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SARRERA: DATU OROKORRAK 

 
Data: 2020/02/04 
Ordua: 18:30 – 21:00 
Tokia: Salestarrak Zentro Komunitarioa. 
Udal-ordezkariak: Mahaia honako hauek osatzen dute: Enrique Maya, Iruñeko alkatea; 
Fermín Alonso auzoko zinegotzia, eta Juan José Echeverría Hirigintza Alorreko zinegotzi 
ordezkaria. Halaber, zenbait alorretako zinegotzitza eta zuzendaritzetako 7 pertsona zein 
hainbat ordezkari politiko bertaratu ziren.  
Parte-hartzaileen kopurua: 68 
Moderatzailea: Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzua 

 

ONGIETORRIA 

Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Alorreko zuzendari Sara 

Climentek eman dio hasiera topaketari, mahaikideak aurkeztu ditu, eta saioaren errondaren 

egitura orokorra azaldu ondoren, Iruñeko alkate Enrique Mayari eman dio hitza. 

 

ALKATEAREN SARRERA 

Bertaratuei ongietorria eman eta gero, Enrique Maya alkateak bere parte-hartzeari ekin dio 

esanez Txantrea auzoan zenbait inbertsio egitea aurreikusita dagoela legealdian zehar, 

horietako batzuk jada aurreko agintaldian hasi edo egiteko asmotan zirenak.  

Hori esanda, alkateak laburki azaldu du zein diren egiteke dauden obra nagusiak eta auzoan 

une honetan egunerokotasuna edo garrantzia duten gaiak. 

- Tokiko Azpiegitura Planaren barruan, non Nafarroako Gobernuak diru-kopuru bat 

ematen duen espaloietan, saneamenduetan eta abarretan inbertitzeko,Txantrean 1,7 

milioi euro erabiliko direla iragarri du Mayak. 

- Andre Maria Laguntzako kalearen ardatza lasaiago bilakatuko da, eta aproposago 

oinezkoek eta ziklistek erabil dezaten. 

- Txantrea Hegoaren garapenari dagokionez, alkateak jakitera eman du hura 

inguratzen duen bidea partekatzekoa izanen dela eta ez duela aparteko eraginik 

izanen eremu honetako zirkulazioan. 

- Txantrea Hegoko parkearen beraren garapena. 
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- Iruñearekiko lotura, Labriteko bidegorriaren bidez. 

- Efidistrict proiektua eta bero-zentrala gauzatzea. 

- Magdalenan urak gainezka egiteari buruz, Mayak esan du lantalde tekniko bat 

azterlan bat egiten ari dela Iruñeko ibaiei zein ibaiek gainezka egin dezaketen 

eremuei buruz. 

- Udalak erosi zuen arte Salestarren eraikinaren jabegoaren bilakaera historikoa zein 

izan den labur azaldu ostean, alkateak agerian utzi du eraikinak auzoarentzat duen 

garrantzia.  

- Aurreikusita dago oinezkoendako lotura-bideak egitea Arantzadiko parkearekin. 

Obra hori eginen da horretarako diru-baliabideak erabilgarri daudenean. 

- Apustu-etxeei dagokienez, eta horri lotuta egin den auzotarren mobilizazioa 

aipatuta, Mayak esan du Udalak lan bat abian duela etxe horien lizentziak aztertzeko. 

Enrique Mayak, auzoko zinegotziari hitza eman baino lehen, buru eman dio bere parte-

hartzeari, berriz ere azpimarratuz, sarreran egin duen bezala, Txantrean hurren egitekoak 

diren inbertsioak eta obrak. 

 

INFORMAZIOA FERMÍN ALONSO AUZO-ZINEGOTZIAREN ESKUTIK 

Fermín Alonsok bere parte-hartzean Txantrean heldu den urtean eginen diren obrak hartu 

ditu hizpide. 

Lehenengo eta behin, 2019ko irailean egin zen aurkezpena eta Osoko Bilkuran hurren eginen 

den onespena aipatuta, auzoko zinegotziak argibideak eman ditu Andre Maria Laguntzako 

igarobideari buruz. Proiektuak 299.000 euroko aurrekontua dauka eta lau hilabete beharko 

dira hura gauzatzeko. Alonsok esan du aurkezpen-jardunaldi horren ondorioz aldaketak egin 

zirela hasierako proiektuan, Subiza kalean hain zuzen ere, eta hor ere esku-hartzea oinezkoei 

toki gehiago eta autoei gutxiago ematera bideratuko dela. 

Jarraian zinegotziak informazioa eman du San Kristobal, Doneztebe, Lesaka, Elo, 

Mendigorria eta Etxarri Aranatz kaleetako berrurbanizazio-lanei buruz. Proiektua Tokiko 

Azpiegitura Planaren barruan dago, 2.310.400 euroko aurrekontua dauka eta Udalak, 

Mankomunitateak zein Nafarroako Gobernuak finantzatuko dute. Obrak sei hilabetean zehar 

gauzatuko dira, proiektua lizitazio-aldian dago, eta, besteak beste, honako lan hauek eginen 

dira: zoladurak eta zintarriak berritzea, oztopoak kentzea, hoditeria orokorrak eta 
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saneamendu-harguneak berritzea, oinezkoen guneak hobetzea eta maila bereko oinezkoen 

pasabideak sortzea, oztopo arkitektonikoak kentzea, zuhaitz berriak landatzea, egonlekuak 

sortzea eta abar. Ibilgailu pribatuendako espazioa gutxitzearekin batera, zelai bat egokituko 

dute Irabia eta Jesuitinas ikastetxeen arteko eremuan. Egin beharreko obra munta handikoa 

da eta aldaketa, erabatekoa, batez ere esku hartu behar duten espazioaren barneko 

kaleetan. 

Lizitaturik dauden eta udan hastekoak diren bi obra horien nondik-norakoak azaldu ostean, 

Fermín Alonsok Labriteko igarobidea ekarri du hizpidera, eta esan ziklisten zein auzotarren 

kolektiboekin batera ari direla lanean. Aurreproiektua bi asteko epean aurkeztuko diete hala 

lantalde horri nola Mugikortasun Batzordeari, eta asmoa da obra urtean zehar gauzatzea. 

 

 

INFORMAZIOA JUAN JOSÉ ECHEVERRIA HIRIGINTZA ALORREKO 

ZINEGOTZIAREN ESKUTIK 

 

Echeverriak jakitera eman die bertaratutakoei zertan diren Txantrea Hegoa eta izen bereko 

parkea berrurbanizatzeko proiektuak, zeinen lehenbiziko faseak jada lizitaturik baitaude.  

 

Urbanizazioari buruz esan du 500 etxebizitza eraikiko dituztela –horietako 80 BOEkoak–, bai 

eta merkataritzarako etxabeak, ekipamenduak, plaza berriak eta oinezkoen guneak ere. 

Inbertsioak, guztira, 15,3 milioi euro joko du, horietako 10,6, lehen aipaturiko lizitazio-faseari 

dagozkionak.  Parkeari dagokionez, aurrekontua 7,2 milioi da, guztira, eta egin berri den 

lizitazioak 2,36 jotzen du. Zinegotzi ordezkariak, halaber, esan du lehenbiziko faseak 2020 

eta 2021. urteetan zehar gauzatuko direla, eta lizitazio osoa, 2022an, noiz guztira aurreikusi 

diren 22 milioi euroetara iritsiko baita. 

 

Gero, Echeverriak plano baten gainean azaldu du non egin behar duten parkearen (Irubide, 

parrokiaren ingurua) eta urbanizazio-lanen lehen fasea, eta jakitera eman du beharrezkoa 

izan dela bi proiektu horiek bateragarri egin eta elkarri lotzea zenbait gaitan, hala nola 

oinezkoen eremuei eta bideari buruzkoetan, zeina, azkenean partekatzekoa izanen baita. 
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GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK  

Atal honetan guztira 18 lagunek hartu dute hitza: 

 

EGILEA GALDERA / ERANTZUNA 

Auzotarra  

 

Hiru gai hauek hartu ditu hizpide: 

 

 Udala zoriondu du Kaskallueta plazan jarri duen bizikleten 

aparkalekuagatik. Ñabardura bat gehitu du: gauean bizikletak 

aparkatuta uzteko sistema konplexua da, izan ere, mugikorrean 

aplikazio bat deskargatu behar da eta banku-txartela eduki behar da. 

Haren ustez, hori errazago egin liteke herritar-txartelaren bidez. 

 Aurkezpenean aipatu diren urbanizazio-jarduketei dagokienez, haren 

ustez, hobe litzateke espaloiak kentzea, Iruñeko beste zenbait tokitan, 

hala nola Donibaneko Martín Azpilkueta kalean, egin den bezala.  

 Hirian erroldatzeko dauden aukeren arazoa jarri du mahai gainean, 

horrek eragina baitauka beste zenbait prestaziori heltzeko unean. 

 

Udala 

 

Bizikleten aparkalekuari buruz, erantzun du aztertuko dutela bestelako sarrera-

sistemak ezar daitezkeen. 

 

Espaloiei dagokienez, erantzun du 1,5 metrokoak izatetik 3koak izatera igaroko 

direla kasu gehienetan, eta horrek aldaketa nabaria ekarriko duela haien 

estetikan zein erabileran. Zoladura-sistema jarraitua, bestalde, ezin da beti 

erabili toki guztietan. 

 

Erroldatzeari dagokionez, lege-kontua da, ez besterik, eta ez du Iruñean 

bakarrik eragiten. 

 

 

Auzotarra 

 

Zenbait gai hartu ditu hizpide: 

 

 Eskertu du Labriten bidegorri bat eraikitzea, espaloian ibiltzea 

arriskutsua baita. Halaber, azpimarratu du arriskutsua dela Labriten 

zehar igo edo jaisten direnentzat pasabidearen azpitik igarotzea, 

segurtasun ezagatik urteak baitaramatza erabili gabe. Horren harira, 

galdetu du zer egin behar duten egitura horrekin eta zenbat denbora 

behar den egin beharreko jarduketa gauzatzeko. 

 Kulturan interesaturik dagoenez, galdetu du zergatik utzi duten bertan 
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behera Hiriartea proiektua. 

 Etxeen arteko patioen titulartasunari buruz galdetu du, zehazki 

Atarrabia etorbidetik Txantrea plazarantz doazen kaleetan. Gehitu du 

eskrituretan jasota dagoela auzotarrek erabili eta gozatzekoak direla, 

baina errealitatean patio horietako asko itxi egin dituzte etxabeetan 

bizi diren auzotarrek, gainerako auzotarrei sarrera itxiz, eta beste 

zenbait kasutan, patioak abandonaturik daude, zaborrekin, 

hondakinekin eta abarrekin. Esan du bestalde, urteak daramatzala 

arazo honi konponbide bat bilatu nahian eta Udalak ez duela parte 

hartu horretarako errekerimendua egin zaion guztietan. Zehaztu du, 

bestalde, titulartasuna Udalarena bada, haren betebeharra dela 

patioak mantendu eta zaintzea, eta, hortaz, jabetze desegoki horiek 

sortutako arazoak konpontzea.  

 Hizpide hartu du aurreko legegintzaldian bi haur-eskolatan abiatu 

zutela D eredua, eta orain Iruñeko Udalak eredu hori kentzeko 

erabakia hartu duela. Haren ustetan, matrikulazio-aldia amaitu eta 

benetako eskaera, gaztelaniazkoa zein euskarazkoa, egiaztatu 

ondoren hartu beharko litzateke halako erabaki bat. 

 

Udala 

 

Haur-eskolei buruz, epai judizial batek atzera bota du euskarazko eredua. Dena 

dela, aldaketa pixkanaka eginen da,orain baliogabetu behar duten eskoletan 

eredu hori hautatu zuten familiei kalterik ez eragiteko. 

 

Patioei buruz, hala haien titulartasuna nola horiek zaintzeko ardura aztertuko 

dituzte.  

 

Ziudadelan, bertan garatzen ari baitzen Hiriartea proiektua, erakusketak egiten 

segituko dute, nahiz eta proiektu hori ez duten garatuko. 

 

Labriteko pasabideari dagokionez, Nafarroako ingeniarien elkargoak berriki 

egin ditu zama-probak, erabaki hartu eta haren arabera jokatzeko. Nolanahi 

ere, ez dago egiturazko arazo larririk eta, hortaz, ezta arrisku larririk ere, 

bestela, hiru urte hauetan hartuko zituzten honezkero neurriak. 

 

Auzotarra 

 

Txantreako konpartsako kidea da eta horren harira esan du beharrezkoa dela 

Udalak aurreko agintaldian Andre Maria Laguntzako kalean lagatu zien lokala 

egokitzea. Uste zuten bazela aurrekontu-partida bat egokitze-lan horiek 

egiteko, baina Udaleko langileekin irailean egindako bilera batean jakinarazi 

zieten ez zegoela partidarik baizik eta agiri bat non konpromisoa hartzen 

baitzuten egiteko.  
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Azaroan, erregistro bidez, beste bilera bat eskatu zuen eskaera hori 

berresteko; jakin badaki eskaera Kulturari helarazi ziotela, baina ez du 

informazio gehiagorik. 

 

Udala 

 

Baietsi dute ez zegoela partidarik, bestela betearaziko baitzuten. Eskaera 

kontuan hartu eta kudeaketa-lanak eginen dituzte harekin hitz egiteko. 

 

Auzotarra 

 

COCEMFE-Minusbaliotasun fisikoa eta organikoa duten pertsonen Nafarroako 

elkarteen federazioaren izenean hartu du hitza, zenbait galdera/iradokizun 

egiteko: 

 

 Galdetu du ea aurreikusita dagoen esku-hartzeren bat egitea 

Mendigorria kaleko zirkulazioa baretzeko, bertan baitago haien 

lokala eta autoak abiadura handiz ibiltzen baitira. 

 Kezkatuta ageri da ez baitaki irisgarritasuna kontuan hartuko duten 

auzoan egitekoak diren hirigintza-aldaketetan; izan ere, Iruñeko beste 

leku batzuetan ere badira mota horretako arazoak, esaterako, farolen 

edo zuhaitzen parean eginiko bus geralekuak. Gai horrekin jarraituta, 

beharrezkotzat jo du zebrabideetako espaloietan zintarrien 

beheraguneak konpontzea, horietako batzuk ez direlako zuzenak, eta 

horrek zaildu egiten du ikusmen-desgaitsuna dutenen irisgarritasuna. 

 Eremu urdinari dagokionez, auzoan halakorik ezartzen bada, eskatu 

du neurri bereziren bat hartzeko, esaterako bere lokalaren ondoan  

halakorik ez jartzeko, lokala erabiltzen duten guztiei horraino iristea 

errazte aldera, gehienak autoz joaten baitira hara. 

 

Udala 

 

Aparkatzeari buruz, azterlan global bat egiten ari dira hiri osorako, 

aparkalekuen arazoari heltzeko. Orain arte, neurri zehatz batzuk hartu dira, eta 

horrek arazoa auzo batetik bestera mugiaraztea ekarri du, muga-eragina 

sortuz. 

 

Mendigorria kaleko abiadurari buruz, hala Herritarren Segurtasuneko Alorra 

nola Mugikortasunekoa estrategia bat garatzen ari dira eta horretan 

funtsezkoa da zirkulazioa baretzea. Estrategia hori zenbait aste barru 

aurkeztuko dute.  

 

Pasabide beheratuei dagokienez, jakitun da arazoaz. Argitu du Iruña aitzindaria 

izan zela halako neurriak hartzerakoan eta orduan ez zegoela arau erkiderik gai 
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honetan. Orain, bai, badago, eta pasabide beheratu horietako batzuek ez dute 

betetzen egungo araudia; hortaz, neurriak hartuko dituzte betearazteko. 

 

Eremu urdina dela-eta aipatu duen arazoari buruz, esan behar da gauza bera 

gertatzen zaiela erabiltzaile gehienak desgaitasuna duten pertsonak diren beste 

entitate batzuei ere. Kasu jakin batzuk azter daitezke, batez ere eremu urdinean 

ez badago bereziki txandakatzeko beharrik. 

 

Auzotarra 

 

Lehenengo eta behin, mahai gainean jarri du eztabaidagunean ez dela 

eskaintzen euskaraz aritzeko aukerarik eta Udalak zuzendu beharko lukeela 

kultura-defizit hori. 

 

Salestarren kudeaketari dagokionez, autogestioa edo Udalarekiko kogestioa 

defendatu ditu, haren ustez garrantzitsua baita ez izatea Txantreako 

auzotarrendako zentro bat baizik eta haiekin batera egindako zerbait. Izan 

ere, argudiatu du kudeaketa-eredu kogestionatua erakingorragoa, irekiagoa 

eta gardenagoa dela. 

 

Datozen festei buruz, espero du ez izatea arazorik Udalarekin, aurreko 

festetan gertatu ohi ziren bezala.  

 Horri begira, Udalaren laguntza eskatu du festa-batzordearentzat, jaso duten 

diru-laguntzarekin gastuen % 25 baino ez baita estaltzen. Hori horrela, 

beharrezkoa iritzi dio Udalak konpromiso handiagoa hartzeari, ez 

halabeharrez gastuak ordaintzeko, baizik eta zenbait zerbitzu –komunak, 

agertokiak, musika-ekipoak eta abar– kontratatzeko negoziazioetan 

laguntzeko. 

 

Udala 

 

Udala auzotarrak proposatu duen kudeaketa-ereduaren guztiz kontrakoa da. 

Udalak uste du kudeaketa publikoko eredu batetik abiatuta bermatu behar 

diela auzotar mota guztiei gune horietarako sarrera, beste kudeaketa-eremuek 

ez dutelako bermatzen parte hartzeko berdintasuna. Hortik abiatuta, 

onuragarria da, eta desiragarria kolektiboekin elkarlanean aritzea, hitzarmenen 

eta halakoen bidez. 

 

Auzoetako festei buruz, Udalak uste du laguntza nahikoa ematen duela, hiri 

osoko udala baita, eta, hori horrela, baliabiderik handienak sanferminetan 

erabiltzen ditu, horiek baitira hiri osoko festak eta ez auzo jakin batekoak. Esan 

du, halaber, auzoetako festetan aparteko diru-sarrerak dituztela taberna-

barren bidez, eta horiek nahikoak eta gehiago izan daitezkeela gastuei aurre 

egiteko. 



 

 

 
 

Descalzos k. 72, 1. solairua. 
31001, Iruña 

  

 

 HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO 
ALORRA 

Participación Ciudadana Herritarren Partaidetza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

 

Auzotarra 

 

Galdetu du ea Magdalenako eremuan aurreikusita dagoen zenbait hirigintza-

jarduketa egitea, hala nola argiztapena hobetzea, zuhaitzak inaustea eta abar, 

egon badirelako halako huts asko. 

 

Komentatu du askaldegi-gune batean, Goñiren ukuiluak eta Zabalzaren 

baratzeak igarota, badirela gatazka ugari, batez ere udaberrian eta udan. 

Salatu du, ezen, ibilgailuak hortik igarotzea debeku den arren, ibilgailu mota 

oro igarotzen dela bertatik, eta salatu du, halaber, parkean den utzikeria-

egoera, zuhaitzak inausi eta zaintzeari dagokionez. 

 

Zirkulazioaz bezainbatean, bi arazo aipatu ditu: 

- Zirkulazioak segitzen du arina izaten. 

- Badira aparkatzeko arazoak, eta egoerak ederki okerrera jo du 

Arrotxapean arauzko aparkatzea abiatu denetik. 

 

Udala 

 

Magdalenako auzoa, berez, hiria mantentzeko lanen programan sartuta dago, 

eta gabeziarik bada, horiek konpondu beharra dago, eta konponduko ditugu. 

Horretarako, bilera bat egiteko prest agertu da, arazo zehatzei heltzeko. 

 

Aurreko legegintzaldian zenbait gauza egin ziren: aldaketak zirkulazioaren 

noranzkoan, igarotzeko debekuak ezartzea, eta abar. Baina, egia esatera, 

funtzionamendua ez da ona, eta neurriak hartu behar dira aldaketak 

betearazteko. 

 

Egia da Magdalena auzoa orain jasaten ari dela “muga-auzoa” deituriko 

ondorioa.  

 

Magdalena bideko zirkulazioan egin ziren aldaketei dagokienez, egokiak direla 

azpimarratuta ere , esan beharra dago ez direla betetzen, ez dagoelako 

zehapen- edo disuasio-neurririk, hala nola kamera baten instalazioa, eta horrek 

ez du posible egiten aldaketek ekarritako hobekuntzez gozatzea. Nolanahi ere, 

gai hau aztertuko dugu eta zorrotzago jokatuko dugu abiaduraren eta isunen 

kontrolean. 

 

Auzotarra 
 

Bere burua aurkeztu du: Eunate Institutuko zuzendaria da. Jakitera eman du 

badela arazo bat Institutuaren sarreran ikasleak bizikletaz datozenean ez 
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dagoelako horretarako erreirik, eta ez delako hartu arazo hori konpontzeko 

neurririk. Hiru urte daramatzate egoera salatzen eta Udalari neurriak 

eskatzen, eta Andre Maria Laguntzako kalea oinezkoendako egiteko aurkeztu 

duten planean ez dago neurri zehatzik Ezkaba kalerako. Gehitu du ezen 

Mugikortasuneko Alorreko langileekin izandako eskaeretan eta bileretan 

komentatu zutela bizikletei Ezkaba kaletik sarrera emateko aukera eta 

bidegorria Instituturaino zabaltzekoa, horretarako hiru aparkatze-toki 

kenduta. Ez daki planoan neurri hori jasota dagoen. 

 

Udala 

 

Planoan ez dago hori islaturik, bi prozesu ezberdin direlako. Dena dela, bidegorri 

bat aurreikusita dago; zehazkiago, hartu beharreko neurriekin bat ziklo-kale 

bati buruz ari gara, eta Andre Maria Laguntzako kalea lotuko du Institutura 

parketik sartzeko beherago dagoen erreiarekin. Baliteke proiektu hau aste 

batzuen buruan erredaktatuta egotea eta orduan aurkezten ahalko da. 

 

Auzotarra 

 

Txantreako merkatari eta ostalarien elkartearen ordezkari gisa hartu du 

hitza. Txantrea biztanle bakoitzeko denda gutxien duen hiriko auzoa da, 

dentsitate baxuena duena, eta hori datu kezkagarritzat jo du. Txantreako 

merkataritza-mota, gainera, ez datorrela auzoaren beharrekin bat azaldu du. 

Udalari esku-hartzeko eta talka-plan bat eskatu dizkio, merkataritza 

sustatzeko neurriak gauzatze aldera; zehazki Lesaka eta Doneztebe kaleetan, 

bertan etxabe asko baitaude itxita auzoko beste inguru batzuekin 

konparatuta, eta ondorioz, oso hondatuta. 

Bere ustez Merkataritzako Alorra auzo batzuen mesedetan aritzen da, hala 

nola Alde Zaharra eta Zabalgunea, haiei laguntza gehiago emanez, beste 

batzuen kaltetan; kasu honetan, Txantrearen kaltetan.  

 

Udala 

 

Hirigintzako neurriak eta hainbat motatakoak hartzen dira merkataritza 

sustatzeko, baina gai korapilatsua da, egia esan. Udalak hori aztertzeko 

konpromisoa hartu du, aurrekontu-partidak berrikustearena, etab., ondorio 

horiek ahalik eta gehien arintzen saiatzeko. 

 

 

 

 

 

 

Siñarzubi elkarteko 

 

Aurreko auzo-eztabaidagunean agertutako proposamen batzuk jasotzen ari 

direlako pozik agertu da, eta gustatuko litzaioke Subitza kalean eginen den 

jarduketa zein izanen den jakitea, hori baita auzoko hainbat kolektibok 

aipatutako eskarietako bat, plazarekin jarraitutasuna emate aldera.  

 

Mendigorria kaleari dagokionez, COCEMFEk esandakoa berretsi du, hori baita 
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auzotarra 

 

ibilgailuak abiadura handienean igarotzen diren kaleetako bat, eta zalantzan 

jarri du biribilgune handi bat egitea, abiadura ez murrizteko arriskua baitago, 

eta alderantzizkoa gertatzekoa. 

 

Azkenik, Haurrendako Planaren arduradunari jada helarazitako ohar pare bat, 

bereziki ikastetxeetako haurrek egindako ekarpenak aintzat hartuak izatea 

desiratzen daude, hala nola txikienendako bakarrik ez diren haurrendako 

parkeen eskaera aintzat hartzea, eta haurrak ikastetxe publikoetara sartu 

ahal izatea (patioak, Irubideko frontoia). 

 

Udala 

 

Irailean auzoan aurkeztutako proiektuan Subitza kalean ez zen inolaz ere esku 

hartzen, beste hau egiten zen: San Kristobal kaletik gertuen dagoen espaloia 

zabaldu, zirkulazioa izugarri baretuz, aparkatzeko tokiak kendu eta egonlekuak 

eta oinezkoendako guneak handitu bidegurutzean bertan. Ikastetxera doazen 

haurrendako eremu segurua zabaldu nahi izan da, erabilerak bateragarri 

eginez. 

 

Ikastetxeetako patioen erabilerari buruz, gai hori aurreko auzo-

eztabaidagunean ere agertu zen, eta aurreko zinegotziak erantzun zion: 

antzeko esperientziak beste auzo batzuetan gauzatzean zailtasunak izan ziren, 

erabilera txarrarengatik, eta zaildu egiten duelako ikastetxeen eguneroko 

funtzionamendua. Beste programa pilotu batzuei erreparatzen ahal zaie, beste 

aukera batzuk ikusteko. 

 

Haur-parkeez bezainbatean, zenbait jarduketa egiten ari dira, hala nola 

kalistenia- eta parkour-parkeak, nerabe aurreko adineko gazteentzat. 

Sanduzelain eta Alfredo Landa parkean ere badira halako esperientziak, non 

adin ezberdinetako haurrak bizikide diren, eta horrek arriskuak eragin ditzake 

txikienengan. Horregatik gazteendako parkour-parkeak edo adinekoendako 

gimnastika pasiboagokoak mugatuta daude, eta beste eremu batzuetatik 

aldenduta. Edozein kasutan, ekimena jaso eta ikertuko dugu, bigarren fasean 

txertatze aldera.  

 

Mendigorria kaleko biribilgunea aldatu egin zen, eta aurrez aurreikusitakoa 

baino txikiago egin zen, horrek zirkulazioa baretzen laguntzen baitu. 

 

TxBizi kolektiboko 
auzotarra 

 

 

Hegoaldeko parkearen inguruko partaidetza-prozesuari buruz, adierazi du 

arduraz ikusten zela partekatzeko kale berria eta joan-etorriko zirkulazioa 

baimentzen ez duen kale bat izatea eskatzen jarraitzen dutela. 
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Jarraian, bigarren faseari eta Irabia ikastetxea buruz, sarrera eta irteera 

orduetan auto ugari pilatzen direla adierazi du. Horregatik ikastetxe, Guraso-

elkarte, aita eta ama eta ikasleekin lan egitea proposatu du, 

mugikortasunaren norabidea aldatzeko, garraio publikoa eta bidegorria 

sustatuta. 

 

Labriti buruz, elkarteen bilerara joan zirela jakinarazi du eta aurreko 

legegintzaldian adostasun batera heldu zirela, baina orain beste aukera bat 

dagoela mahai gainean eta arriskutsuagoa iruditzen zaiela. 

 

Kulturaren kudeaketa eta kudeaketa partekatuari buruz, 2020rako auzoan 

eginen den kultur programazioari buruz galdetu du. 

 

Udala 

 

Udalak entitate ugari diruz laguntzen ditu, auzo honetan zein gainontzekoetan, 

Hezkuntzako, Herritarren Partaidetzako eta Kulturako Alorraren bidez, hainbat 

jarduera egiteko –kultur jarduerak zein beste batzuk–, bai eraikin honetan (non 

azken urteetan milioi bat euro baino gehiago inbertitu baitira) bai beste toki 

batzuetan. Auzo honetan Civivoxik ez dago, lehen ere eskatu izan den arren 

auzo honetarako, orain gauden eraikin honetarako. Aukera hori aintzat hartu 

daiteke, nahiz eta une honetan garestia izan. 

 

Labriti buruz, aurkeztutako alternatiba azken bilerara eraman zen testatzeko, 

Mankomunitatearekin bilerak egin ondoren eta aurreko bilerak aztertuta, eta 

aurreproiektuak beste zentzu bat izanen du: hainbat fasetan eginen da, 

morfologia bakarra izanen du igarobide osoan, eta bidegorri bakarra, bi 

noranzkorekin eta zirkulaziotik bananduta. 

 

Eskola-mugikortasunari buruz, ezin zaie herritarrei haien ohiturak aldatzeko 

eskatu alternatibarik eskaini gabe, esaterako, txirrindulariendako ibilbide 

seguruak sortzea eta garraio publikoko lineak indartzea. 

 

Auzotarra 

 

 

Magdalena auzoan gertatzen diren uholdeei buruz, ibaian zehar egindako 

esku-hartzeak eragin du lehen urpean geratzen ez ziren eremuak orain urak 

hartzea, eta Udalarekin batera gai horiek aztertzen zituen ikerketa bat 

berrikusi ondoren, galdetu du aurreko ikerketa eguneratuko ote den; urak 

auzoa hartzen duenean sarbide bakarra geratzen da auzora sartzeko, eta ez 

dago argi etorkizuneko parkean bide hori mantenduko den ala ez. 

 

CHEren, Mankomunitatearen eta Udalen bidez egiten den Argaren 

kudeaketari buruz, bere ustez Udala da entitaterik gertukoena garatzen 
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dituzten ekintzen inguruko gure ezinegonak helarazteko, bai CHErengana, bai 

Mankomunitatearengana jotzean aitzakiak ematen baitizkiete. 

 

Udala 

 

Azken gai honi buruz, Udalak berak ere ez dagozkion ekintzak gauzatzen ditu 

ibaiaren ingurunean. Ikerketa-plan berri bat eginen da, Hirigintza Alorra ari da 

garatzen. Auzoko biztanleekin egon gara ibaiaren bilakaerak duen eragina 

ezagutzeko, eta emanen diren urratsen berri emanen zaie, helburua izanik 

diagnostiko partekatu bat egitea. 

 

Une honetan ibaiari buruzko proiektu bat idazteko epean gaude, argi utzita 

azken hiru urteetan uholdeak mugatzeari buruzko pentsaera aldatu dela, 

Arrotxapean egindako jarduerak kasu. Jakin badakigu CHE bezalako organismo 

bat iritsezina dela, kontsultei erantzuteko epea oso luzea dela. Horregatik 

arinago izaten saiatuko gara plan honen bidez, ibaian lan egitea baimentzen 

duten konpetentzia eta baimenekin. 

 

 

Auzotarra, Bernart 
Etxepare 

ikastetxeko 
ordezkaria 

 

 

Liburutegian egindako bileran igarobideari eta María Subizari buruz egindako 

ekarpenei dagokienez, gogora ekarri ditu Berriogoiti kaleko gaineko 

pasabidea zirkulazioa motelagoa izan dadin eta autobusen sarbidea Subiza 

kaletik egitea (haiek Iruñerria kalean egitea aholkatu baitzuten). 

 

Eskolan patioko obra egiteke dago eta jakin nahi dute noizko dauden 

aurreikusita, aurreko legegintzaldietan aipatu izan baita ikastetxetik 

Salestarren patioa erabiltzeko aukera izatea, baita sarbide zuzen bat eginez 

ere. 

 

Harrituta agertu da kalejirei buruzko araudi berriagatik, eta kalejirendako 

alternatibak bilatzea gustatuko litzaioke inauteriak bezalako ekitaldietan eta 

izapidetu beharreko eskabideei dagokienez, ikastetxe inguruko espaloiak 

estuak baitira.  

 

Euskararen erabilerari buruz, eta euskara ez erabiltzea errespetatuta, 

ondoeza agertu du bertan diren Udaleko kideek hizkuntza hori ez 

erabiltzeagatik eztabaidagune hau bezalako ekitaldietan, agurtzeko besterik 

ez bada ere. 

 

Udala 

 

Zuen ikastetxean egitekoa den obra aste honetan egingo den aurrekontuen 

aldaketaren zain dago, eta ikastetxeko zuzendariarekin hitz eginen dugu obren 

eragina ahalik eta txikiena izan dadin. 
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Laguntzako Andre Maria kaleaz bezainbatean, gaineko pasabideen kontua 

aztertuko dugu, izan ere, igarobidearen kontuan planteatua egon ez arren, 

txertatu egin daiteke Udalaren zerbitzuen bidez, hori baita Alorra prestatzen ari 

den bide segurtasuneko planaren oinarrizko alderdietako bat. 

 

Euskararen gaiari buruz, ekitaldi ofizialetan erabili ohi da, gutxienez agurretan, 

gure erabateko errespetua erakutsiz euskal hiztunei eta euskarari. 

 

Kalejirei dagokienez, eskatzaile guztiek bete beharko duten araudia indarrean 

dagoena da eta jada ezarrita dagoena. 

 

Auzotarra 

 

 

Mugazuri kalerako zer jarduketa aurreikusita dauden jakin nahi du, ibilgailuen 

zirkulazio gehiegi baitago, batez ere asteburuetan, non rallyak egiten baitira, 

horrek dakarren arriskuarekin. 

 

Udala 

 

Mugazuri kalea zirkulazio handiko bide bat da, bai bere luzeragatik bai hiriaren 

erdigunea mendebaldeko mugarekin lotzen duelako. Baina ez genuen arrisku 

horren berririk. Udaltzaingoari jakinaraziko zaio arazoa iker dezan eta 

zehapenak ezarri ditzan araudia ez bada betetzen.  

 

Auzotarra 

 

Lehen ere aipatu den kulturaren gaia azpimarratuz, jakin nahiko luke aurten 

edo datozen urteetarako planen bat ba ote dagoen. Kudeaketa publikoa eta 

herritarrekin partekatutako kudeaketa uztartu daitezkeela uste du, eta kultur 

programazioak gai politiko zein ideologikoen eraginik ez izatea espero du. 

 

Udala 

 

Udalak orain gauden zentro komunitario hau etorkizunean Civivox bilakatzea 

planteatzen du, programazio propioa duen gizarte-etxea, erabili nahi duten 

elkarte eta kolektiboendako erabat irekia. Ordura arte, Udalak bermatu eginen 

du herritar guztiek sartzeko erabateko aukera dutela eta kudeatu eginen du 

elkarte eta kolektiboekin koordinatuta. Auzotarrek aspaldi egin zuten kultur 

ekipamendu baten eskaera. Eskaera hori Txantrea Hegoaren garapenean 

aurreikusitako zentro honen irekierarekin asebete da, eta kultur jarduerak gaur 

egunera arte bezala garatuko dira. 

 

Arga auzo-
elkarteko 
auzotarra 

 

Ez dago konforme Irubide kalea egitearekin, izan ere asko erabiltzen den 

parke bat apurtuko dute, zuhaitzak moztu... hartara zirkulazio azkarra 
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lagunduko du eta Iruña 2030ren jarraibideen kontra eginen du! 

 

Etxebizitzaren gaiari dagokionez eta premia biziko arazoa izanik, batez ere, 

gazteentzat, Hegoaldeko mugan babes ofizialeko 80 etxebizitza eraikitzeaz 

gain bada beste planik? Hutsik dauden etxebizitzen errolda eginen da? 

 

Udala 

 

Hegoaldeko bidean bilakaera bat eman da, iragate gutxiagorekin eta jasotako 

eskaerei doituagoa dagoen diseinu batekin, oinezkoendako izaera 

handiagoarekin. Hala ere, gaia berriz ere aztertzeko eta iritziak jasotzeko prest 

agertu da, adostasunik izan ezean. 

 

Etxebizitzaz bezainbatean, Udalaren politikak babes ofizialeko etxebizitzen 

eskari horri erantzuteko lurzoruak garatzea, eta baldintza txarretan dauden 

bizitegi-parkeak birgaitzea izan behar du, etxebizitzak moderno eta bizigarri 

bihurtuz. Horren bi adibide ditugu Txantrean: Txantrea Hegoaldea eta 

Efidistrict. Gero etxebizitza horien etorkizuna argitu beharko da. 

 

Hutsik dauden etxebizitzen inguruan esan denari buruz, etxebizitza-mota horri 

tasa bat ezartzearen kontra gaude, horrela ez baita eskaintza handitzeko 

helburua lortzen. Hitzarmen bat dugu Nafarroako Gobernuarekin etxebizitza 

hutsen errolda hori izateko. 

 

Auzotarra  

 

Magdalenako inguruneari buruz, hari lotutako gaiak lantzeko berariazko 

bilerak eskatu ditu, bertako berezitasunak direla eta. 

 

Caparrosoren Errotako bidea espaloirik gabeko kale bat da, ez dago abiadura 

20 km/h-ra mugatzen duen seinalerik, eta eskatu du abiadura-mugatzaileak 

mugitzea eta auzotarrak izan ez eta baimenik ez duten ibilgailuen sarrera 

gainbegiratzea. 

 

Ibaiaren igoerak eragindako uholdeei buruz, Santa Engrazia presa 

berreraikitzearen kontra agertu da. 

 

Zigandaren errota, egungo zaldainak eta ibai-ertzeko kotak ibaiaren inguruan 

egindako jarduketa ezegokien adibide deira. 

 

Arduratuta dago zonaldeko arratoi superpopulazioagatik eta Club 

Natacióneko presagatik, azken honek Burlatako mugaraino geldiarazten baitu 

ura, ureztatzea eta piraguismoa praktikatzea helburu, eta eskatu du presa 

hori erregulagarria izatea, neguan eta udan doitzeko. 
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Udala 

 

Helaraziko gaiak kontuan hartuko ditu.  

 

Santa Engrazia presa berreraikitzeari buruz, Udalaren asmoa hori egitea da, 

uholde kasuan eraginik ez duela izanen dioten txostenak baititu.  

 

Auzotarra  

 

Txantreako liburutegiaren ordutegia zabaltzea eskatu du, oso ordutegi laburra 

baitu kultur eta aisialdiko alternatibak erakusteko, hala nola apustu-etxeek 

eta inbertsio pribatuak eskainitakoarekiko alternatiboak direnak. 

 

Udala 

 

Auzoetan dagoen kultur eraikinen eredua Civivoxak eta liburutegiak dira. 

Apustu-etxeen gaia ahal den neurriraino mugatu beharreko gai bat da, jakinda 

online apustuak gelditzea zaila dela.  

 

Auzotarra 

 

Aurrez hitza hartu duenean komentatu dituen lau gaietatik –hitz egin duen 

lehenengoetakoa izan da– Labriteko pasabidea ekarri du berriz ere hizpidera. 

Emandako erantzuna aipatu du (arriskurik balego itxita egonen zela), baina 

aurreko legegintzaldian arriskua baieztatu zutenak beste izan ziren kontrakoa 

esan zuten teknikariak. Horregatik, berriz ere konponduko den ala ez galdetu 

du, eta azpiko aldean dauden zaborrak erretiratuko ote diren. 

Halaber, Hiriartea proiektuak jasandako betoa salatu du berriz ere, 

Nafarroako zein Iruñeko artisten artea eta hori erakusteko tokiak murriztu 

baitira Ziudadelan halako ekitaldiak egiteari ezarritako zentsura dela medio, 

eta alternatibarik ez da eman. Horregatik proiektu hori mantentzeko eskatu 

du, eta bidea egiten eta garatzen uzteko. 

 

Udala 

 

Arte garaikideko tokiko egileek Ziudadelan erakusten zituzten haien lanak 

Hiriartea proiektuaren aurretik eta ondoren ere horrela jarraitzen dute. 

Programazioa inongo zentsurarik gabe egiten da eta urte batera begira 

planifikatuta. 

Labriteko pasabideari dagokionez, zama-probak egiten ari dira gaur egun, 

egitura-arazoa egiaztatzeko. Hori ez bada konponezina eta egitura erabilgarria 

bada, arrazoizko konponbide bat emanen zaio, hondatuta dagoen eraikin 

batekin egin ohi den bezala. 
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AMAIERA  

 

Galdera eta iradokizunen txanda ondoren eta bertaratutakoen partetik galdera gehiago ez 

dagoenez, Enrique Maya Iruñeko alkateak amaitutzat jo du eztabaidagunea eta eskerrak 

eman dizkie bertaratutakoei, eta egindako ekarpen guztiak jaso ditu. 
 

 

 

ERANSKINA: AURRETIKO KONTSULTAK 

 

Auzo-eztabaidagunea egin aurretik jasotako kontsultak, honako bide hauetatik: 
 

 Telefonoa: 948420266 

 E-maila: forosdebarrio.participacion@pamplona.es 

 Erabaki: erabaki.pamplona.es 
 
 

Zenbat kontsulta jaso diren 
 
4 (2020/02/04) 
 

Kontsultatutako gaiak 

 
Hiri Kontserbazioa (3) 
Hirigintza (1) 

 
 

 

                  

GAIA 
NONDIK 

HELARAZITA 
KONTSULTA 

 
Hiri 

Kontserbazioa 
 

Erabaki 

 
Munduaren parkea 
Munduaren parkea ez zen baldintza egokietan egin, eta moldaketa 
batzuen ostean, oraindik ere gabezia ugari ditu bide, eserleku, hesi, 
garbiketa eta abarretan. Eta gainera ez denez ezer kontrolatzen... 
90eko hamarkadaren hasieran bakarrik zaindu zuten zaindariek, 
txakurrak solte ez ibiltzea kontrolatzen edo ibiltariei traba egiten 
dieten futbol-partiduak antolatzen ez uzten... Ba al dago Txantreako 
toki honetarako ikerketa, balorazio edo proposamenen bat? 
 

Hirigintza Erabaki 

 
Villafranca kalea, 7 eta 11 
Orvina II-n, urte luzez kaleek ez zuten izenik izan, eta sortu eta 
hamarkada batzuen ondoren izena eman zitzaien, Villafranca kalea 
kasu... Bitxia bada ere, Orvinako bulebarra deiturikoa sortu zenean, 
kale horretan zeuden hiru atariei 7A, 9A eta 11A izena jartzea baino 
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ideia hoberik ez zitzaien bururatu, hoberena kale horretan existitzen 
ez ziren zenbakiekin jarraitzea izan arren... 12, 13 eta 14... Orduz 
geroztik arazoak daude postariarekin, taxiari deitzean edo iturgina 
datorrenean. Google-en Villafranca kaleko 7a bilatuz gero, 7Aren 
argazkia agertzen da, eta hori ez da arazo bat izan, noizbait 
anbulantziari deitu eta galdu egin den arte... Orvina kale itxurarik ez 
duen labirinto bat delako, eta ez dakitelako noara joan...  
 
Berriz ere zenbakiak jartzea zaila litzateke, baina auzotarrei galdetu 
beharko litzaieke prest ote dauden. Baina eskertzekoa litzateke ahal 
den guztia egitea  SOS Nafarroak informazio hori izan dezan... Baita 
kontu hau hobetzeko beste edozein jarduketa ere. 
 

 
Hiri 

Kontserbazioa 
 

Erabaki 

 
Ezkabako frontoiak 
Ezkabako frontoietara nire seme-alabekin jolastera joan nintzen 
azken egunean jolastu gabe alde egin nuen bertan zegoen uso-kaka 
pilak eman zidan nazkagatik. Ez dakit nor arduratzen den espazio 
publiko hori garbitzeaz, baina usoak bertan izateari konponbideren 
bat bilatu beharko litzaioke. Adibidez, arantzak jarrita estalkiko 
habeetan... 
 
Eskerrik asko. 
 

 
Hiri 

Kontserbazioa 
 

Erabaki 

 
Xakearen plaza 
Inoiz konpontzen amaitu ez den gai bat da... 
 
Xakearen plaza deiturikoan, Orvina II-n (Villafranca kaleko 6aren 
atzean), zoladura oso leuna da, eta bertako zuhaitzek izerditzen 
dutenarekin oso labainkor bihurtzen da. Inguruko adinekoek 
(erretiratuen kluba plaza horretan dago) hainbat hezur apurtu 
dituzte hor. Ez labaintzeko produkturen bat bota izan da, baina 
jarraitutasunik gabe, eta hori egungo ogia, biharko gosea da. 
 
Plaza hori azter daiteke eta ikusi ea neurririk har daitekeen 
lehenbailehen eta behin betiko? 
 
Eskerrik asko. 
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Halaber, auzo-eztabaidagunea amaitzean, honako gai hauek jaso ziren horretarako egokitu 
zen postontzian: 
 

EGILEA 
 

GALDERA / ERANTZUNA 
 

Auzotarra 

 
El alumnando que viene en bici al IES Eunate se arriesga mucho. Hay que 
garantizar la seguridad adecuando el acceso. ES REALMENTE GRAVE! 
 

(Izena eta harremanetan jartzeko modua) 
 

 
Auzotarra 

 

 
Galderak on line aurkeztu ditut eta ez dut erantzunik entzun. Nire helbide 
elektronikoa duzue.  
 

(Izena) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERANSKINA: IRUDIAK 
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