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AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA 

2. TXANDA. 2018 

DONIBANE - ERMITAGAÑA - MENDEBALDEA 

Data:  2019/01/29 
Ordua:  18:30 
Lekua:  José María Huarte IP 
Auzoko zinegotzia:  Esther Cremaes 

Parte-hartzaileak:  23 pertsona (9 emakume eta 14 gizon) 
Alorreko erreferentziazko 
teknikaria:  

Ana Etxaleku 

Moderatzailea:  Maitane Urmeneta, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko 
Zerbitzua 

 
 

Gai zerrenda: 

1. Hasiera. 

2. Udala berriemaile: 

a. Udal-proiektuei buruzko argibideak  

b. 30 Hiria: Aurkezpena 

c. Pamplona-Iruña! 2030 Hiri Plan Estrategikoa. 

d. Iruñategi – Gizarte-ehunaren mapa. 

3. Auzoa berriemaile: 

a. San Juan Xar 

b. Ermitaldea 

c. Adinekoen aldeko ituna 

4. Udala adi. 

5. Amaiera 
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Hasiera  

  
Maitane Urmeneta Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko teknikariak hasiera 

eman dio Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldeako bosgarren auzo-eztabaidaguneari, 

eskerrak emanez bertaratu direnei, Esther Cremaes auzoko zinegotziari eta José María Huarte 

IPra joan diren gainerako zinegotziei. 

 

Jarraian, eta eztabaidaren iraupena aipatu ostean, auzo-eztabaidagunearen egiturari loturiko 

lau kontu eman ditu aditzera: saioa Youtube-ren bidez zuzenean ematen dela, bertaratuek 

aukera dutela “Herritar aktiboak” fitxategian izena emateko, aukera badagoela (aldez aurreko 

erreserba eginez) ludoteka-zerbitzua erabiltzeko, eta, azkenik, Erabaki plataforma prestatu dela 

zalantzak, adierazpen eta oharrak online egiteko. 

 

Bere hasierako parte-hartzeari buru emateko, teknikariak saiorako aurreikusi den gai-

zerrendaren berri eman du 

 Udala berriemaile: Atal honetan Udalak auzoan egin dituen jarduketak aipatzen 

dira, Partaidetzaz, Herritarren Segurtasunaz, Mugikortasunaz eta Plan Estrategikoez 

bezainbatean. 

 Auzoa berriemaile: San Juan Xar eta Ermitaldea auzo-elkarteen eta Adinekoen 

aldeko ituna ekimenaren eskutik. 

 Udala adi: Mikro irekiko tarte baten bidez, zinegotziak eta bertaratuek elkarrekin hitz 

egin dezakete. 
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Udala berriemaile  

 

Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko 

zuzendariaren parte-hartzea 

 
Urmenetak azaldu duen gai-zerrendaren harira, Partaidetzako Alorreko zuzendariak aditzera 

eman du, lehenik eta behin, halako egiturak auzoko entitate eta kolektiboei bide eman nahi 

diela eztabaidagunea haien berritasun, ideia eta proiektuen berri eman dezaten erabiltzeko, eta, 

bigarrenik, Udala berriemaile atalaren bidez bermatzen dela nolabaiteko tarte bat egotea 

herritarrek, zinegotziak eta udal-teknikariek elkarrekiko topaketa egiteko. 

 

Fernándezek bertaratuen interesa eskertu du, baita eztabaidagunea Youtube-ko kanalaren 

bidez ikusten duten edo Erabaki plataformaren bidez parte hartu dutenena ere; ondoren, 

Iruñategi proiektuaren berri eman du: hiriko auzoen baliabide-mapak dira, eta euskarri fisiko 

batean erakutsi du Donibane - Ermitagaña - Mendebaldea auzoei dagokiena. Zuzendariak 

azaldu duenez, asmoa da elkarteen eta erakundeen ehunaren errealitatea argazki batean 

islatzea, horrek bide ematen baitu proiektuak, ekimenak, gizarte-auzolana eta udal-lana 

errazago sortzeko. Horrez gain, Fernándezek iragarri du datozen asteotan mapen bertsio 

elkarreragile bat egongo dela prest “asociaciones.pamplona.es webgunean” –mapa horiek PDF 

formatuan dituen webgunean–, eta horrek aukera emanen du dauden baliabideak eguneratu 

eta berriak txertatzeko. 

 

Esther Cremaes Donibane auzoko zinegotziaren parte-hartzea 
 

Esther Cremaes zinegotziak hartu du hitza, eta ongietorria egin die bertaratu guztiei, 

agintaldiaren bosgarren eta azken auzo-eztabaidagunean parte hartu izana eskertuz.  

 

Agintean izandako urteen balantzea eginez hasi da, eta bereziki azpimarratu du berak duen 

"arantza", ez duelako auzorako lokalik lortu. Jada dagoen San Juan Xar alde batera utzita, 

zinegotziak garrantzizkotzat jotzen du Udalak zentro komunitarioen tankerako lokal bat 

lagatzea. Edonola ere, gogora ekarri du oso gogotsu ari den zentro bat dagoela Ermitagaña 

auzoan, bere ustez, zenbait zaharberritze-lan behar dituena.  
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Atsekabeturik agertu da 2019ko aurrekontuak ez direlako onetsi, eta horrek galarazten duelako 

auzoan zenbait lan eta hobekuntza egitea, aurrekontuak luzatzeak murrizketa handia baitakar.  

 

2018an auzoan egindako inbertsioak azaltzeari ekin dio zinegotziak, inbertsio horien 

ezaugarrien araberako sailkapena eginez:  

 

Lehen taldea hiri bizigarriari lotutakoa da, eta hor barne hartzen dira auzoko zuhaitzak eta 

lorategiak. Bigarren taldean herritarren segurtasunari lotutakoa dago –bizikidetza arazoak, 

etab.–, eta horretarako Alberto Jurio komunitate-polizia dago, Cremaesek azaldu duenez.  

Horri lotuta jarduketa batzuk aipatu ditu, hala nola oinezkoen pasabideen inguruan, 

ikusgaitasuna handitzeaz, eta eremu batzuetako istripuei aurrea hartzekoak, Ermitagaña kalean 

bereziki, hori baita kale arazotsuenetako bat. Horren harira, zinegotziak Jesús Estanga aurkeztu 

du, mugikortasuneko brigadako inspektorea, zeinak gaiari buruzko zalantzak argitzen ahalko 

baititu.  

 

Azkenik, zinegotziak gizarte- eta komunitate-gaiak hartu ditu hizpide. Azaldu du Donibane 

eredugarria dela hiri osorako: bertako biztanleen zati handi bat adinekoak dira (bizilagunen % 

23k 60 - 65 urte bitarte dute), eta hori dela eta ekimen komunitario bat planteatu da, hots, 

Donibaneko Adinekoen aldeko Ituna. Asmoa da gai horren inguruko jarduketak areagotzea, 

Cremaesek azaldu duenez.  
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Gainerako adinetako bizilagunei dagokienez, zinegotziak Ermitaldea eta San Juan Xar 

elkarteak aipatu ditu, Ermitagañan eta Mendebaldean haur eta nerabeei prebentzioko 

komunitate-zerbitzua ematen diena, lehena, eta aisialdirako jarduerak antolatzen dituena, 

bigarrena.  

 

Cremaesek jarraitu du, eta zoladura asfaltatzeko zein zintarriak konpontzeko lanak behar 

zituzten eremuetan egindako lanak komentatu ditu, besteak beste. Esandakoaren arabera, 

2018an 178.900 € inbertitu dira Donibane auzoan, halako lanetara bideraturik.  

 

Zinegotziak esan du Auzitegiko plazan estatua bat altxatu dela, 55.000 euroan, intsumisio-

mugimendua oroitzeko.  

 

Berehala gauzatuko diren jarduketei buruz, zinegotziak iragarri du laster Antoniuttiko 

patinodromoan lanean hasiko direla, hiriko gune berezia delako eta kalteak dituelako; gainera, 

abuztuan Europako patinaje-txapelketa eginen da bertan; horrez gain, zinegotziak erantsi du 

badagoela jada horretarako aurrekontu-partida.   

 

Aurrekontua duen beste proiektu bat San Juan de la Cadena eskolaurreko leihoena da. Puyko 

Andre Maria kalean ere esku-hartzeak eginen dira pistetan, 68.000 euroko aurrekontuaz, eta, 

betiere, gune hori belaunaldien arteko topaleku bihurtzeko asmoz. Aurreragorako proiektatu da 

Donibaneko Auzo Unitatea, orain ez dagoelako aurrekonturik, zinegotziak esan duenez.  

 

Lorategi eta zuhaitzei dagokienez, Cremaesek esan du halako kontuak Lorategietako 

Zerbitzuaren esku daudela, eta programatutako zirkuitu bat dutela, zeinaren arabera zuhaitzak 

kimatzen joaten baitira, etxebizitzei trabarik ez egiteko. Hiri-baratzekin elkarlanean ere aritzen 

da, hala Donibaneko Irantzuko Monasterioaren kalean nola Mendebaldean. Proiektu horien 

interesa azpimarratu du, belaunaldien arteko komunitate-lanean elkarrekin aritu eta ikasteko 

aukera ematen duen aldetik.  

 

Aurreko gaiari lotuta, Cremaesek aditzera eman du Galaxiaren Lorategian ibilbideak eginen 

direla, planetarioko langileen laguntzaz, parkearen ezaugarri eta mugarri desberdinak 

kontatzeko. Gaineratu du Mendebaldeako pinudian esku hartzen ari dela jada, sasitza eta 

hondakinak garbituz.  
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La Olivako Monasterioaren kalearen eta Baiona etorbidearen arteko eremuko lorategietan ere 

lanean ari da.  

 

Amaitzeko, Cremaesek aditzera eman du ibarbidean zuhaixka-lorategia eginen dela, eta 

proiektu horretan ikasleek parte hartzen ahalko dutela, eremu horri kolorez biziberrituz.  

 

Jarraian, Alberto Jurio auzoko komunitate-poliziari eman dio hitza.  

 

Alberto Jurio komunitate-poliziaren parte-hartzea 

 

Parte-hartzearen hasieran, Juriok aditzera eman du Donibane - Ermitagaña - Mendebaldeako 

komunitate-poliziaren zerbitzua bi lagunek osatzen dutela, bera eta lankide duen Carlos Arnedo, 

baina azken hori ezin izan dela auzo-eztabaidagunera etorri. 

 

Jarraian bere mintzaldiaren helburua aipatu du: Udaltzaingoak aipatu auzoetan 2018an 

egindako jarduketei buruzko datuak ematea; hori horrela, kopuruak ematen hasi da. Kopuru 

horietako zenbait nabarmendu ditu: 3.700 deitik gora egin dira 092ra; 1.300 salaketa jarri dira, 

horietako 79 lapurretagatik eta 338 ebasketagatik; 580 zirkulazio-istripu gertatu dira, 138 zauritu 

arin, 9 larri eta zorionez hildakorik ez eragin dituztenak, eta 17 sonometria positibo izan dira. 

 

Horrez gain, Juriok taberna eta dantzalekuetarako “Liskarrak, stop” zerbitzuak martxan 

jarraitzen duela nabarmendu du bere parte-hartzean, eta horri aretoetan dauden pertsona-

kopuruak kontrolatzeko jarduketak eta establezimendu jakin batzuetan egiten diren sarekadak 

gehitu behar zaizkiola. Bide-seinaleztapenari dagokionez, oinezkoen pasabideetan ibilgailuak 

aparkatzeko tokiak motorrak aparkatzekoez ordeztu dira, eta horri lotuta, Benjamín 

Tuterakoaren kalean egindako jarduketaren argazkiak erakutsi ditu, eredu gisa. 

 

Amaitzeko, berarekin harremanetan jartzeko bidearen berri emateaz gain 

(policiacomunitariasanjuan@pamplona.es), komunitate-poliziak bertaratuei azaldu die zein diren 

bere lantalde horretako oinarriak: harremanetan egotea auzoetako gizarte- eta erakunde-

ehunarekin, zuzenean ezagutzea dauden arazoak eta zuzeneko parte-hartzea edukitzea 

badauden lan-sareetan, esaterako, Donibaneko Adinekoen aldeko Itunean edo Ermitagañako 

Haurrendako Planean. 

policiacomunitariasanjuan@pamplona.es
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Herritarren Segurtasuneko Alorreko Jesús Estangaren parte-hartzea, Iruña-30 hiria 

proiektuaren harira 

 

Azalpenaren hasieran, Estangak grafiko bat erakutsi du, erakusten dituena azken hogeita bost 

urteetan Iruñean zirkulazio-istripuetan zendu diren lagunen kopuruak. Kopuruek behera egin 

dute (lehen 9 hildako ziren batez beste urteko, orain 4), bide-segurtasuneko neurri klasikoei 

esker –uhala derrigorrean erabili beharra, radarrak, kaskoak, etab.–, baina oraindik ere 

hildakoak egoteak halabeharrez eskatzen du neurri berriak ezartzea, Estangak azpimarratu 

duenez. Esparru horretan kokatzen dira azken urteetan garatutako jarduketak, mugikortasunari 

lotu zaizkionak, adibidez: Zabalgunea atsegin egitea, ziklistendako sarea, garraio publikoaren 

garapena, 30 hiria proiektua bera, etab. Helburua hildakoen kopurua zeroraino murriztea da, ez 

besterik, eta badira hori lortu duten beste hiri batzuk, Pontevedra esaterako, non azken 8 

urteetan ez baita hildakorik egon gertatutako zirkulazio-istripuetan. 

 

Planteatutako neurrien sortaren barruan, Iruña 30 Hiria proiektua dago: kaleak sailkatzea du 

funtsezko oinarria, onartzen duten gehieneko abiaduraren arabera (20, 30 eta 50), eta gero, 

bigarrenik, kaleetan mugatutako abiadura horrekin bat zirkulatzea, hori galtzadaren itxurak 

berak baldintzatuko duelarik. 

 

Proiektu horri lotuta Ermitagaña eta Mendebaldeako eremuan ezarriko liratekeen zenbait 

jarduketen berri eman du Estangak: auzoko oinezkoendako eremu ugarien lotura egitea 

bidegurutze arriskutsuak saihestu eta harrapatze-kopurua murrizteko, 30 km/h-ko gehieneko 

abiadura kale gehiagotara zabaltzea, oinezkoen pasabide goratuak paratzea, esku-hartzeak 

piboteak edo margoa erabilita, etab. 

 

Azkenik, Herritarren Segurtasuneko Alorreko ordezkariak buru eman dio bere parte-hartzeari, 

auzo-ekimenetan parte hartzera eta halakoak bultzatzera animatuz, horrela jarraitzeko beste 

auzo-elkarte batzuen eredua, Alde Zaharrekoa, Zabalguneetakoa, Txantreakoa (Laguntzako 

Andre Maria kalearen eta gertukoen zaharberritzea) edo Sanduzelaikoa (Erdigune proiektua) 

adibidez. 
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Paloma Goñi, Iruñeko Udaleko Estrategia Bulegoko teknikaria  
 
Paloma Goñik hartu du hitza, eta Iruñeko Hiri Plan Estrategikoa azaltzeari ekin dio.  

 

Testuingurua jartze aldera, Estrategia Bulegoko teknikariak laburki azaldu du plan estrategikoa 

tresna bat dela, helburu duena herritarren, eragile sozialen 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 sozialen 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. Edonola ere, eta teknikariak 

zehaztu duenez, plan hau ez da “panazea”, ezta ohiko plan estrategiko bat ere. Plana alde 

batera, proiektuek etengabeak izan behar dute, eta prozesua bera ere aintzat hartu. 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.  

 

Gero, eta munduko beste hiri batzuetan abiatutako plan estrategikoen errepasoa egin ostean, 

Paloma Goñi teknikariak zenbait zehaztapen egin ditu Pamplona-Iruña! 2030 Hiri Plan 

Estrategikoaz bezainbatean:  
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Zergatik prestatu Hiri Plan Estrategiko bat? Iruñeko Udalaren nahiak eragin du plan estrategiko 

hau sustatzeko eta etorkizunerako nahi dugun hiri-eredua zehaztuko duen hiri-plangintza 

estrategikorako prozesuaren buru aritzeko motibazioa, Goñik baieztatu duenez.   

 

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 plangintza 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 

2019ko otsailetik maiatzera, eta horiek auzoei aukera emanen diete zuzenean lan egiteko hala 

gai kritiko horien analisian nola horiei aurre egiteko proiektu eta jarduketen plangintzan.  
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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 foroaren saioetan (aurreikusitakoaren arabera otsail hasieran eginen 

dira), pamplona.es webgunean eta Twitter eta Facebook sare sozialetan. Azkenik, Goñik erantsi 

du oficinaestrategica@pamplona.es helbide elektronikoa gaitu dutela edozein kontu, zalantza 

edo iradokizun jasotzeko, Erabaki plataformaren bidez ere helarazi daitezkeela halakoak, eta 

hor ere argibide gehiago ematen dela. 

 

Bertaratuetako batek egindako galderari erantzunez, teknikariak erantsi du lehen fasea 

amaitzen ari direla, eta fase horren barruan aurre-diagnostiko bat egin dela, askotariko tresna 

metodologikoen bitartez, zenbait gai estrategiko antzemateko. Azaldu duenez, hortik lortutako 

datuak Plan Estrategikoaren egitura osatzen duten beste gune organiko batzuetan alderatuko 

dira gerora, hauetan besteak beste: 20-30 biltzarrean, non udal-talde guztiak dauden 

ordezkaturik; 20-30 batzordean, hiriko eragile nagusiez osatuan, eta 20-30 foroan, herritar 

guztiek parte hartzeko zabalik dagoen foro irekian. Behin gai estrategiko horiek alderatu ostean, 

galbahe bidezko hautaketa egin eta 10 soilik geratuko dira; uneotan alegazioak biltzeko fasea 

dago abian, eta oficinaestrategica@pamplona.es helbide elektronikoaren bidez edo Erabaki 

plataformaren bidez helarazi daitezke, azken horretan ere Planari buruzko argibide gehiago ere 

aurki daitezkeelarik.  

 
 

 
Auzoa berriemaile  

Koldo San Juan Xar elkarteko kideak hitza hartu du, eta bertaratuei azaldu dizkie bai 

elkartearen funtzioa bai elkarteak izandako bilakaera. 

 

Jolas- eta festa-jardueren bidez auzoa biziberritzea; horixe da jomugarik gorena, betiere 

gizarte-gaiei lekua emateko eta jite horretako proiektu gehiago sortzeko gogo etengabeaz. 

Aditzera eman duenez, azken 4 urte hauetako lan-ildoa zedarritzeko aukera eman zien 

azterlana egin zuten 2014an. Azterlan hori Osasun Etxearekin eta Auzo Unitatearekin 

koordinaturik egin zen; hor jaso ziren, besteak beste, adinekoen aldeko ituna eta haur eta 

gazteendako talde baten beharra, urte hauetan abiatu diren ekimen guztiak, hain zuzen. San 

Juan Xar Txiki taldea ere sortu zen; gaur egun ongi ari da, eta lokal berria du, San Juan Xar 

oficinaestrategica@pamplona.es
oficinaestrategica@pamplona.es
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taldekoaren ondoan. Adinekoen itunari dagokionez, proiektua duela urtebete abiatu zen. Hiri-

baratzearen ideia ere plazaratu da, helduak eta gazteak elkarrekin egoteko tresna izan dadin. 

Labur, auzo-eztabaidaguneak abian jarri zirenetik lehen bururatu ere ez zitzaizkien ideiak eta 

jarduerak jarri dituzte martxan. 

 

Esan duenez, parte-hartzea gakoa izan da aldi honetan, eta lau urte horretan gauza asko abiatu 

ahal izan dira. Harentzat argi dago Udalak laguntza eman duela proiektu horien erritmoari bide 

emateko, eta Fiteroko kaleko bizilagunen proiektua aipatu du, adibide gisa.  

 

 

 

Auzoko kontseilu bat abiatzeko proiektuaz ere mintzatu da, erabaki-esparru gisa, auzokide 

guztiak biltzeko lekua izan dadin, interesa sortzen duten gaiak landu eta guztien artean 

erabakiak hartze aldera. 

 

Azken urteetako lana balioetsi du, eta Udalarekiko sortu den harremana, horri esker bultzada 

eman baitzaie zenbait proiekturi, diru-laguntzez harago.  
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Sararen parte-hartzea, adinekoen itunaren berri emanez 

 

Sarak adinekoen itunaren nondik norakoak azaldu ditu: Donibaneko Oinarrizko Arreta 

Unitatearen ekimenez abiatu zen, ikusitakoan adinekoak auzotarren ehuneko handi samarra 

osatzen dutela, auzoa hiriko auzo zahartuenetariko bigarrena baita. Hori aintzat hartuta, esku 

hartu beharra antzeman zen.  

 

Honakoek osatzen dute ituna: Oinarrizko Arretarako Zentroa, Auzo Unitatea, Komunitate 

Polizia, Esther Cremaes –auzoko zinegotzi den aldetik–, Caritas, DIA, Donibaneko igerilekua, 

Anaitasuna igerilekua, merkatariak (bai Martín Azpilicueta kalekoak bai Donibane eta 

Ermitagañakoak) eta San Juan Xar (zeinaren elkartekide baita Sara).  

 

 

Azaldu du badagoela itunaren gaineko informazio guztia biltzen duen agiria, bi zati dituena: 

lehen zatian datu soziodemografikoen eta auzoko ezaugarrien berri ematen da, eta, 

bigarrenean, behar benetakoenak aztertzen dira.  

 

Hasiera batetik antzemandako beharrak berretsiz joan diren arren, eta egindako txostenak jada 

jarduketa-ildo bat zedarritzen badu ere, Sarak uste du itun hori doitzen joan beharko dutela. 

Izan ere, ituna iaz sinbolikoki sinatu zen konpromiso bat da.  
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Jarraian, parte-hartzaileak jarduerarik azpimarragarrienak hartu ditu mintzagai. Lehena 

boluntarioak erakarri eta prestatzeko programa abiatzeko lantalde baten sorrera da, hori 

beharrezkoa izanen baita gainerako proiektuetarako. ADI izeneko beste lantalde bat auzoan 

gerta daitezkeen egoera arriskugarriak antzemateaz arduratuko da, gerora jarduketa-protokolo 

bat ezartze aldera.  

 

Aditzera eman du Donibane eta Anaitasuna igerilekuek kirol instalazioak jarri dituztela 

adinekoen esku –baita kide ez direnenen esku ere– jarduera desberdinak egin ditzaten. 

Adinekoen beharrak asetzea xede duen ildo horri jarraikiz ere, merkatarien elkarteak agiri bat 

prestatu du, oinarrizko printzipio batzuk zehaztuz.  

 

Eta azkenik komentatu du San Juan Xar elkartearentzat hiri-baratze bat eratzearekin batera 

agertoki ezin hobea sor daitekeela belaunaldien arteko harremanak hauspotzeko, hartara auzo 

hobea eta gizatiarragoa lortuz.  

 

  

Maite Herranz Ermitaldea elkarteko kidearen parte-hartzea 

 

Ermitaldea elkarteko kide den Maite Herranzek hartu du hitza, eta auzo-eztabaidagunean parte 

hartzeko gonbita eskertu du. Hasteko, gogora ekarri du nolakoa izan zen ekimenaren sorrera; 

izan ere, duela urte bete aurkeztu zuen, halako saio batean, auzoa biziberritzeko gogoz zeuden 

auzokide gazte zein helduen talde batek. 2018an zehar proiektu askori heldu zaie: Zuhaitzaren 

eguna, Pintxoaren astea, Olentzero eguna... Halaber, berreskuratu egin dira, urte askoren 

ostean eta arrakasta handiz berreskuratu ere, auzoko jaiak, zenbait hilabete aurretik egindako 

lanerako bultzada ere izan direnak. Herranzek oroitarazi du proiektua hastapenetan dagoela 

oraindik, eta gogotsu engaiatutako jendea eduki izanagatik ere, bilera eta antolatutako ekitaldi 

guztietan parte hartzera gonbidatu ditu auzotarrak. Proiektu berriei begira, Maite Herranzek 

aipatu du komunitate-baratzea abian dela, eta otsailean auzolanean hasiko direla guztien 

artean baratzea eraikitzeko lanetan. San Juan Xar elkartearen baratzean bezala, asmoa da 

hezkuntza-topaleku sozial bat izatea. Horrez gain, Eguberrietan ludoteka-zerbitzua abiatu 

zuten; arrakasta handia izan zuen eta auzoko haurrekin lanean aritzeko bide eman zuen, haiek 

aintzat hartuta lantzeko auzoko garapena eta komunitate-bizitza. Ludoteka-zerbitzu horrek 
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hartaraturik, auzoko haurren egoerari buruzko azterlana eginen da, eta horretarako ere laguntza 

eskatu du.  

 

 

 
 

Udala adi  

 

Mikro irekiko tarteari hasiera eman aurretik Esther Cremaesek hartu du hitza, eta esan du 

hauxe dela unea orain arte eta aurreko ataletan parte hartu dutenei nahi dituzten zalantza 

guztiak helarazteko. 

Auzotar batek aldarrikatu du, guraso-elkartearen izenean, Jose María Huarte ikastetxe honen 

patioan ez dagoela estalpeko gunerik, eta hori arazotsua dela atsedenaldietan, neguan 

euriagatik eta ikasturte hasiera zein amaieran eguzkiak gehiegi jotzen duelako ezin baita horiez 

gozatu. Gaineratu du aldarri horren berri eman zaiola Udalari bide ezberdinak baliatuta, baina 

ez dela erantzun eraginkorrik izan.  

 

Cremaesek erantzun du agintaldi honetan zehar ikastetxetan jarduteko plan bat egin dela, baina 

onartu du egia dela ezin izan zaiela, aurrekontu faltagatik, eskari eta behar guztiei erantzun. 
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“30 hiria” gaiari buruz esandakoari lotuta, Ermitagañako auzo-elkarteko kide batek aditzera 

eman du aldarri hori historikoki egin dutela auzotarrek. Esan du aurkeztutako proposamenetan 

ez duela ezer ikusi Ermitagaña kaleko azken zatian –ingurabidetik Barañaingo etorbideraino 

doan tartean– jarduteari buruz, eta bere ustez tarte hori ere 30eko tartea izan beharko lukeela, 

gatazkatsua baita. Ingurabideari buruz, abiadura orduko 50 kilometrora mugaturik badago ere 

ibilgailuek muga hori gainditzen dutela esan du, eta horrek arazo handiak sortzen dituela. 

 

Auzotar hori erantzuteko, Jesús Estangak hartu du hitza, eta berretsi du Ermitagaña kalea oso 

gatazkatsua dela; aditzera eman du kale hori sartuta dagoela “Iruña 30 hiria” ekimenean. 

Estangak zehaztu du kale horretan hainbat jarduketa egin direla jada, baina ez direla oso 

eraginkorrak izan. Halaber, aditzera eman du planaren barruan dagoela kale luze eta zuzenak 

saihestea, horrela galarazteko autoak bideetan jaun eta jabe aritzea.  

 

Nafarroako etorbideari dagokionez, jasaten duen zirkulazio-jario handiagatik leku gatazkatsua 

dela esan du, eta bidegurutze, radar, biribilgune eta semaforoez zertxobait hobetu bada ere, 

oraindik ere zaila dela. Abiadura 50ean mantenduko dela esan du, baina asmoa izango dela 

benetan 50 izatea; izan ere, arazo handienetako bat da orain 30eko abiadura duten kaleak 

50ekoak diruditela, eta 50ekoak, 80koak. 

 

Mendebaldeako auzotar batek hartu du hitza, eta joko-areto kopuruan izan den 

gorakadarengatik haserre agertu da. Kezkatuta dago, bai halako tokiek adierazten dutenagatik 

bai bertan sorrarazten diren mendekotasun-arazoengatik. Zehazki, Benjamin Tuterakoaren 

kalerako proiektatu den joko-aretoa hartu du hizpide: 380 metro koadro izanen ditu, eta hortik 

100 metro baino gutxiagora beste bi areto izanen ditu. Ez du ulertzen zergatik Iruñeko Udaleko 

indarreko arauetan aretotik aretora egon behar den distantzia 100 metro den, komunitatean 

gutxieneko distantzia hori 400 metrokoa bada. Ñabardura bat ere egin du, oso kezkagarritzat 

jotzen duelako areto hori ikastetxe batetik, haurrendako zein goi-mailako musika 

kontserbatorioetatik eta liburutegitik hain gertu egotea.  

 

8/80 plataformako kide diren bi auzotarrek bi proposamen egin dituzte, mugikortasunaz 

bezainbatean: 
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Ospitale gunearen 1. eremua, Irunlarrea eta Barañaingo etorbidearen artean. Haien 

proposamena da etorbide hori honako hauek soilik erabiltzea: larrialdietako ibilgailuak, garraio 

publikoa, Barañaingo etorbidetik aparkalekuraino eta Vianako Printzea Kontsulta-zentroko 

aparkalekuraino datozen ibilgailuak eta Pio XII.etik edo Nafarroako etorbidetik aparkalekura edo 

odol-emaileen eremuko aparkalekura doazenak. Proposamen hori justifikatzeko argudioa da 

inguru horretan oinezko ugari egoten dela, eta oro har ospitalera joan ordez hiriko beste toki 

batzuetara joateko igarobide gisa baliatzen duten autoekin topo egiten dutela. Proposamena 

Udalari helaraziko diotela esan dute. 

 

 

 

Plataformako kide den beste bizilagunak dio ez duela egoki ikusten Nafarroako etorbidea auzo 

erdi-erditik igarotzea, hainbat arrazoirengatik: zarata-maila gainditzen da, ez dago apenas 

oinezkoendako pasabiderik eta lur azpiko pasabidea gurutzatzea arriskutsua da, batik bat 

gauez. Zirkulazio errei bati beste erabilera bat ematea proposatzen du, bizikletetarako 

prestatzea, esate baterako.  

 

Cremaesek erantzun dio, azpimarratuz Udalaren irizpideek mugikortasun jasangarria hobetzea 

dutela ardatz, eta halako aldaketak egitea erabaki politikoak diren arren, ezinbestekoa dela 

teknikariei kontsulta egitea. Hori horrela, Jesús Estangari eman dio hitza; horrek esan duenez, 

ados dago lehen auzotarraren planteamenduarekin, baina adierazi du mota horretako 
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jarduketak lehenengo Pio XII.ean egitea erabaki zela, neurrien eraginkortasuna eta herritarren 

arteko harrera egiaztatze aldera. Planteamendu hori aztertu da jada Irunlarrea kalerako, erantsi 

du. Nafarroako etorbideaz bezainbatean, Estangak bat egin du proposatutakoarekin.  

 

Ondoren, bizilagun batek esan du ez dagoela ados bidegorria espaloian txertatzearekin; haren 

ustez espaloia zabaldu beharko litzateke aurrena, bi gurpileko ibilgailuei tartea uzteko.  

 

Estanga ere ados dago emakume horrek esandakoarekin, eta beste zerbait gaineratu du: 

asmoa da bizikletari leku handiagoa ematea, horrek autoari sortzen dizkion kalteak gorabehera.  

Auzotar batek esan du arestian erakutsi den mapan ikusi duela Europa plaza arrisku handiko 

gunea dela. Galdetu du ea nolabaiteko esku-hartzerik eginen den Baiona eta Armada 

etorbideetan zirkulazioa murrizte aldera, eremu horietan arrisku-sentsazioa izaten baita. Beste 

zerbait ere gaineratu du: ongi deritzo ikusgaitasuna hobetzeko xedez oinezkoen pasabideen 

aurreko autoak kendu eta horien ordez motorrak aparkatzeko tokiak jartzeari, baina aintzat 

hartu behar da, baita ere, motorren kaxoiek ere haurren ikusgaitasunari traba egiten diotela.  

 

Estangak erantzun dio Europa plazako biribilgunea erraldoia dela, eta oinezkoen pasabideak 

oso handiak direla eta murriztu beharko liratekeela, oinezkoen pasabideak biribilgunera 

hurbilduz eta erreien zabalera txikituz, horrela abiadura murrizteko. Inspektoreak erantsi du 

badaudela eremu horretan jarduteko proiektuen zirriborroak. Oinezkoen pasabideen ondoan 

aparkatutako motorrei buruz esandakoaren harira, Estanga ezer ez jartzearen alde agertu da: 

aparkatutako autoak kendu, galtzada bihurtuz, bolardo eta pinturaz, eta 3,5 m-ko zirkulazio-

eremua uztea ibilgailuetarako.  

 

Horra iritsita Urmenetak hartu du mikrofonoa, eta ohartarazi du hitzartutako denbora agortu dela 

jada, eta hortaz, azken parte-hartze bat, Antso Fernándezen parte-hartze laburra eta Erabaki 

plataformaren bidez helarazitako galderari erantzutea besterik ez direla falta.  

 

San Juan Xar elkarteko ordezkari batek aditzera eman du Udalarekin azken lau urteotan 

izandako harremana oso arina eta atsegina izan bada ere zailtasunak daudela oraindik. Bere 

ustez, erakundearengana hurbiltzeko biderik onena erakundeak berak bitartekoak jartzea da, 

esate baterako, herritarrak Udalarengana eta alderantziz hurbiltzen dituzten zentro 



 

 

 

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

18 

 

 

komunitarioak sortuz. San Juan Xar kolektiboaren apustua da auzoak elkarreragina bultzatzeko 

gune bat izan dezan.  

 

Ondoren, Antso Fernández zuzendariak hartu du hitza, Udaletik esparru egonkor bat ezartzea 

hizpide hartu duen parte-hartzeari erantzuteko. Esan du gobernu-taldearen akordioetako bat 

dela partaidetzako erregelamendu bat aurkeztea, hilabete askotako lanari esker osatutakoa; 

asmoa da erregelamendu hori otsaileko osoko bilkurara eramatea. Partaidetzako 

erregelamendu horrek, Fernándezek azaldu duenez, auzo-eztabaidaguneen garapena lantzen 

du, besteak beste, auzoak erabaki dezan horien norabidea. Herritarren autonomia aintzat 

hartuta, haien erabakia izan behar duelako erregelamenduan hitzartutako organoekin eta haien 

funtzioekin zer egin. Onetsiko delakoan, zuzendariak bertaratuak animatu ditu erregelamendu 

horretan parte hartzera eta ekarpenak egitera; publizitate-kanpaina bat –erregelamenduaren 

ahalmen osoa azaltzea xede harturik– eta gida bat egitea aurreikusi da.  

 

Zentro. Elkarlaneko gunea 

Kondestablearen jauregia. Kale Nagusia, 2, 2. solairua. Iruña 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es 

participa.pamplona.es 

erabaki.pamplona 

http://participa.pamplona.es/contacto

