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SARRERA: DATU 

OROKORRAK 

 
Data: 2020/03/03 
Ordua: 18:30 – 20:20 
Tokia: Kondestablearen jauregia 
Udal-ordezkariak: Iruñeko alkate Enrique Mayak eta auzoko zinegotzi Fernando Sesmak 
osatzen dute mahaia. 
Parte-hartzaileen kopurua: 61 lagun 
Moderatzailea: Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzua 

 

ONGIETORRIA 

Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Alorreko zuzendari Sara 

Climentek hasiera eman dio topaketari, mahaikideak aurkeztu ditu, eta eztabaidagunearen 

egitura orokorra azaldu ondoren, parte hartzeko dauden askotariko bideak gogora ekarri 

ditu.  

 

ALKATEAREN AURKEZPENA 

Ongietorria egin eta bertaratuei eskerrak eman ondoren, Enrique Maya alkateak Alde 

Zaharrari lotutako gaiak edo/eta berritasunak aipatu ditu: 

- Navas de Tolosa kalea: Aurreko agintaldian esleitu ziren obrak gauzatzen ari dira eta 

amaitzear daude, aurreikusitakoa baino pixka bat beranduago. 

- San Domingoko aparkalekua: Zaila da proiektu honi heltzea bideragarritasun 

ekonomikoa dela eta, finantzabideak bilatu behar dira eta zenbait kontu berriz ere 

pentsatu. Izan ere, aparkalekuarekin batera kiroldegi bat egin nahi da, eta zenbait 

hobekuntza egin ahal diren baloratu beharko dugu, erakargarriagoa, bideragarriagoa 

eta auzotarrendako hobea egite aldera. Horrekin guztiarekin batera eskariaren 

ikerketa bat egin behar da bideragarritasuna aztertzeko. 

- Sarasate pasealekua: Prozesua nolakoa izan zen azaldu du, ideia-lehiaketa batetik 

abiatu zela, hortik hiru irabazle atera zirela eta laster behin betiko proiektuak 

aurkeztuko direla. Udala ez dago lotuta proiektu horietako bakar batekin ere. Aitzitik, 

proiektu horietako bakoitzaren ideiak egokituta azken proiektu bat egin dezake.  
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 Urte honetan bertan behin betiko proiektua lizitatu nahi da datorren urtean, 

aurrekonturik badago, obrekin hasteko. 

- Labriteko pasabideari dagokionez, egituraren egoera eta berriz ere irekitzeko balizko 

neurriak aztertzeko ikerketa bat egitea esleitu zitzaion lantalde bati, zeina txosten bat 

prestatzen ari baita ondorioekin. Laster txosten hori prest egotea espero da.  

- Santa Ana plaza: Duela denbora nahiko onartutako proiektu bat bada, eztabaidatua 

izan beharko lukeena bere bideragarritasunagatik eta gauzatzeko zailtasunagatik; 

baita kontu arkeologikoengatik ere. Urbanizazio-proiektuari ekin behar zaio plazaren 

egoera dela medio, eta hori doitu beharko lukete denboran zehar izan diren eskarien 

eta proposamenen arabera, baratza ere kontuan hartuta, baina une honetan ez dago 

aurrekontuetan aurreikusita eta ez dago berehalako lan-planik ere. 

- Oscus plazari dagokionez, badago, baita ere, proiektu bat, plazaren barrualdea hustu 

eta berrurbanizatzeko asmoa duena, baina hau ere aurrekontuen menpe dago. 

- Mugikortasunari dagokionez, legegintzaldi hasieran gauzatutako aldaketa aipatu du, 

O-ko Andre Mariaren plazako zirkuitua ireki zenean Alde Zaharrera sartu behar zuten 

lagunei erantzuna emateko, Alde Zaharra inguratu beharrik gabe; eta auzotarren 

erantzuna ona dela dirudi. 

- Ibilgailuak Alde Zaharrera sartzeko zirkuitu bakarreko sistemak –zamalanetarako, 

auzotarrendako eta beste zenbait ziotarako baimenarekin– funtzionatzen duela 

ematen du, zenbait zailtasun egon arren. Udala ere kontziente da zamalanetarako 

ibilgailu gehiegi egoteak eragindako kexez. Gai hori eztabaidagarria da, hobetzeko 

aukerarik dagoen ikusteko, baina sistema bera mantenduko da, funtzionatzen ari 

baita. 

- Aita Moret kalea irekiko dela iragarri du, auzotarren kexei erantzuna emateko, 

buelta handia eman behar baitzen Eguesera joateko Tres Reyes hoteletik. 

- Sartzeko kontrol-sistemarekin aurreko hilabeteekin konparatuta 400 auto inguru 

gutxiago sartu direla ikusi da. 

 

- Mankomunitatean dagoen beste eztabaida bat Udalak egindako proposamena da: 

Alde Zaharra eta Zabalgunea lotzeko autobus-linea bat ezartzea. 



 
 

 
Descalzos k. 72, 1. solairua. 

31001 Iruña 
 

4 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO ALORRA 

Participación Ciudadana Herritarren Partaidetza 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

- Zenbait dendari 

eta auzotarrek eskatu bezala, San Frantzisko plazan autoak aparkatzeko tokiak 

kendu dira. 

- Gazteluko plazako aparkalekuaren egoerari buruzko hainbat kexa jaso dira, eta 

enpresari ohartarazi zaio. 

- Alderdi politiko guztiak ere ados daude Labriteko bidegorriari buruz duela egun 

batzuk aurkeztutako proiektuarekin, Txantrea eta erdigunea lotuko dituena, nahiz eta 

baloratu beharko diren zezen-plazaren ingurunera eta Amaia kalera heltzen denean 

dituen ondorioak. 

- Auzotarren kexen artean gairik ohikoenetako bat bizikidetza izan ohi da. Honen 

inguruan adierazi du poliziaren esku-hartzeak ugaritu egin direla zonalde jakin 

batean, eta ondorioz segurtasunik ezako sentsazioa areagotu dela, eta aipatu du, 

baita ere, Luna etxeko belenaren inguruan eman den egoera jakin bat bertako lokal 

batekin. 

Gai horien azalpen orokorraren ondoren, Mayak hitza eman dio Fernando Sesma auzoko 

zinegotziari. 

 
FERNANDO SESMA AUZOKO ZINEGOTZIAREN PARTE-HARTZEA 

Bertaratuei, alkateari, bertan diren zinegotziei eta gainerako taldeei eskerrak eman ondoren, 

Fernando Sesmak zenbait gairi buruzko xehetasunak eman ditu. 

- San Frantzisko ikastetxe publikoaz bezainbatean, patioko estalkian gimnasio bat 

egiteko proiektu bat dagoela dio, eta ikerketa bat egin dela aurrekontua zein izanen 

litzatekeen eta obra hori nola egiten ahalko litzatekeen ikusteko, ikastetxearen 

dotazioak hobetze aldera. 

- Zentrori buruz, zinegotziak jakinarazi du Redín y Cruzat zentro komunitariora 

lekualdatuko dela, zerbitzu hori hor egoteak zentzu handiagoa duela ikusten baitute. 

Zerbitzua lurraren arrasean egonen da eta Kondestablearen jauregian toki librea 

utziko du. 

 
 
Jarraian, zinegotziak auzoko komunitate-polizia aurkeztu du, Ion Zamora, eta hitza eman dio. 
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ION ZAMORA 

KOMUNITATE-POLIZIAREN PARTE-HARTZEA 

Bere burua aurkeztu eta bertaratuei auzoan figura horren zeregina zein den azaldu die. 

Auzoko gizarte-ehun, elkarte, farmazia, ikastetxe, auzo-unitate, osasun-etxe, eta abarrekin 

etengabeko harremana dutela azaltzen du. Komunitate-poliziak jarraipena egiten die 

jasotzen dituen eskari eta izapide guztiei, eta konponbide egoki bat –baiezkoa zein ezezkoa– 

ematen saiatzen dira, eta une oro horren berri ematen. Amaitzeko, bertaratuei behar duten 

horretarako haien esanetara dagoela jakinarazi die. 
 
GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK  

Atal honetan guztira hamahiru lagunek hartu dute hitza:  

 

EGILEA GALDERA / ERANTZUNA 

Auzotarra - 
AMUDISNA 

- Oinezkoen pasabideak berrikusi behar dira, bai berriak bai zaharrak; izan 

ere, zenbaitzuek espaloia goratua daukate eta gurpildun aulkiak 

trabatuta geratzen dira.  

- Plazara zentro komunitarioak irisgarritasun arazoak ditu (ateak, 

igogailua...). Kondestable eta, hortaz, Zentro. Elkarlaneko gunea hobeki 

egokituta daude.  

- Autobus-geltokiko 1. autobus-geralekuak, Beriainera doanak, zuloak ditu 

eta villavesak dar-dar asko egiten du.  

- Eraikin publikoetan, elizetan... Irisgarritasun handiagoa behar da, batez 

ere sartzeko ateetan.  

- Iruña kafe parean dagoen sarbiderako arrapalan, hustubidea dagoen 

tokian, gurpildun aulkiak zintzilik geratzen dira.  

Udala 

- Obrei dagokienez, esku-hartze bakoitza indarrean den irisgarritasun-

araubidearekin bat etortzea saiatzen gara, baina batzuetan hori ez da 

posible, adibidez, espaloien kasuan.  

- Irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituzten puntuak berrikusiko dira, 

dagokien Alorretara bideratu eta, behar izanez gero, egokituko dira.  

PANNUS 
- Pannus okindegiko jabeak zenbait auzotarren partetik jasan duen 

jazarpena salatu du eta ostalaritza-jarduera normaltasunez gauzatzen utz 

diezaiotela eskatu du.  

Udala 
- Alkateak gai hori beste toki batean lantzeko premiatu du, ahalik eta 

hoberen konpontze aldera.  
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Auzotarra 

Alde Zaharrean 
Bizi elkartea 

- Alde Zaharrean dagoen arazoa espazio publikoaren okupazioa da. 

Zehazki, Navarrería plaza beti jendez lepo dago, eta ezin da ez pasatu ez 

atarietara sartu. Bada arautegi bat baimenik gabeko tokiei edariak 

saltzea debekatzen diena, eta elkarteak arau hori aplikatzea eskatu du.  

- Kalean alkohola edatea eta kale-zurruta ez da bakarrik tabernen 

ondorioz gertatzen. Badira ordu txikiak arte alkohola saltzen duten 

dendak ere. Gainera, erregulatzen ez diren praktika horiek adibide txar 

bat dira egunez egun hori bizi duten adingabeentzat.   

- Jendetza biltzen duten jarduera sozial guztiak Alde Zaharrean egiten dira 

(prozesioak, manifestazioak, lasterketak ...) eta ez beste auzoetan. Baina 

beste horietara ere zabal litezke.  

- Bestetik, noiz aplikatuko da pisu turistikoen araudia? 

Udala 
 

- Erdigune historikoa ez da hiriko auzo bat gehiago. Abantailak eta 

desabantailak ditu erdigunean baitago. Alde Zaharreko bizi-baldintzak 

ezin dira beste auzo batekoen berdinak izan lasaitasun, ekitaldirik eza 

eta antzeko baldintzei dagokienez. Hala ere, badira, bai,konpondu 

beharreko gauza batzuk.  

- Apartamentu turistikoak araututa daude, baina araudi berriarekiko 

trantsizio-epe batzuk daude, non alegazioak egonen baitira, gai hauek 

korapilatsuak direlako.  

- Espazioaren erabilera eta gehiegizko erabilerari dagokienez, bada 

terrazetarako araudi bat ez duena arazo handirik sortzen, ez Alde 

Zaharrera kaletik sartzen den jendeak bezainbeste. Hori gelditzea, 

baina, oso zaila da.  

- Alde Zaharra oinez mugitzen diren pertsonendako toki bat da, baina 

pertsona horiek autoa izan dezakete eta harekin erdigunera sar 

daitezke etxera heltzeko.  

- Zenbait ekitaldi erdigunetik kanpo ateratzen saiatzen ari gara, baita 

zenbait jarduera mugatzen ere. Udalaren konpromiso bat da gai honen 

inguruan oreka lortzeko.  

Auzotarra 

- (Euskaraz hitz egin du): Alde Zaharreko kaleak ibilgailuz gainezka daude 

(batez ere 08:00etatik 12:00etara), eta hori arriskutsua da 

oinezkoendako eta ziklistendako. Horregatik zera eskatzen du: 

auzotarrenak ez diren lau gurpil edo gehiagoko ibilgailurik ez baimentzea 

kaleen zabalera 8 metrokoa ez bada. Halaber, benetako espaloiak 

oinezkoendako erreserbatzea eskatu du, ibilgailuak bertara sartzea 

saihesten duten mugak jarrita eta zirkulazioaren abiadura murriztuta 

galtzada guztietan. Azkenik, zamalanetarako sormenezko formulak 

pentsatzea proposatu du, oinezkoendako hain erasokorrak ez direnak.  
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Udala  
 

- Zamalanetarako ibilgailuak Alde Zaharrera sartu behar dira auzoak 

berak duen jardueragatik, baina arautua egon behar du, bai.  

Proposamen bat aztertzen ari dira erdigune historikotik gertu espazio 

batzuk egokitu eta bertan zamak trukatzeko, gero horiek ibilgailu 

elektriko txikietan banatze aldera. 

- Alde Zaharreko auzotarrei malguagoak izateko premiatzen zaie eta 

erdigunean bizitzeak abantailak eta desabantailak dituela, baita onartu 

beharreko eragozpen jakin batzuk ere.  

Auzotarra 

- Aurreko auzotarrek esandakoarekin bat dator elkarbizitzari dagokionez, 

eta kexatu da auzoa oinezkoentzat jartzean espaloien tartea galdu 

delako; kale gehienetan ez dago tarte nahikoa bermatzeko atarietatik 

irten ahal dela autoek tarte hori inbaditu gabe. Paretaraino gutxieneko 

distantzia bat egon beharko lukeela komentatu du. 

- San Frantziskoko liburutegia asteburuetan zabalik egotea eskatu du. 

Mailegu-zerbitzua zabaltzea eta ikasketa-gela handitzea merezi duela 

uste du. 

Udala 

- Zentro komunitariora egindako bisitan ikasketa-gelaren zerbitzua 

asteburuetara zabaltzeko aukera aipatu zen. San Frantziskoko 

liburutegiari buruzko eskaera baloratu liteke. Aukera bat egon zen, 

alferrik galdu zena: Nafarroako Liburutegi Nagusia Alde Zaharrera 

ekartzearena. Hori orain eskatzen den motore kulturala izan zitekeen. 

Udalari zuzendutako eskaera hori Nafarroako Gobernuari helarazi 

beharko litzaioke, hura baita gai honetan eskudun. 

Auzotarra: 
Papeles 

Denontzat-en eta 
Piparrikaren 
ordezkaria 

- Etxebizitzak eraikitzea eskatu du, edo halakorik ezean Udalak hutsik 

dituen pisuak eskaintzea auzoan geratu nahi duten gazteentzat. 

Udala 

- Baldintzak betetzen ez dituzten pisuak erosi dira, horietan 

berroneratze-lanak egiteko helburuarekin. Hainbat lurzati txiki bildu 

dituzte beste modu batean egin ezin litezkeen gaiei konponbidea 

emateko, igogailuak kasu. Lan horiek Pamplona Centro Históricok 

eginen ditu. Jarduketa hauek oso zailak dira, eta zergadunen dirua 

erabiltzen da horiek gauzatu ahal izateko. Jarduketa horietan jabeari 

promotore izateko aukera eskaintzen zaio eta Alde Zaharrean 

gelditzekoa, edo pisua beste baten truke aldatzea (beste auzo batean), 

edo saltzea besterik ez. Horrela pisu berriak dauzkagu auzotarren edo 

Alde Zaharrean bizi nahi duen jendearen eskura. 

- Beste auzo batzuetan, toki nahikoa baita, gazteei alokatzeko eraikinak 

egin dira. 
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Auzotarra, AZ 
ekimenaren 
ordezkaria 

- Alde Zaharrean alokairuak gora egiten ari dira, asko, beste auzo 

batzuetan baino gehiago, eta horrek eragiten du auzoko betiko 

biztanleak gertuko beste auzo batzuetara joatea. Adibidez, Arrotxapera. 

Hori hainbat faktoreren ondorio izan daiteke, pisu turistikoak kasu, eta 

hori kontuan hartu beharko da, ez baita egun batetik bestera 

konponduko den gai bat. 

- Zentro zerbitzua Plazarara lekualdatzeari buruz, aditzera eman du 

Plazara duela urtebete era kolektiboan eta komunitarioan funtzionatzen 

duen espazio bat dela, eta ongi funtzionatu duela eta Udalak berak hala 

onartu egin duela. Hala ere, Plazaran jarduten diren 54 kolektiboek ez 

dute egoki ikusten Zentro toki honetara lekualdatzea, gaur egun dagoen 

tokian ongi dagoela deritzote, eta, bestalde, lekualdatzearekin gai 

komunitarioetarako erabiltzen ari zen toki bat okupatuko luke. 

Udala 

- Herritarren Aferen Batzordeak zentro komunitarioa bisitatu zuen eta 

bisita hartan bertan ziren elkarteei jakinarazi zitzaien jada Zentro hara 

lekualdatuko zela. Partaidetzako Alorretik espazio hori kokapen 

perfektu gisa ikusten dute, Iruñeko elkarte guztiei zerbitzu garrantzitsu 

bat ematen baitzaie zentro horretan. Zerbitzu honek badu baliabide- 

eta informazio-zentro bat, eta eskari handia duen aholkularitza 

juridikoko zerbitzu bat. Hori Komunitate Garapeneko Alorretik 

zentroarekin landu da. 

- Baliabide publikoak kudeatzeko hainbat modu daude, eta elkarte batek 

espazio bat kudeatzen duenean beste batzuk kanpoan geratzen dira. 

Horregatik Udalaren ustez baliabide publikoak kudeatzeko modurik 

onena administrazioak kudeatzea da. Kudeaketa-eredu desberdin bat 

da, baina espazio hori erabiltzen duten elkarteek berdin-berdin 

erabiltzen jarraitu ahalko dute. 

- Alokairuaren gaiaz bezainbatean, txarra da prezioa igotzea, eta 

horretarako administrazioak etxebizitzako politika publiko batzuk izan 

behar ditu auzoan geratu nahi duten horiek geratu daitezen. Baina hori 

oso zaila da, ez baitago esku-hartze handietarako aukerarik. Prezioen 

igoera faktore positibo gisa ikusten da. Hori gertatzen bada 

erakargarria delako baita.  

- Promozio partekatuaren bidezko PCHren ekimenek auzotarrei egoera 

abantailatsu bat eskaintzen diete auzoan gera daitezen.  Etxebizitzak 

zaharberritzea erraztu behar da. Horretarako Etxebizitza 

Departamentuarekin lanean ari gara, zaharberritzeak errazteko 

araudiekin. Beste neurri bat pisu turistikoen araudia da, zeinak hauek 

eragiten dituzten eragozpenak saihestu nahi baititu, baita merkatutik 

erabat kanpo dauden prezioen eskaintza ere. 
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Auzotarra, Santa 
Ana plazako 

taldearen 
ordezkaria 

- Santa Ana plazari buruz, Udalarekin zeuden sinergiak mantenduko ote 

diren jakin nahi du aisialdi-eredua dinamizatu eta aldatzen saiatzeko, 

izan ere, espazio horrek zirkulaziorik ez du, herritarrei irekia dago, ez du 

kontsumoa sustatzen, kalean eta espazio publikoetan bizitzea sustatzen 

du... Komunitate-poliziarekin lan egin dutela adierazi du, adibidez, plaza 

ixteko. Plaza horretarako dagoen aparkaleku eta merkataritza-gune 

proiektuari buruzko iritzia eskatu du. 

- Alokairuez bezainbatean, igoera txiki bat baino gehiago da: gazteei urte 

batetik bestera 300 € igo dizkiete, eta hori ez da erakargarri bihurtzen ari 

delako, espekulatzen ari direlako baizik. 

- Zentrori buruz, zerbitzu on bat dela uste dute, harekin lan egin dute, 

baina uste dute dagoen tokian jarraitu behar duela, ez Plazaran. 

Kondestablen, orain dagoen tokian, partaidetza-prozesu bat egin zen eta 

auzoarendako izan behar zuen, baina ez zen hala izan, hain zuzen, 

Udalaren bulegoak bertan sartzen hasi zirelako. 

Udala 

- Kondestableko prozesuari dagokionez, saritua izan zen prozesu bat izan 

zen, parte-hartzeagatik, hain zuzen. Eta bulegoak ez zituen egungo 

Udalak bertan sartu. 

- San Anari buruz, zarataren inguruko kexak jaso dira, bertara lehen hor 

egiten ez ziren jarduerak eramateak bestelako ondorioak dakartzalako 

berekin. Barrak jarri izan direnean kexak egon dira, eta gainontzekoei 

jartzen zaizkien irizpide berberak jarri behar zaizkie parte-hartzeko. 

Sarbideez bezainbatean, hori funtzio publikoa da eta esparru publikotik 

kontrolatu behar da. Merkataritza-gunearen kontua merkatariek 

motore bat izateko egindako eskari bat izan zen, eta baztertu egin zen 

zaila zelako. Gelditu zena aparkalekua izan zen. Adostasuna dago plaza 

urbanizatzeari buruz eta egungo erabilerarekiko bateragarri egiten 

saiatzeari buruz.  

- Zinegotziak adierazi du auzotarren kexak jaso dituztela plazaren 

gaueko erabileragatik eta Herritarren Segurtasunarekin lanean ari 

direla hori konpontzeko. 

 

 
Alde Zaharreko 

merkatarien 
elkartea. 

- Elkarteak ulertzen du ostalaritzak eta auzotarrek elkarrekin bizi behar 

dutela, halako moduan non ostalaritza-jarduerak ez duen kaltetzen 

bizitegi-jarduna eta jarduera nagusiki lokaletan gauzatu ahal den. Kaleko 

zaratak auzotarrei eragin ahal dieten eragozpenak ere ulergarri dira, eta 

horregatik behin baino gehiagotan eskatu izan da ostalaritza-

jarduerarentzako marko seguru bat bermatzea, eta mugatzea alkohola 

gauez kalean edateko zenbait salmenta-jarduera. Sektore batzuen 

enpatia faltan botatzen dute, adibidez, Alde Zaharrean zamalanak 

ekiditea eskatzen dutenean, merkatariengan pentsatu gabe. Azken zortzi 
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urteetan merkataritza-jardueraren laurden bat galdu dela jakinarazi 

dute, eta ez ostalaritzaren erruz. Eskatu nahi dutena zera da: elkarrizketa 

eta elkarbizitza Alde Zaharreko hainbat eragileren artean. 

- Bestalde, Santa Ana plazako merkataritza-guneari dagokionez, argi utzi 

du elkarte hau ez zela horren sustatzaile izan, baizik eta defendatzen 

zuena zela azkenik hostel bat izanen den Unzun merkataritza-gune bat 

egitea. 

Udala 

- Merkataritza-guneari buruz, Esku-Hartze Orokorreko Proiektuetako 

adituen lantalde bat eratu zen. Horrek merkataritzaren lokomotorea 

izanen zen toki bat gomendatzen zuen. Baina denboraren poderioz ez 

zela bideragarria egiaztatu da. Argi utzi du ideia hori hortik abiatu zela, 

eta ez elkartetik. 

 
Auzotarra 

- Jakoba pasagunean txiza metatzen dela esan du, eta garbitu arren usaina 

bere horretan mantentzen dela, urarekin garbitzen delako eta 

drainatzerik ez dagoelako. 

Udala 
- Proiektuekin zein Herritarren Segurtasunarekin jarduketa bat egiten ari 

dira pasagunearen sarreran egoera hori gehiagotan eman ez dadin. 

 

Ostalaria 
 

- Navas de Tolosa kalean, astebururo, ostegunetik hasita, kale-zurrutak 

antolatzen dira, eta zikinkeria guztia hor uzten dute.  

- Ziudadela kaleko obren inguruan txiza egitea ere ohikoa da. Garbiketa-

zerbitzuen funtzionamenduaz kexatu da; adibidez, San Saturnino 

egunaren ondorengoaz. 

- Eremu publikoa zikintzen dutenei, ostalariei egin bezala, zehapena 

ezarriko zaien galdetu du.  

Udala 

- Udalak badaki bide publikoan txiza egiteagatik salaketa ugari daudela 

eta polizia horretan lanean ari da, eta neurri horiek indartzea 

aurreikusita dauka. Izaera teknikoagoa duten gaiak daude, egun 

berezietan garbiketa indartzea kasu, baina elkarbizitza hobetzen 

saiatzeko konpromisoa hartzen dute. 

 

Udaleko gizarte-
langilea 

 

 

- Santa Ana plazari buruz hitz egiterakoan non dagoen kokatuta ahazten 

dela adierazi du; plaza langabezia-tasa, pobrezia larri eta haur-pobrezia 

gehien duten hiriko kaleen artean dagoela, alegia. Horregatik eskatu du 

herritar horiek aintzat hartzea eta haiekin hitz egitea plazaren 

etorkizunari heltzeko, ez baitira halako eztabaidaguneetara etortzen; 

izan ere, partaidetza-prozesuetan inoiz ez dagoen eta parte hartzen ez 

duen jendeak parte hartu behar du, sintoma horiek konponbideetan 

gauzatu daitezen. 

- Etxebizitzari buruz, arazo larria dela dio, eta alokairuen igoeraren 

ondorioz auzoa etorkinendako “kanporatze auzo” bihurtzen ari dela. 
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Udala 

- Gizarte Zerbitzuekin batera eta beste foro mota batzuetan landuko da 

mahaigainean jarritako arazo horiei nola heldu, errealitate hori aintzat 

hartu behar baita. 

- Alokairuen igoerari buruz, Alde Zaharrean ez dira hirigintza- eta 

espekulazio-operazio handirik egiten, baina egia izan daiteke alokairu 

turistikora bideratutako etxebizitzak egoteak prezioa ez jaistea 

eragiten ahal duela. Beste jarduketa batzuk sustatzea aztertu daiteke, 

PCHren erakoak, Udalak sustatutako etxebizitzetarako. Adibidez, 

gazteendako alokairua Sanduandia kalearen kantoian. Alor ezberdinen 

datuak mahai gainean jarri eta konponbideak bilatzea da asmoa. 

 

Alde Zaharreko 
hainbat 

kolektibotako 
kidea 

 

- Auzo-eztabaidagunearen beraren formatuan hobekuntzak proposatzen 

ditu, ezin baitzaie erantzunik eman parte-hartzeei eta ezin baita 

landutakoaren jarraipen bat egin. 

- Kondestable eraikinari eta egindako partaidetza-prozesuari dagokienez, 

auzotarren gizarte mugimenduaren ekarpenak ez zirela emaitzetan islatu 

kritikatu du. Haurrendako espazio baten eskaria ez zela Zentro espaziora 

zuzentzen adierazi du, baizik eta beheko solairura. 

- Etxebizitzaz bezainbatean, Udalaren etxebizitza hutsak birgaitu eta 

zaharberritzeko ekimenak aztertu eta garatzea proposatzen du; adibidez, 

prezio baxuko alokairuak ezartzea, ordainetan maizterrak, hein batean, 

birgaitzen laguntzen badu. Hutsik dauden etxebizitza pribatuei 

dagokienez, arauak eskatu ditu gazteek –pisu bat erosi edo alokatu ezin 

dutenek– ez dezaten Alde Zaharretik alde egiten jarraitu. 

- Azkenik, euskarazko ereduko haur-eskolaren etorkizunari buruzko 

azalpenak eskatu ditu, eta galdetu du ea euskarazko haur-eskolen 

aldarrikapenak aintzat hartuko diren eta azken aldaketa egiteko erabili 

diren datuei buruz. 

Udala 

- Auzo-eztabaidagunearen formatuarena eztabaidatu daitekeen gai bat 

da, horren inguruan askotariko iritziak daude, baita positiboak ere. 

Eztabaidaguneetan alkatea dago, auzo guztietara doa, herritarrekin hitz 

egiten du eta auzo-zinegotziaren figura ezagutarazten da. Formatu 

zuzen eta arin bat garatzea xede du, udal-ordezkarien parte-hartze 

laburrekin, eta ahalik eta jende gehien hitza hartzea ahalbidetuta, 

mahaiko kideen eta bertaratutakoen arteko eztabaidak edo tirabirak 

saihestuz. Azkenik, landutako guztia, edozein bidetatik helarazita ere 

(on line plataforma, 010a, etab), bideratu egiten da eta erantzuna 

ematen zaio.  

- Kondestableko prozesuari erantzunez, aitortu eta saritu egin zen parte-

hartzea izan zen, eta azken emaitzari buruzko iritzi guztiak 

errespetagarriak dira. Gaur egun eraikinaren erabileraren inguruan ez 

dago gizartearen kexa garrantzitsurik, ongi erabiltzen da eta jende 
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askok erabiltzen du. 

- Etxebizitzez bezainbatean, Gobernuak iragarri du hutsik dauden 

etxebizitzen zerrenda argitaratuko duela. Behin argitaratuta etxebizitza 

horiei indarrean den zerga aplikatuko zaie. Horrek berekin ekarriko du 

kontribuzioa bikoiztu edo baita hirukoiztea ere. Hutsik dauden 

etxebizitzak gazteei bideratzeko politikak aktibatzeari dagokionez, gai 

konplexua da, figura zailekin, desjabetzea kasu. Azkenik, Udalak hutsik 

dituen etxebizitzez bezainbatean, horietako gehienak PCH bidez 

operazioak egiteko erosi diren etxebizitzak dira, berez ez dituztelako 

kalitate irizpideak betetzen eta taldekatzeak egin behar direlako, etab. 

- Azken galderari dagokionez, epai bat betetzen ari gara eta betetze 

horrek eskaintza baldintzatzen du. Alde Zaharrean, Aingeruetako 

Andre Maria haur-eskolak bi lerro ditu: bata gaztelaniaz eta bestea 

euskaraz. 

 
 
 
AMAIERA  

 

Galdera eta iradokizunen txanda amaituta, eta bertaratuen galdera gehiago ez dagoenez, 

udal-ordezkariek eskerrak eman dizkiete bertan egon direnei, eta haien parte-hartze, 

proposamen eta iruzkinak eskertu dituzte. 

 

 

ERANSKINA: AURRETIKO KONTSULTAK 

 
Honako kontsulta hauek auzo-eztabaidagunea egin aurretik jaso ziren, parte-hartzeko 

hainbat bideren bidez (Erabaki, e-maila) eta zinegotziak eta alkateak jaso eta erantzun 

dituzte: 

 

                  
GAIA 

NONDIK 
HELARAZIT

A 
KONTSULTA / ERANTZUNA 

 
Kale 

Nagusiko 
zirkulazioa 

 

Erabaki 

Kale Nagusia, goizez behintzat, hiriko errepide edo ardatz nagusia 
dela ematen du, zirkulazio-mailari dagokionez. 
Kamioiak, banaketarako autoak, mandatuak egiteko aparkatzen 
dituzten partikularren autoak... Horien guztien artean oinezkoek 
dagokien lehentasuna galtzen dute. Gainera, ibilgailu horietako 
batzuen abiadura gehiegizkoa da. 
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Nire ustez beharrezkoa litzateke udaltzainek informazio-kanpaina 
bat egitea kale honetan, puntako orduetan gutxienez sortzen den 
kaosa baretzeko eta oinezkoei lehentasuna emateko. 
Ekarpen hauek zeharka erantzun dira auzo-eztabaidagunean 
emandako erantzunen bidez. 

 
 
 
ERANSKINA: ONDOKO KONTSULTAK  

 
Halaber, behin auzo-eztabaidagunea amaituta, honako gai hauek jaso ziren bai postontziaren 
bai posta elektronikoaren bidez: 
 

Zenbat kontsulta jaso diren 5 

Kontsultatutako gaiak 

 
- Areto-eskaera 
- Pintaketak kaleetan 
- Pasabidea 
- Ezadostasuna 
- Gazteluko plazako aparkalekua 

 

GAIA 
KONTSULTAR
EN JATORRIA 

KONTSULTA 

Areto-
eskaera 

Postontzia 

Kondestableko erakusketa-aretoa eskatu nuen iaz artista 
atzerritarendako, eta ez dut Kulturako teknikariaren 
erantzunik jaso. Kulturako zinegotziarekin hitzordua eskatzen 
dut. 

 
 

Pintaketak 
kaleetan 

Postontzia 

 

Jasangaitza da niretzat edonon zirriborroak ikustea. Plazetako 
bankuetan, hormetan, pertsianetan. Ez dut ulertzen zergatik 
jasan behar dugun halakorik, saihestezina izanen balitz bezala. 
Jabeek haien dirua gastatzen dute fatxadak eta lokalak 
hobetzen. Gero zirriborroekin hornitu ditzaten. 
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Pasabidea Postontzia 

Nolatan ez da pasabidea konpondu? Garrantzitsua da 
PASABIDEAri konponbidea aurkitzea.  Irteera itzela da auzoko 
adinduendako. 

 
 

Ezadostasuna Postontzia 

Ez zaitut gogoko alkate gisa. 

 
 
 

Gazteluko 
plazako 

aparkalekua 
Postontzia 

 

Gazteluko plazako aparkalekua alkatea Udalean zegoenean 
eraiki zen.  Zergatik iragazten da ura lehen ekaitzetik hasita? 
Noiz arte? Zein da Udalaren ardura? Nork egin zuen obraren 
jarraipena? 
 

 

 

 

 

 

 

ERANSKINA: IRUDIAK 
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