Área de Participación Ciudadana y
Empoderamiento Social
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea
Ahalduntzeko Alorra

AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA
2. TXANDA. 2018
ZABALGUNEAK
2018/12/18
Data:
18:30
Ordua:
Vázquez de Mella ikastetxea
Lekua:
Itziar Gómez
Auzoko zinegotzia:
13 emakume eta 5 gizon
Parte-hartzaileak:
Alorreko
erreferentziazko Elian Peña
teknikaria:
Ane Zabaleta eta Elena Esparza Herritarren Parte-hartzea
Moderatzailea:
dinamizatzeko Zerbitzua

1. Aurkezpena
2. Udala berriemaile
3. Auzoa berriemaile
4. Udala adi
5. Amaiera
Ane Zabaletak, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzukoak, eman dio hasiera
Zabalguneetako

bosgarren

auzo-eztabaidaguneari,

eskerrak

emanez

bertaratu

diren

bizilagunei, Itziar Gómez auzoko zinegotziari eta jendearen artean dauden udalbatzako beste
kide batzuei. Zenbait kontzeptu garrantzitsu aipatu ditu, bi ordu inguru iraunen duen eztabaida
horretan kontuan hartu beharrekoak:
•

Herritar aktibo gisa izena emateko aukera, horretarako bertaratuen eskura jarritako
fitxetan.

•

Haurrendako

ludoteka-zerbitzua

erabiltzeko

aukera,

4

eta

12

urte

bitarteko

publikoarentzat erabilgarri eztabaidagunea gauzatu bitartean. Hori erabiltzeko, aurreko
asteko asteleheneko 20:00ak baino lehen jakinarazi behar da.
•

Bertaratuei jakinarazi die saioa Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorraren YouTube kanalaren bidez streaming-en ematen dela.
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•

Berritasun gisa, jakinarazi da proposamenak eta galderak egin daitezkeela Erabaki
plataformaren bidez (erabaki.pamplona.es); online parte hartu ahalko da egun horretako
19:30era arte, hori baita gerora bateratze-lana egin ahal izateko muga-ordua.

Ohar horiek partekatuta, eztabaidagunearen egitura azaltzeari ekin zaio.
•

Hasiera: Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorreko zuzendariaren eskutik.

•

Udala berriemaile: atal honetan hartuko dute parte Itziar Gómez auzoko
zinegotziak; Jesús Estanga Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorreko
inspektoreak, Atsegin egiteko Planaren urteko balantzea egiteko; Koldo Fernandino
Hirigintza Gerentziako arkitektoak, BBPBa zertan den azaltzeko; eta, azkenik, Xabier
Errea

Estrategia

Bulegoko

Alorreko

teknikariak,

HPEaren

nondik-norakoak

azaltzeko.
•

Auzoa berriemaile: Lander Mártinez Geltoki ekimenaren talde eragileko kideak eta
Juan Catalan II. Zabalguneko Auzo Elkarteko kideak hartuko dute hitza.

•

Udala adi. Mikro irekiko tartea, non bertaratu guztiek zinegotziari egokitzat jotzen
duten oro proposatu, galdetu, kontatu... ahal izanen baitiote.

Hasiera
Antso Fernández Herritarren
zuzendariaren parte-hartzea

Partaidetzako

eta

Gizartea Ahalduntzeko Alorreko

Antso Fernándezek eman dio hasiera saioari, auzo-eztabaidaguneen egitura eta jada errotuta
dagoen Erabaki delako tresna aurkeztuta.
Zenbait xehetasun aipatu ditu berriki aurkeztutako proiektuari buruz: Iruñategi, Iruñeko
auzoetako baliabideen mapa. Azaldu duenez, mapak euskarri fisikoan eskura daitezke bai
Blanca de Navarra Civivoxean bai Zentron, Kondestablearen jauregiko bigarren solairuan.
Mapak auzoetako elkarteen errealitatea aditzera ematen duten argazkiak direla aipatu du, eta
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proiektuaren xedeetako bat dela elkarte desberdinen artean sareak sortzea, horrela sendotuz
hala komunitate-bizitza nola gizarte-ehuna.

Esan du, baita ere, Iruñategiko mapak PDFn daudela eskuragarri asociaciones.pamplona.es
webgunean. Aurki, webgune horrek aldian-aldian eguneratzen ahalko den mapa elkarreragile
bat izanen du.
Udala berriemaile
Udala berriemaile atalari ekin aurretik, Zabaletak zehaztu du parte hartzeko denborak zorrotz
markatuta daudela, eta, horrenbestez, inor gehiegi luzatzen bada mikrofonoz eten beharko diola
ezinbestean.

Itziar Gómez Zabalguneetako auzo-zinegotziaren parte-hartzea
Itziar Gómezek hartu du hitza eta ongietorria egin die bertaratuei, eztabaidagunean parte
hartzea eskertuz.
Hasteko, eztabaidagunearen lehen txanda ekarri du gogora, ordutik hona oso azkar pasa baita
denbora, zinegotziaren ustez; zehaztu du hauxe auzo-eztabaidaguneen bosgarren txanda eta
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programatutako azkena dela, nahiz eta apiril eta maiatzerako bi partaidetza-foro jarri diren
egutegian, Hiri Jarduketarako Plan Berezien eraberritzeari loturik. Beraz, Gómezek agur-hitzak
bota ditu, auzoko zinegotzi izaten jarraituko badu ere, esperientzia aberasgarria izan dela
esanez.
Aurreko auzo-eztabaidagunean –maiatzaren 22koan– komentario gehien izan zituen gai bati
heldu dio, hots, Atsegin egiteko Planari, eta gonbit egin dio Jesús Estangari, balantzea egin
dezan plana abiatu zenetik urtebete igaro den honetan. Azaldu du proiektuaren bigarren fasea
amaiturik egonen zela esan bazen ere, fase hori atzeratu behar izan dela, uztailean ezin izan
baitziren aurrekontuak onetsi. Edonola ere, goizean aurkeztu da Zabalgunea berriz
urbanizatzeko proiektua nolakoa izanen den, eta maiatzerako amaiturik egonen dira lanak.
Ekainean Geltoki gunea ireki zela komentatu du, eta Lander Martínezek eginen dituela
aurkezpen-lanak, hura baita garatzen ari den proiektuaren sustatzaileetako bat.
Koldo Fernandino aurkeztu du; hark azalduko du Barne Berrikuntzarako Plan Berezia, zeinean
I. Zabalgunea eta II. Zabalgunean banatu baitira, bakoitzaren behar desberdinak direla eta.
Gómezek azaldu du proiektu horrek etorkizunean nolako auzoa nahi dugun –merkataritzaardatz, mugikortasun eta abarrez bezainbatean– zedarritzeko begirada izan behar duela.
Bertaratuak animatu ditu galdetzera Hirigintza Gerentzian garatzen ari diren proiektuen egoerari
buruz, besteak beste Erorien monumentuaren inguruko lehiaketari, Xabiertarren egoitza berriari
edo La Vasco-Navarra eraikineko merkataritza-ardatz berriari buruz.
Orduan, zinegotziak Zabalguneei loturiko zenbait datu zerrendatu ditu, interesgarritzat jo baitu
halakoak auzo-eztabaidagunera ekartzea. Hona hemen datuok:
- Hirigintzak emandako etxebizitza-lizentzietan % 64ko gorakada izan da. Zehazki, 1068
lizentzia berri eman dira. Horien artean, hauek, besteak beste:
- La Vasco-Navarra eraikinaren lizentzia eman zaio Zarari: beheko solairua eta
hiru solairu dendetarako izanen dira, eta gainontzekoak etxebizitzetarako. Horrek
hirian merkataritza-ardatz berri bat egotea ekarriko du, auzoan zuzeneko eragina
izanen duena.
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- Ziudadela kaleko eta Aduanako zokoaren kantoiko etxebizitza berriak.
- 1.000.000 €-ko inbertsioa (iaz baino % 25 gehiago) etxebizitzak birgaitzeko.
- 650.000 €-ko funts bat egin da, 50 urtetik gora dituzten eraikinen ebaluazio-txostenak idazteko
laguntzetarako. Energia-eraginkortasunerako laguntzak funts horren barruan daude.
- Aita Calatayudeko Auzo Unitatea birgaitzeko lanak amaitu dira, 227.000 €-ko inbertsioaz.
- Monjardín bidean abiatuko da eskola-ingurune seguruen proiektu pilotua; izan ere, bide
horretatik 25.000 auto igarotzen dira egunean, eta bertan kokaturik daude 6 ikastetxe, zeinetara
5.000 ikasletik gora joaten baitira. Zinegotziak gaineratu du eremu horretan zenbat harrapatze
arin gertatu direla, eta horrenbestez, oinezkoen segurtasuna zainduko duen jarduketa
beharrezkoa dela.

Azken Osoko Bilkuran Mugikortasuneko Ordenantza onetsi zen, eta hiru kontu dira aipagarri:
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1. Iruña 30 hiria, zirkulazioa baretu eta herritarren segurtasuna handitzeko xedez. Neurri
horren bidez ez dira harrapatzeak murrizten, baina horien larritasun-maila txikiagoa bermatzen
da, Gómezek zehaztu duenez.
2. Bizikletak eta patinete elektrikoak espaloietatik jaitsaraztea, oinezkoen segurtasun
handiagoaren mesedetan.
3.

Oinezkoen

pasabideetatik
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metrora

dauden

aparkatzeko

tokiak

kentzea,

ikusgaitasuna eta segurtasuna irabazte aldera.
Itziarrek erantsi du ordenantza hori NAOn argitaratu eta 6 hilabetera jarriko dela abian, eta
Udalak tarte hori baliatuko duela hiria aipatu helburuekin bat egokitzeko, bai eta Iruña 30 Hiria
proiektua zabaldu eta horren gainean sentsibilizatzeko kanpaina egiteko ere. Horretarako,
ekimen bat jarri da abian, udaltzainak bizikletan ibiltzekoa; udaberrian hasiko dira hala
funtzionatzen Zabalguneetako kale nagusietan barna.
- Merkatuan lanak egiteko lizitazioa, 1.000.000 €-ko inbertsiokoa, eman gabe geratu da.
Nolanahi den ere, datorren urtean berriz aterako da lizitaziora, auzoan axola handiko
merkataritza-gunea izaki, hori birgaitzeak berebiziko garrantzia baitu.
Une horretan, Zabaletak Jesús Estangari eman dio hitza, eta Atsegin egiteko Planaren lehen
urtearen balantzea eginen du.
Jesús Estanga Herritarren Segurtasuneko eta Elkarbizitzako Alorreko inspektorearen
parte-hartzea
Jesús Estanga hasi da hizketan, eta lau zatitan banatu du Atsegin egiteko Planaren urteko
balantzea Zabalguneetan.
Lehenik eta behin, proiektua garatzeko jarraitu den egutegiaz mintzatu da Estanga. 2015ean
hasi zen proiektuaren prestaketa; 2016an aurkeztu eta prozesu partizipatiboa garatu zen;
2017an abiatu zen eta 2018an urtebeteko balantzea egin da.
Helburuei dagokienez, inspektoreak azaldu du helbururik behinena dela trafikoa murriztea
zirkulazioko bide nagusietan, horrek zarata murriztu, segurtasuna handitu eta herritarren
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estresa gutxitu egiten dituelako. Inspektoreak azaldu du murrizketa nabariak lortu direla plana
non abiatu eta eremu zein kale horietan.
Beste helburuetako bat da garraiobideen banaketa aldatzea, hau da, jendeak hirian ibiltzeko
erabiltzen duen modua –autoa, hiri-garraioa, bizikleta, etab.– aldaraztea. Banaketa modal horri
buruz, Estangak esan du bizikleta gutxi erabiltzen dela eta auto pribatua asko, beste hiri
batzuetan erabiltzen dena halako bi, 2013ko inkestaren arabera. Orain, aldiz, hiri-garraioa
erabiltzeko 2.500 abonamendu gehiago egin dira, eta bizikletaren erabilera % 10 hazi da
Atsegin egiteko Planaren eragin-eremuan.

Zirkulazioa baretzea da proiektuaren beste helburuetako bat, eta Alde Zaharrean sartzeko
kontrola ezartzea, ordura arte sarbidea libre baitzegoen. Estangak gehitu du Alde Zaharrera %
50 gutxiago sartzen dela, eta ehuneko horri eutsi zaiola. Horrez gain, sarbidea arautzen duten
sistema informatikoan eta aplikazioan 100.000 erabiltzaile erregistratu dira, agerian utziz asko
erabiltzen ari direla.
Arau bat ezartzea Alde Zaharreko aparkalekuetara sartzeko ordutegia betearazteko; horra
beste helburuetako bat.
Estangak helburuak zerrendatzeari ekin dio, eta bi hauek gaineratu ditu: oinezkoei toki
handiagoa ematea espaloietan eta garraio publikoa erdialdera gerturatzea eta, are, lehenestea.
Inspektoreak adierazi duenez eskaera historikoa zen, eta orain lortu da horri erantzutea, hirigarraioko linea nagusietarako (4., 9., 12.a) geralekuak Navas de Tolosa kalean paratzeari esker.
Zehaztu du hiri-garraioaren erabilerak ez duela linea horietan soilik gora egin, eta hirigarraioaren sareko gainerako lineak ere gehiago erabiltzen ari direla.
Horrez gain, Estangak erakutsi du zein bide eta eremutan eman zaien lehentasuna hirigarraioko autobusei, hauetan, besteak beste: Bake plaza, Lizarra kalea Yanguas y Miranda
kalearekin, Navas de Tolosa eta Aita Moret kaleak.
Azkenik, Estangak azaldu du proiektu hori Hiri Mugikortasun Jasangarriko Plana (PMUS-HMJP)
Iruñean abiatzearen hasieratzat jo nahi dela. Grafiko bat erakutsi du, eta bertan aditzera
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ematen da Iruñeko kale nagusietan dagoen zirkulazio-jarioa, erkidegoko errepide nagusiekin
erkaturik; hortxe ikusten da Vianako Printzearen plazan dagoela auto-olderik handiena, 50.000
auto eguneko. PMUSak hori ekidin nahi du, hain zuzen.
Hiri-garraioaren erabilerari buruz, Estangak beste grafiko bat erakutsi du, estatuko eta
eskualdeko erabilerak alderatzen dituena. Estatuan erabilerak behera egin duela ematen du
aditzera, eta Iruñean, aldiz, gora, Atsegin egiteko Plana abiatu den honetan.
Amaitzeko, inspektoreak etorkizunean garatu nahi duten proiektua azaldu du, orain arte
egindako balantzea baikorra baita. Proiektu bera beste auzo batzuetara eraman nahi da: 30
hiria lortze aldera urratsak eman, eskola-ingurune seguruak sortu, beti oinezkoen segurtasuna
zaindu eta bidegorri-plana sortzea Pío XII.an eta Labriten. Proiektu horiek lizitazio- edo
gauzatze-faseetan daude.

Koldo Fernandino Barne Berrikuntzarako Plan Bereziko ordezkariaren parte-hartzea
Koldo Fernandino Hirigintza Gerentziako arkitektoak hartu du hitza, eta azalpenak eman ditu
Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren (BBPB) egoeraren gainean. Zehaztu du lege-aldaketa
dela medio Hiri Jarduketarako Plan Bereziaren izena aldatu dela, baina plan estrategikoa bera
dela.
Plana I. Zabalgunean eta II. Zabalgunean esku hartzeko pentsatu da, proiektu bereizien
bitartez, eta, hortaz, talde bana ditu horietako bakoitzak lanean, Fernandinok azaldu duenez.
Proiektuak lehen fasean daude, eta fase hori informazioa biltzean eta azterketa egitean datza.
Bigarren faseak diagnostikoa eta proposamenak hartzen ditu barne, eta horretan prozesu
partizipatibo publikoa eginen da: I. Zabalgunekoa martxo erdialdera hasiko litzateke, eta II.
Zabalgunekoa, apiril amaieran.
Erorien monumentuaren proiektuaren harira, Fernandinok azaldu du 0 fasea abiatu zela 2017ko
martxoan; horretan herritarrei aurkeztu zitzaizkien zenbait profesionalek egindako gogoetak
historiaz, zuzenbideaz, arkitekturaz, hirigintzaz eta abarrez bezainbatean. Ondoren, ideia-
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lehiaketa bat deitu da enpresek beren jarduketa-proiektuak aurkez ditzaten; proiektuek, baina,
eraikina bera ez ezik haren ingurunea eta zonaldeko antolamendua ere aintzat hartu beharko
dituzte. Proposamenak aurkezteko mugaeguna urtarrilaren 8a dela zehaztu du arkitektoak.
Gaineratu du argitaratu dela jada proiektu irabazlea zein den erabakiko duen epaimahaiaren
osaera: Joseba Asiron alkatea izanen da buru, zenbait arkitekto eta hirigile izanen dira
epaimahaikideak. Urtarril amaieran bilduko dira eta epe laburrean epai bat izanen dute, proiektu
interesgarrienetariko 5-7 bitarte hautatuta. Hautatutako proiektuak sakonago garatzeko 3
hilabete emanen dira, gutxi gorabehera, eta horren aurretik prozesu partizipatibo batean izanen
dira, non egileek herritarrei azalduko baitizkiete beren proiektuak, herritarrek alegazioak
aurkezten ahalko dituztelarik.
Lehiaketa eta parte hartzeko prozesuarekin bat, Udalak proiektu irabazle bat hautatuko du
Erorien eraikina eta inguruko eremua birmodelatzeko.
Fernandinok ere beste proiektu bat aipatu du, Xabiertarren fraide-etxearen birmoldaketari
lotutakoa. Ikasleendako egoitza komunitarioa bihurtzeko proposamena egon da, baina azaldu
du BBPB proiektuak zedarritzen duela zein den intereseko eremu zehatza jarduketak egiteko.
Azaldu du elizaren nukleoa mantenduko dela, eraikin berriaren erdigune bihurtuko delarik.
Fernandinoren esanetan, BBPBan hotel gisa erabiltzeko proposatzen da, nahiz eta hasiera
batean etxebizitzak egiteko proposamena egin zen, gero Udalak ezetsita, ez baitzetorren bat
aurreikusitako urbanizazio-ideiarekin.
Amaitzeko, azaldu du NAOn argitaratu bezain laster proiektua jendaurrean jarriko dela ikusgai
hilabete batez, eta proiektua eraikitzeko lanak 2019an hasiko direla.

Xabier Errea Iruñeko Udaleko Estrategia Bulegoko kidearen parte-hartzea
Behin Koldo Fernandinoren parte-hartzea amaiturik, Xabier Erreak hartu du hitza, eta azaldu du
zertan datzan duela zenbait hilabete prestatzen hasitako Pamplona/Iruña 2030! Hiri Plan
Estrategikoa eta horri lotuta eginen diren hurrengo urratsak zein diren.
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Testuingurua jartze aldera, Estrategia Bulegoko teknikariak laburki azaldu du plan estrategikoa
tresna bat dela, helburu duena herritarren, eragile sozial zein ekonomikoen eta erakundeen
artean definitzea zer hiri-eredu nahi den, eta, horrez gain, hori lortzeko egin beharreko bidea
zedarritu nahi duena. Halako planak epe ertain-luzean diseinatu eta garatzen dira, 10 urteko
ikusmugaz, gutxi gorabehera, horrela bide emateko lankidetza publiko-sozialari Udalaren zein
erakundeen eta eragile sozial eta ekonomikoen artean, betiere hiriko eta bertako herritarren
bizi-kalitatea hobetze aldera.
Tresna honek aukera ematen digu hiriaren etorkizunaren gainean pentsatzeko, orain dauden
edo sor litezkeen erronkak eta arazoak identifikatzeko, eta, baita ere, hiriak zailtasun horiei
aurre egiteko dituen indarguneak eta aukerak antzemateko. Plan horiek etorkizunerako
diseinatu nahi den hiri-eredua adostea bilatzen dute, eta helburu hori lortzeko jarraitu beharreko
bidea zehazten dute. Adibide gisa aipatu dira Bartzelona, Bilbo eta Donostia, horiek erreferente
baitira, estatuan, metodologia horren ezarpenean.
Ondoren, Xabier Errea teknikariak zenbait kontu argitu ditu Pamplona/Iruña 2030! Hiri Plan
Estrategikoari buruz:
Zergatik prestatu Hiri Plan Estrategiko bat? Iruñeko Udalaren nahiak eragin du plan estrategiko
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hau sustatzeko eta etorkizunerako nahi dugun hiri-eredua zehaztuko duen hiri-plangintza
estrategikorako prozesuaren buru aritzeko motibazioa.
Zer ekartzen du? Hiriaren beraren plan bat da, zeinerako epe luzerako konpromisoa behar den
herritarren eta eragile sozialen partetik; baina beharrezkoa da, baita ere, konpromiso politikoa,
legegintzaldien eta eztabaida alderdikoien gainetik egon behar duena.

Zertarako? Emaitza orokorrek eragina izanen dute batez ere garapen ekonomiko eta sozialean,
lankidetza publiko-pribatuaren sustapenean, herritarren partaidetzaren sustapenean eta hiriaren
estrategia orokor eta integralean.

Non? Aplikazio-esparrua Iruña da, baina kontuan hartuko da, beti, Iruñerriko metropoli-eremua,
Nafarroako erkidegoaren testuingurua eta estatuko eta Europako testuingurua.

Noizko? Denborari dagokionez, plana 10 urterako proiektatu da, 2020 eta 2030 urteen artean.
Tarte horretan epe labur, ertain eta luzerako helburuak diseinatuko dira. Horretaz gain, epe
horrek aukera ematen du NBEaren 2030 Agendarekin eta garapen jasangarriko helburuekin bat
egiteko.
Nor? Eragileak: Lidergoa Udalarena da, alkatearen bitartez. Horretaz gain, sektore publikoa,
sektore pribatua, elkarte-ehuna eta herritarrak ere badira eragile.

Nola? Iruñeari dagokionez, hiriak dituen eta izanen dituen erronka eta desafioak identifikatzen
hasiko da. Ondoren, diagnostiko sakona eginen da gai kritikoei buruz, eta, gero, prospektiba eta
etorkizunean izan daitezkeen agertokiak eratzeko lana eginen da, azkenik planifikazioa eta
proiektuen, programen eta jarduketen diseinua egiteko. Azkenik, plana bete eta horren
segimendua eginen da.
Arazo eta gai kritikoak identifikatu eta gero, lurraldearekin lotuko dira, jakiteko horietako zein
dagoen errotuago auzo bakoitzean. Horretarako, lurraldearen araberako lantaldeak sortuko dira
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2019ko otsailetik maiatzera, eta horiek auzoei aukera emanen diete zuzenean lan egiteko hala
gai kritiko horien analisian nola horiei aurre egiteko proiektu eta jarduketen planifikazioan.
Lantalde horietaz aparte, beste bitarteko batzuen bidez ere parte hartzen ahalko da Plan
Estrategikoan: azaroan eta abenduan egin den inkestaren bidez, erabaki.pamplona.es online
plataformaren bidez, HPE oroaren saioetan (aurreikusitakoaren arabera urtarril hasieran eginen
da), pamplona.es webgunean eta Twitter eta Facebook sare sozialetan.

Auzoa berriemaile
Geltokiko talde eragileko Lander Mártinezen parte-hartzea
Lander Martínezek Geltoki proiektua aurkezteko eman zaien tartea eskertuz hasi du partehartzea. Proiektu hori gunea bera ekainaren 9an zabaltzearekin batera abiatu zen, eta, beraz,
sei hilabete eskas ditu. Martínezek azaldu du zazpi urterako emakida publikoa dela, beste hiru
urtez berritu daitekeena, eta gunearen esleipenduna beste bost elkartek sortutako Geltoki Iruña
Elkartea dela. REAS Nafarroa (Nafarroako Ekonomia Alternatibo eta Solidarioko Sarea)
Emausko trapuketariak, ENE nekazaritza-sindikatua, Nafarroako Artisauen elkartea eta CPAEN
(Nafarroako Jatorri Deitura Arautzeko Kontseilua) dira proiektuaren bultzatzaileak, eta elkarte
horiek, aldi berean, beste berrogeita hamar bat entitate eta kolektiboren babesa dute.
Martinez koordinazio-taldeko kidea da, eta gunearen kudeaketa berariaz horretarako sortu eta
10 lagunez osatutako kooperatiba baten esku dagoela azaldu du. Fisikoki, Geltoki proiektuak
barne hartzen du autobus-geltoki zaharra izandakoaren leihatilen eta kafetegiaren eremua,
zeina Iruñeko Udalak eraberritu baitu, 800.000 euroko kostuaz. Inbertsio horrez gain, Geltoki
Iruña Elkarteak instalazioak prestatu eta baliabidez zein altzariz hornitzeko inbertsioa egin du.
Proiektuaren helburua da, Landerrek ziurtatu duenez, hala ekonomia sozial eta solidarioa nola
elikadura-burujabetasuna ikusgarri egitea eta sustatzea, gunean, gainera, kultur ikuspegia
txertatzen delarik. Asmoa da toki fisikorik ez duten entitate eta artistek Geltoki erabili ahal izatea
beren lana hedatzeko eta horren gainean sentsibilizatzeko gune gisa. Beste helburuetako bat
da halakoak harremanak sortu eta elkarrekin lankidetzan aritu daitezen.
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Instalazioak hiru eremutan banatu dira: leihatilen erdiko eremua, kafetegi zaharra eta zuzeneko
salmentara bideratutako eremua. Azken horretan badira bigarren eskuko produktu erabiliak
saltzeko denda bat eta zenbait artisau-saltoki, bai eta bidezko merkataritzako tokiko produktu
ekologikoak dituen beste elikagai denda bat ere.
Saltoki horietako diru-sarrerek eta kafetegikoek sostengatzen dute irabazi-asmorik gabeko
proiektu hau, Lander Martínezek amaitzeko esan duenez, eta horregatik auzotar guztiak
gonbidatu ditu gunea bisitatzera.

Zabalguneko Auzo Elkarteko Juan Catalánen parte-hartzea

Juan Catalán Elkarteko lehendakariak hasi eta berehala esan du bere parte-hartzeak bi ardatz
izanen dituela: batetik, herritarrei elkartea bera aurkeztea, eta, bestetik, zalantzak, kezkak eta
iradokizunak helaraztea.
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Hori horrela, auzo-elkartearen ezaugarri formalei heldu die lehenik eta behin, azalduz berrehun
bat bazkide direla (beste hainbeste familiaren ordezkariak) eta haren zuzendaritza-batzordeak
duela lau urtetik hona dituela horri dagozkion kargu ezberdinak.
Jarraian, auzoari lotutako zenbait kontu xehatu ditu, auzo-elkarteak horiei buruz duen iritzia
plazaratuz. Horrela, Barne Berrikuntzarako Plan Berezia dela eta, pozik agertu da
esleipenagatik, baina ñabardura batez, plana bi esparrutan banatzeak “kezka” eragiten baitie.
Atsegin egiteko Planari dagokionez, auzo-elkarteko ordezkariak esan du “ohitzen ari direla,
pixkanaka-pixkanaka”, eta, nahiz eta badiren zenbait alde txar eta eragozpen, hirirako proiektu
ona dela uste dutela, berekin dakarrelako autoek hartutako tokia oinezkoek berreskuratzea eta
arriskuak, zaratak eta kutsadura murriztea. Berriki onetsitako planaren II. faseaz bezainbatean,
Catalánek atsekabea agertu du, elkarteak ez baitu erabaki horietan parte hartu, eta elkarlanean
aritzeko nahia eman du aditzera.
Auzokideen ordezkariak jarrera kritikoagoa agertu du Basotxo kalearen urbanizazioarekin,
kostu baxuko hirigintza taktikoko osagaiez hornitzeko proposamenaren aldean Elkarteak gunea
lorategi bihurtzearen alde egiten baitu, eta lorategi hori Tres Reyes hoteleko atzealdekoarekin
lotzearen alde.
Gero, auzoan aparkatzeko tokiei buruzko gaia hartu du hizpide, eta esan duenez, bizilaguntxartelen kopurua aparkatzeko tokiena baino handiagoa da, eta ohartarazi du egoerak okerrera
egin lezakeela, oinezkoen pasabideen inguruko tokiak kentzearekin eta etxebizitza berriak
eraikitzearekin batera.
Gai horri lotuta, Catalánek gogora ekarri du Udalak kontsulta egin zienean Elkarteak proposatu
zuela aparkatzeko tokiak gorriak eta berdeak izatea, eta jendaurrean adierazi du iradokizuna
onartzeagatik esker ona. Aitzitik, damu hartu du ordutegiak ez direlako erabat betetzen ari, eta
irtenbide posible bat eman du, hots, zaintzaileen lan-ordutegia pixka batean luzatzea
(20:00etatik 20:15era).
Salestarren proiektuari dagokionez, eta horri geldiarazteko ezintasuna ikusita, Elkarteak
uniformetasun urbanistikoa bilatzearen aldeko apustua egiten du, eta dorreen garaiera
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mugatzearen aldekoa, ikusizko eragina txikiagoa izan dadin. Hori esanda, aparkatze-tokien
inguruko kezka errepikatu du, eta gaineratu du jakin-mina duela orubeen gauzatze- eta
urbanizatze-epeen gainean.
Ondoren, auzo-elkartearen ordezkariak Erorien eraikinaren proiektuaren gaia ukitu du. Horren
inguruan, esan du kostu-handiko esku-hartzea izan daitekeela eta ez dela lehentasunezkoa, eta
errepikatu du zein den elkartearen apustua: aurrez ikerketa bat egitea irtenbide eta
planteamendu urbanistiko desberdinen bideragarritasun juridikoa egiaztatzeko. Orobat,
epaimahaian Vianako Printzea ez egoteak sortzen dion kezka agertu du.
Elkarteko lehendakariak parte-hartzea amaitu du Xabiertarren proiektua onesteak ekarri dien
poza eta gogobetetasuna adieraziz (ñabardurekin, horrek aparkatzeko tokiak galtzea ekar
lezakeelako); galdetu du ea berririk ote den Maristen proiektuaren inguruan eta mahai gainean
jarri du Zabalgunearen sorreraren hasiera oroitzeko proposamena.
Udala adi

Mikro irekiko tartea hasi da.
Beste eztabaidaguneetan ez bezala, auzotarrek batera bota dituzte proposamenak, guztiek
amaitutakoan Gómezek erantzuteko. Hona hemen parte-hartzeak:
Tafalla kalean bizi den Silvia izeneko auzotarrak kexu agertu nahi du berriro, kexak behin eta
berriz helarazi baldin baditu ere Udalak eskaintzen dituen bide ezberdinen bidez. Oraingoan
agiri bat irakurtzeari ekin dio, hor baititu adierazita bere iradokizun guztiak:
o Tafalla

kaleko

zamalanetarako

lekuak

ez

dituzte

ez

merkatariek

ez

supermerkatuetako hornitzaileek errespetatzen.
o Tafalla kaleko zirkulazio-noranzkoa Amaia eta Paulino Caballerotik da, ez
alderantziz.
o Tafalla kalea ez da aparkaleku bat, eta gidari batzuek erabilera hori ematen diote
inguruko saltokietara eta ostalaritza-tokietara joateko. Udaltzainen presentzia
handiagoa eskatzen du, hori gertatzea galaraziko duen neurri gisa.
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o Ostalaritza-establezimenduetatik kanpo edan eta jateari buruz, gogorarazi du hori
debekatzen duen araudia egon badagoela, eta Foru Legeak horri buruz esaten
duena irakurri du, hitzez hitz.
o Esan du, baita ere, espaloiak toki publikoak badira ere lokalek erabilera
pribatiboa egiten dutela. Aipatu du jendea espaloietan pilatzen dela, ez dietela
beren etxebizitzetara sartzen uzten, eta hori ere debeku dela Europako
araudiarekin bat –horren erreferentzia egin du–. Egoera zuzendu ezean salaketa
jarriko duela esan du.
o Hunkiturik kontatu ditu eragozpen horiek guztiak, establezimenduetako bezeroen
gizalegezko jokabiderik eza areagoturik, bere eta bere familiaren osasunarengan
eragiten ari diren ondorioak. Eragozpen horiek urteko egun guztietan jasaten
dituela esan du, sanferminetan barne, arau guztiak, zaratarena barne, ez
direnean aldi batez ere betetzen.
o Merkatarien elkarteak unean-unean egiten dituen zenbait jarduera ere aipatu
ditu, Ensanche La Nuit adibidez, eragozpen-iturburu baitira auzokideendako, eta
ez dauka oso argi benetan mesede egiten dioten inguruko merkataritzari.
Auzokideak

esan

du

badakiela

saltoki

eta

ostalaritza-establezimenduek

lanpostuak sortzen dituztela, baina azaldu du, oro har, baldintza eskaseko
lanpostuak direla.
o Udalari eskatu dio udaltzain gehiago egotea Tafalla kalean eta Zabalgunean, eta
kaleko ostalaritza-establezimendu eta saltokien jabeei eskatzeko bete ditzatela
hemen, estatuan eta Europan zaratari buruz indarrean dauden arauak.
o Arren

eskatzen

dio

Udalari

aintzat

har

ditzala

auzotarrak,

Erorien

monumentuaren, Salestarren eta abian izan daitezkeen oihartzun handiko beste
proiektuen gainetik, haiek osatzen baitute auzoaren esentzia. Eta esentzia hori,
esan duenez, ezin da garatu saltokiek eta ostalaritza-establezimenduek kaleak
eta plazak hartuta badituzte.
o Azaldutako guztiaren inguruko dokumentazio grafikoa ekarri du, eta jakinarazi du
arazoa auzitegietara eraman duela.
o Amaitzeko,

zorionak

eman

dizkio

Gómezi

eskolarako

bide

seguren

proiektuagatik. Maitek, auzoko Scout Mikael taldearen ordezkari gisa, hitza hartu
du, eta taldea auzoan dagoela jakinarazi ez ezik, bertan egiten dituzten
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jardueren berri eman du. Hezkuntza ez-formaleko talde gisa aurkeztu du taldea,
8 eta 18 urte bitarteko neska-mutikoei zuzendutakoa. Hezkuntza horren oinarri
dira espiritualtasuna, norbera eta gizartea. Azken horren barruan, taldean oso
garrantzitsutzat jotzen dute auzoan eta hirian gizarteratzea, eta laguntza eskaini
du, taldea ere aintzat har dadin auzoaren mendeurrenaren ospakizunari edo
bestelako jarduerei begira, izan unean uneko jarduerak edo epe luzeagokoak.
Iruñategi proiektua balioetsi du, auzoan jarduten diren elkarte eta kolektibo
guztiak ezagutarazten dituena, sare-lanean aritu eta auzoari ikusgarritasun
handiagoa emate aldera. Gune edo lokalei dagokienez, eskaera bat helarazi dio
Udalari, Kaputxinoen San Antonio elizako areto batzuk lagatzen zaizkien arren,
beren jarduerak garatzeko erabiltzen dituzten materialak gordetzeko moduko
lokal bat behar dutelako. Itziar Gómezi galdetu diote norengana jo behar duten
eskaera hori egiteko. Amaitzeko, berriz agertu da auzoan edozein jarduera mota
garatzeko prest.
Auzotar batek hitza hartu eta arestian Scout Mikael taldeko ordezkariak esandakoa berretsi
ostean, Ermitaldea izeneko kolektibo baten kide gisa ekin dio. Auzotarrak zehaztu duenez
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kolektibo hori Scout taldearen begiraleen, auzo-elkartearen eta interesa zuten Ermitagañako
zenbait pertsonaren arteko topaketaren ondorioz sortu zen, auzoa bizirik dagoen gune bat izan
dadin helburu. Hori da auzo honetan azpimarratu nahi den helburua, eta bere laguntza eskaini
du Ermitagañako aipatu taldearen antzeko elkarte edo kolektibo bat sortzeko. Egindako
jardueren zenbait adibide eman ditu, Olentzeroa, auzoaren eguna eta zuhaitz-landaketa,
besteak beste, eta esan du bere ustez Zabalgunean badirela elkarte eta kolektibo nahikoak
antzeko ekimenak abiatzeko. Azalpenekin amaiturik, eta laguntzeko prestasuna azpimarratu
ostean, Gurutzeko plazan bizi den auzotar den aldetik mintzatu da plaza horretatik Alde
Zaharrera bizikletaz joateko arazoaz, eta irtenbide bat eskatu du, bidegorria kasu. Beste arazo
bat ere aipatu du, kaleetako argi eskasiarena; bere ustez zenbait urtetatik hona argia gutxitu
egin da, eta emakumea izaki, bere etxera egin beharreko bidean beldur izaten dela dio.
Auzo-elkarteko ordezkari batek hartu du hitza, eta honako gogoeta hauek egin ditu:
o Atsegin egiteko Planaren inguruan, Jesús Estangaren parte-hartzea eskertu du,
eta bere ustez datuak dira planaren arrakastaren bermea. Auzotar gisa, aitortu
du zenbait kontuetan kalte egin zaiela eta zenbait eragozpen sortu zaizkiela,
esaterako, etxeko atarian gelditu ezina erosketak igotzeko edo norbait hartzeko.
Hori konpontzeko irtenbideren bat bilatzea eskatu du.
o Bere ustez inguruak dinamizazioa galdu du, baina aldi berean lasaitasuna eta
paseoan ibiltzeko erraztasuna irabazi ditu.
o Sanferminetan edo Eguberrietan badira puntako ordu batzuk, batez ere
18:00etatik 20:00etara, non Corte Inglés inguruko zirkulazioa kaotikoa baita, eta
hori konpondu daiteke, hala egiaztatu baita, bertan zirkulazioa berrantolatzen
duten zenbait udaltzain izanda.
o Hiri Plan Estrategikoa dela eta, alde agertu da, baina eskertuko luke auzotarren
parte-hartzea, lehiaketarako zenbait ideia helarazteko saioa egin baitzen, baina
ez ziren jaso.
o Salestarren lur-zatiari dagokionez, azpimarratu du arazoak egonen direla
aparkatzeko tokiekin, eta hori gertatu baino lehen irtenbide bat emateko
gaitasuna dagoela uste du.
o Proiektatu den Civivoxaren inguruan esan du txikia dela, eta aukera badagoela
Iturraman dagoenaren neurriko bat egiteko, biztanle kopurua bat datorrelako eta
auzoak merezi duelako.
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o Erorien lehiaketa dela eta, bere ustez hutsaren hurrengoa izan da auzotarren
parte hartzea, eta berriro galdetu dio zinegotziari ea horren harira zerbait egin
den. Komentatu du bi auzotarrek bi helegite jarri dituztela eta ez dutela
erantzunik jaso. Hori ez zaio batere egokia iruditzen, helegite horiek aurrera
eginez gero aukera egonen delako prozesua geldiarazteko, sanferminen
museoarekin gertatu zen bezala, eta, horrenbestez, garatu ezinezko zerbaitetan
inbertitzen ariko litzake dirua.
o Esan du jakin-nahia pizten diola Xabiertarren kupulari hainbesteko errespetua
aitortzeak hasiera-hasieratik, eta, aldiz, berak garrantzitsutzat jotzen duen
Erorien eraikinekoa aintzat ez hartzeak. Argi uzi du Auzo Elkarte diren aldetik ez
dutela auziaren muinera –hura eraitsi edo ez– jo nahi, baina bai eskatzen dutela
hala auzotarrak nola erabaki juridikoak kontuan har daitezen ezer abiatu baino
lehen.
o Orain Geltoki den autobus-geltoki zaharrari buruz, esan du ez dela “txapuza” bat
baina ezta ere irtenbidea, bere ustez gune hori ezin hobea litzatekeelako eraikin
entzutetsu eta deigarri bat bertan paratzeko, Iruñean eta Nafarroan ez baitago
halakorik, eta hiriak historikoki halakoengatik aintzatesten dira. Bilboko
Guggenheim eta Donostiako Telefónica aipatu ditu, eta erabilerari dagokionez,
oraingoari eusten ahalko liokeela esan du. Bere ustez, gainera, 2030 plan
estrategikoaren barruan sar liteke proiektua.
o Taconerako lorategiak direla eta, egoera narrasean daudela uste du. Zehaztu du
Gayarreren estatuatik Larraina kluberainoko bidea ibilgaitza dela, euria egiten
duenean nagusiki. Horrek pena ematen diola esan du, parkea ederra eta
antzinakoa baita. Vista Bellako eremuan Gonzaga bastioia ere aipatu du, uste
duelako errespetatu beharko litzatekeela, eta esanahi berria eman, Iruñeko
defentsa nolakoa izan zen ulertzeko. Azken horretan parte-hartzaile izatea
nahiko luketela esan du.
o Kexu agertu da elkartearen eta Udalaren arteko komunikaziorik ezagatik,
urtarrilaren 4an izandako bilera batean adostu baitzuten bilera gehiago egitea,
eta, orain arte, ez da bilerarik egon.
o Parte-hartzea amaitzeko, bere ustez gauza askotan asmatzen ari direla esan du,
baina auzotarrei oso kontsulta gutxi egiten zaizkiela, Auzo Elkarteari behintzat,
eta elkartearen parte-hartzeak beti balioko duela zerbait positiboa gaineratzeko.
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Jarraian, EH Bilduko Dani Saralegi auzotarrak hartu du hitza, eta esker ona agertu du, pozik,
eztabaidagunean

parte

hartu

duten

elkarte

desberdinen

ekarpenengatik.

Geltokiren

ordezkaritza hor egotea ere txalotu du, bere aburuz, halako gune bat berak gero eta
beharrezkoagotzat jotzen dituen kontsumo-moduei lotzen zaielako. Mugikortasun arloari
dagokionez, eta ziklisten kolektiboak (bera tartean) oinezkoak errespetatzearen garrantzia
azpimarratu ostean, zalantzati agertu da gidariak behar bezain prest ote dauden beren tokia
galtzadatik joan beharko duten bizikleta-erabiltzaileekin partekatzeko. Zentzu horretan,
beharrezkoak izanen dira elkarbizitza hobea erraztuko duten kontzientziazio-kanpainak, esan
duenez.
Gero, auzotar batek hartu du hitza, eta Tutera kalean izaten den zirkulazio handiaz ohartarazi
du. Erantsi du, gainera, kale horretara joan behar duen ibilgailu oro nahitaez igaro behar dela
Vianako Printzearen plazatik, eta horrenbestez, bertako zirkulazioa areagotu. Irtenbide bat
aipatzen du, kontrako noranzkoan zirkulatzeko aukera berrezartzearena, horrela ekidinez
plazatik igaro beharra.
Néstor auzoko bizilagunak hartu du hitza ondoren; espaloietako pasabideak kentzeke daudela
komentatu du, eta traba handia direla, leku handia hartzen dutelako. Hizpide hartu du, baita ere,
oinezkoen pasabideen aurreko 5 metroetan dauden ibilgailuak aparkatzeko tokiak kentzeko
hartuko den neurria, eta aparkatzeko tokiak nabarmen gutxitzea ekarriko duela esan du;
zinegotziari galdetu dio ea horren gaineko irtenbiderik pentsatu den.
Beste auzotar batek, aurreko parte-hartzearen harira galdetu du ea neurri horrek autoak
bakarrik kentzea aintzat hartzen duen. Izan ere, bere ustez edukiontziak ere kendu beharko
lirateke, oztopo baitira pasabideetan oinezkoak ikusteko. Jada aipatu den zerbait ere esan du,
azpimarratuz zer nolako arazo larria dakarren autoarekin geldialdia egin ezinak, adibidez,
erosketak etxera igotzeko edo mugikortasun murriztuko pertsonaren bat hartu edo uzteko.
Jarraian, beste auzotar batek espaloietatik ibiltzen diren bizikleta eta patineteek oinezkoendako
sor ditzaketen arriskuez ohartarazi du; berak Nafarroa Behereko etorbidean izandako
esperientziaren baten berri eman du, eta are, ikusitako harrapatze bat aipatu du. Gaia gero eta
larriagoa dela gaineratu du, adinekoendako sor ditzaketen arriskuetan pentsatuz gero.
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Ondoren, eta mikro irekiko tarteari amaiera emanez, Auzo Elkarteko ordezkariak bi iradokizun
egin ditu. Lehena, xede duena Gaztelugibeleko biribilgune eta Vianako Printzearen plazako
zirkulazioa arintzea, Larraina, Joan XXIII.ena eta abarretik datozen ibilgailuak Civicanetik
eramatea da, berriz ere Gaztelugibelera ateratzeko, lehen bezala. Bigarrenik, Karlos III.eko
aparkalekuko irtenbideak mugatzen dituzten barandak aipatu ditu; esan du arrapalatik irteten
den gidariak ezin duela ikusi inguruan inor dagoen, eta haur bat tartean zegoela ikusi zuen
egoera arriskugarri bat ekarri du gogora. Horregatik, barandak zabaltzeko eta stop-seinale bat
paratzeko eskatu du, eta autoak tarte horizontal bat izan dezan zirkulazioan sartu aurretik.
Aldaketa sakon bat eginez, auzotarrak ardatz nagusiko arrapala horiek kendu eta alboetan
paratzearen alde egiten du, horrela errespetatuz Karlos III.a oinezkoendako izan dadin, orain
bezala.
Herritarren alegazio eta galdera guztiak amaiturik, Itziar Gómez zinegotziak eskerrak eman
dizkie Scout kolektiboaren izenean etorri diren neskei Ermitaldea kolektiboa aurkezteagatik eta
eztabaidagunera etortzeagatik, eta azpimarratu du zein garrantzitsua den gazteen presentzia
tankera honetako guneetan. Argitu die Partaidetzako Alorrera jo behar dutela lokal bat
eskatzeko.
Ondoren, zinegotziak adostasuna adierazi du Taconera parkearen ondoko Basotxoa
eraberritzeari

lotutako alegazioarekiko, onartu

baitu eremu

hori

ez

dagoela

erabat

zaharberriturik. Horrenbestez, jakitera eman du badagoela Taconerarako proiektu bat,
lorategietako sarbideak zaharberritzeko eta zoladura-lanak egiteko, eta hori Atsegin egiteko
Planaren II. fasean dagoela.
Gurutzeko plazako argi-murrizketari buruz, azaldu du balitekeela hori gastua eta kutsadura
murrizteko konpromisoak hartaraturik egin izana. Nolanahi den ere, kontsulta egiteko
konpromisoa hartu du.
Ondoren, zinegotziak Salestarren eraikinak eta horrek ekar ditzakeen aparkaleku-arazoak
aipatu dituen alegazioari erantzun dio, eta zehaztu du I. eta II. fasearen enpresa esleipendunak
berberak direla, horrek bide ematen duelako garapena erritmo berean egiteko. Gaineratu du
Nasuvinsa lanean ari dela jada barneko urbanizatze-lanetan, eta aurreikuspenetan dagoela
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2019-2020ko ikasturtea ikastetxe berrian hastea, eta hortaz, orduan eraitsiko dela ikastetxe
zaharra.
Civivoxari buruzko eskaera jaso du, auzoan urteetan zehar egin den eskaera.

Erorien monumentuaren lehiaketari dagokionez, ideiak biltzeko fasean dago uneotan, eta ahalik
eta zabalena izan dadin eta arkitektoek askatasun osoz ideiak bota ditzaten nahi da, baina
argitu du inolaz ere ez dela bideragarria ez den proiekturik hautatuko.
Ondoren, aparkatzeko tokiei 5 metro kendu edo espaloien ondoko beste edozein gauza
kentzearekin batera murriztuko diren aparkatzeko tokiei buruz galdetu duen auzotarrari
erantzun dio. Jakin badakien arren auzoko arazoetako bat aparkatzeko toki falta dela,
oinezkoen segurtasuna handitzearen aldeko ekimen bat dela azaldu du, hori lehentasunezkoa
baita Udalarendako.
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Bizikleta-abiaduraren gaineko alegazioa jasotzen duela gehitu du, onartzen duelako
adinekoendako arriskutsua izan daitekeela. Horregatik bizikletan ibiliko diren udaltzainak Karlos
III.ean hasiko dira, etorbide horretan bizikletan ibil daitekeelako, baina maiz gehiegizko
abiaduran zirkulatzen delako.
Jarraian, zinegotziak labur gogorarazi ditu saioan hizpide hartu diren proiektu garrantzitsu
guztiak, eta auzoko aparkatzeko-ahalmenari lotuta izan diren aldaketak aipatzean esan du
kontraesanak daudela auzotarren artean, batzuek etxetik gertu aparkatu ahal izatea eskatzen
duten bitartean, beste batzuek bizilagunei aparkatze-esklusibotasuna kentzea eskatzen
dutelako.
Une horretan, auzotar batek esan du bizilagun-txartela izanagatik ere ezin duela etxetik gertu
aparkatu. Gómezek ziurtatu egin du etxetik gertu aparkatzeko aukera izan beharko lukeela
zamalanetarako 10-15 minutuz, bizilagun-txartelik eduki gabe ere, baina auzotarrak ezinezko
zaiola errepikatu du.
Erabaki plataformatik iritsitako galderak
1 Event taberna, Salestarren parean
zabalguneetako auzo-eztabaidagunea
Bada taberna bat Aralar kalean, Salestarren inguruan (Event Club), etengabe eragozpenak
sortzen dizkienak auzotarrei, zaratak eta jokabideak direla medio. Lokalaren inguruetan drogen
kontsumoak eta salerosketak gora egin dutela egiaztatu da. Zenbait sarekada egin dira, eta
zehapenak jarri zaizkie horregatik eta beste arrazoiengatik, eta oraingoz kontua ez da harago
joan. Hain zuzen ere, gaur, abenduaren 16ko goizaldean, Foruzaingoak sarekada egin du, eta
honako hau izan da emaitza: 27 salaketa droga edukitzeagatik, 47 konfiskatze lurzoruan,
salaketa bat desobeditzeagatik eta salaketa bat jabeari, halakoak toleratzeagatik. Hau
jasanezina da jada.
Agintari eskudunek behar diren neurriak har ditzaten eskatzen dugu. Ezin da onartu halako
delinkuentzia gunerik, eta itxi beharko litzateke.

23

Área de Participación Ciudadana y
Empoderamiento Social
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea
Ahalduntzeko Alorra

Itziar Gómezen erantzuna: Gizalegezkoak ez diren portaerei aurre egiteko erantzuna
guztion esku dago. Zarata hiriak dituen arazo larrienetarikoa, handienetarikoa da. Horren
adibideak daude hala Zabalguneetan nola Alde Zaharrean. Horretan lanean ari gara. Herritarren
Segurtasuneko Alorrean lan-agindu iraunkorra dago, iazko urtarrilaz geroztik, Paulino Caballero
eta Tafalla kaleetan aritzeko. Jende askok Udaltzaingoaren presentzia handiagoa eskatzen du
horrek 2.000 €-ko kostua besterik ez dakarrela argudiatuta, baina kontua da ditugun baliabideak
–mugatuak direnak– ongi erabiltzea. Edozein kasutan, taberna bat ixteko salaketak eta kexak
behar dira. Salestarren kaleko auzotarrekin bildu ginen gai horretaz mintzatzeko, badugu
espediente bat eta horretan lanean ari gara, eta ixteko aukera ez da baztertu. Lokal bat ixteko,
baina, ezin hobeki landutako espediente bat izan behar da lehenik. Udaltzaingoak eta
Foruzaingoak Event tabernan egindako zenbait jarduketaren berri daukagu, eta horiek ematen
digute bide ixteko prozedura abiatzeko. Horrekin ez dut esan nahi itxiko dela iragartzen ari
garenik, baizik eta espediente bat lantzen ari garela.

2. Nafarroa Behereko etorbidera sartzea Aralar kaletik
Aralarenea
Egin nahi dudan proposamenak Aralar kaletik Nafarroa Behereko etorbidera sartzearekin du
lotura. Semaforoek argi gorria dutenean eta Nafarroa Behereko etorbidera sartu behar denean,
irteteko gunea semaforoan zain dauden ibilgailuek okupatzen dute, eta irten behar dutenak
behartuta daude autobus-erreietatik zirkulatzera edo gidariren batek pasatzen utzi arte
itxarotera, bide batez, oso ohikoa ez dena. Proposamena da semaforoen irekiera-denbora
aldatzea, ez dezaten bat egin, eta, halaber, irteteko gunea marra horiz margotzea, hiriko beste
tokietan bezala, adibidez Zaragozako etorbidean, Avenida hotelaren parean. Etorbideko tarte
hori horiz margoturik ekidinen litzateke gidariek irteteko gune hori okupatzea, eta erraztuko
litzateke gainerako autoak etorbidera sartzea. Aintzat hartu behar da Aralar kaletik Nafarroa
Behereko etorbiderako bidea zirkulazio handikoa dela, batez ere ikastetxeko sartu-irten
ordutegietan. Mila esker eta agur t’erdi
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Itziar Gómezen erantzuna: Mugikortasunari loturiko alegazio guztiak jaso eta dagokion
Alorrera helaraziko dira. Oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, eta egingarriak baldin badira,
eginen ditugu.

3. II. Zabalguneko gainerako eremu berdea
Aralarenea
II. Zabalguneko auzotarrek oraindik ere arazoak ditugu aparkatu ahal izateko. Aparkatu ezin
hori egunero gertatzen da, eta are gehiago nabaritzen da ostegunetik igandera. Atsegin egiteko
Planean merkatariak baino ez dira hartu kaltetutzat, baina Zabalguneko gainerako auzotarrak
gara benetan kalteak pairatzen ditugunak, kontu honekin arazo larria baitugu. Nire
proposamena da EREMU BERDEA Zabalguneko gainerako guneetara zabaltzea, eta bizilaguntxartela ez duten ibilgailuei aparkatzen uztea merkataritza-ordutegian (oraingo eremu urdinaren
ordutegian), baina ez gainerako orduetan. Hori da Barañainen erabiltzen duten formula. Pentsa
ere nora jo nahi duen ibilgailua gure auzoan aparkatzen duen batek ostegun batean 19:30ean
(“juevintxo”). Amaitzeko, jakin nahiko nuke zenbat bizilagun-txartel eta aparkatzeko zenbat toki
dauden erabilgarri 2. sektorean. Mila esker eta agur t’erdi

Itziar Gómezen erantzuna: Mugikortasunari loturiko alegazio guztiak jaso eta dagokion
Alorrera helaraziko dira. Oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, eta egingarriak baldin badira,
eginen ditugu.

4. Aparkatzeko izanen diren arazoak Salestarren eraikineko lanak gauzatzean
Pompaelo
Proposamena eztabaidagune honetan mahaigaineratutako baten antzekoa da, baina berezko
nortasuna duena. Salestarretan eginen diren lanek aparkatzeko toki kopuru handia
desagerraraziko dutenez gero, eta ikusita inguruan ez dagoela aukerarik aparkalekuak izateko,
inguru hori bizilagunek soilik erabiltzeko eremu gisa mugatu beharko litzateke, lanek iraun
bitartean behintzat. Beste erabiltzaile batek esan du eremu berdea hedatzea Zabalguneko alde
honetara; ez zaio arrazoirik falta, II. Zabalgunekooi ere kontu hori “atsegin egitea” nahi dugu.
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Udaleko jaun-andreok: egundoko lanak jasan beharko ditugu, ez gaitzazue behartu, baita ere,
etxera iritsi ezinean ibiltzera, haatik. Eskerrik asko.

Itziar Gómezen erantzuna: Mugikortasunari loturiko alegazio guztiak jaso eta dagokion
Alorrera helaraziko dira. Oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, eta egingarriak baldin badira,
eginen ditugu.

Amaiera
Azkenik, Zabaleta dinamizatzaileak hartu du mikrofonoa saioari amaiera emate aldera, baina
hori baino lehen, gogora ekarri du saioaren kontaketa Erabaki plataforman izanen dela
eskuragarri, bai eta saioaren bideo osoa ere, YouTubeko Participa Pamplona kanalean.

Zentro. Elkarlaneko gunea
Kondestablearen jauregia. Kale Nagusia, 2, 2. solairua. Iruña
948 420266
participacionciudadana@pamplona.es
participa.pamplona.es
erabaki.pamplona.es
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