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SARRERA: DATU OROKORRAK
Data: 2021/10/27
Ordua: 18:30 – 20:00
Tokia: Elorri ikastetxe publikoa
Udal-ordezkariak: Enrique Maya Iruñeko alkateak, Ana Elizalde auzo-zinegotziak eta Javier
Zardoya Udaleko Energia Agentziako arduradunak osatzen dute mahaia.
Parte-hartzaileen kopurua: 38 lagun
Moderatzailea: Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzua

ONGIETORRIA
Ainhoa Guelbenzu Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako
Alorreko teknikariak topaketari hasiera eman dio eta mahaikideak aurkeztu ondoren, zeinu
hizkuntzarako aldi bereko interpretazioari buruzko informazioa eman eta saioa streaming-en
eta azpitituluekin ematen dela azaldu du. Azkenik, eztabaidagunearen egitura orokorra azaldu
ondoren, gogora ekarri ditu parte hartzeko dauden askotariko bideak.

ALKATEAREN AURKEZPENA
Ongietorria egin eta bertaratuei eskerrak eman ondoren, Enrique Maya alkateak Mendillorri
auzoan egindako edo bukatzear dauden jarduketak aurkeztu eta azaldu ditu:
-

Trinketaren aldagelak eta aurrealdea eraberritzea.

-

Civivoxeko estalkiak ordeztea eta iragazgaiztea.

-

Frontoi bat eraikitzeko aurreikuspena, obrak urtea amaitu baino lehen hasita.

-
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- Alkateak

aipatutako beste gai bat espaloien urbanizazioa da.
-

Oinezkoen pasabideak egokitzea, mugikortasuneko ordenantza berrira egokitzeko.
Aurreikusita dago ekintza urtea amaitu baino lehen bukatzea.

-

Mendillorriko aintzirako haurrendako parkean estalkia instalatzea (lanak amaituta).

-

Civivoxean kokatuta dagoen Auzo Unitatea lekuz aldatzeko aukera aztertzea.

-

Bizikleta elektrikoendako ainguralekuak ezartzea.

-

Bizikletak aparkatzeko euskarri eta ibilgailu elektrikoendako kargagune berriak.

-

Eguzki-auzoaren proiektua.

Gai horien azalpen orokorraren ondoren, Mayak hitza eman dio Ana Elizalde auzo-zinegotziari.

ANA ELIZALDE AUZO-ZINEGOTZIAREN PARTE-HARTZEA
Bertaratuei eskerrak eman ondoren, eta COVID-19aren ondorioz Auzo-eztabaidaguneei
berriro ekiteagatik guztiak zoriondu ondoren, azaldu du auzoko bizilagunen hainbat
proposamen jaso direla horretarako prestatutako bideen bidez (posta elektronikoa, telefonoa,
auzoko polizia –foroan bertan dago– edo Partaidetzako Alorraren plataforma).
Jarraian, zinegotziak kontsultei erantzuteari ekin eta horrela multzokatu ditu:
1. Trafikoa eta bide segurtasuna.
2. Zakurrendako eremuak.
3. Herritarren segurtasuna.
4. Lorategiak
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kontsulten xehakapena:

Zenbat kontsulta jaso

2021. urtean 14 jaso dira

diren

2020. urtean 6 jaso dira

Kontsultatutako gaiak

Erdibitzaileak
Oinezkoendako pasabideak-2
Aparkalekuak-2
Erabilera publikoko jabetza pribatuko plazak
Herritarren segurtasuna
Bide-segurtasuna
Ispiluak bidegurutzeetan
Lorategiak
Aparkalekua
Auzo-kontseilua eratzea
Frontoia
Espaloiak
Mendillorriko Campamento Mendiaren kalean zaindu gabeko gunea
Pantaila soinudunak-2
Zakurrendako eremua-3
Atari zabaleko jarduerak
Mapa kaleen biribilgunean
Mendillorri - Mugartea bidea
Zuhaitzak inaustea Erantsus Jaurerriaren kalean
Salmenta-makinen ordenantza
Campamento Mendiaren kalea garbitzea
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Kontsultak eta erantzunak
xehatuta:

GAIA

KONTSULTAREN

KONTSULTA

JATORRIA
Zakurrendak

E-maila

Mendillorrin frontoi bat eraikiko dela iragarri eta

o eremua

foros@pamplon

horretarako auzoaren goiko partean dugun

a.es helbidera

zakurrendako eremu bakarra deuseztatuko dela jakin
ondoren, zein izanen da zakurrendako eremu berria?

Iñigo Vales

Ulertzen dut kontuan hartu gaituztela maskotak eduki
eta eremu hori behar dugunak.
Bestalde, zergatik daude eremu horiek erabat utzita?
Ez da belarrik egoten, lokatza sortzen da...
Zakurrendako eremuak izateak ez du esan nahi
“bigarren edo hirugarren mailako” eremuak direnik
(lorategi bat izan beharko luke, beste edozein
bezalakoa, baina gure “lagun iletsuak” askatzeko
aukerarekin).
Mila esker. Agur bero bat,
Iñigo Vales
ERANTZUNA: Alorra zakurrendako eremu berri baten
bila ari da, gazteendako pilotalekua eraikitzearen
ondorioz galduko denaren ordez.

Ispiluak

E-maila

Azken boladan Mendillorriko trafikoa egokitzeko

bidegurutzee

foros@pamplon

hainbat mutiloi eta pibota jarri direla kontuan

tan

a.es helbidera

hartuta...honako hau galdetu nahi dut:

Sonia Moraza

Noizko aurreikusten da ispiluak jartzea Mendillorriko
bidegurutze nagusietan? Interesgarria litzatekeela
uste dut, horietariko batzuetan ikusgarritasuna nahiko
kritikoa baita... Instalazio mota horiek zirkulazioa
errazteaz gain, istripuak ere ekidinen lituzkete.
Mila esker zure arretagatik.
Agur bero bat,
Sonia
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ERANTZUNA: Ispiluak beste aukerarik ez dagoen
lekuan paratzen dira, bandalismoaren xede baitira.

Campament

E-maila

Egun on:

o Mendiaren

foros@pamplon

Udalaren utzikeria jasateaz nazkatuta gaude,

kalea

a.es helbidera

Mutiloarekin lotzen duen bidean Campamento

garbitzea

Mendiaren atzeko partea ez baita garbitzen.
Amaia Igoa

Onartezina da horrelako gune bat hain zikin uztea,
mota guztietako zomorroak baitaude; duela hiru
egun bi sugegorri hil zituzten, eta Udalak garbitzeko
erabakia ez hartzekotan, auzotarrok neurriren bat
hartuko dugu.
Agur bero bat
Amaia Igoa
ERANTZUNA: Gunea berrikusiko da, behar izatekotan.

Aparkalekua

E-maila

Kaixo,

foros@pamplon

Mendillorriko auzo-eztabaidagunean aurkezteko

a.es helbidera

proposamen bat egin nahi dut.
Goiko partean, zorionez, osasun-zentroa, trinketa

Isabel

(txapelketa ugari egiten da han), Civivoxa, Antzara,
institutua eta uren parkea ditugu. Bertan aparkatzeko
leku gutxi daude eta horrek arazoak sortzen dizkie
auzotarrei.
Proposatzen dut uren pistaren ondoan dagoen
lurzatian hilerrikoaren antzeko aparkaleku bat egitea.
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ERANTZUNA: Ikusi GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK atala.
Proposamena aztertuko da.
Atari

E-maila

Kaixo, auzo eder honetan bizi naiz, baina izugarri

zabaleko

foros@pamplon

sumatzen ditut faltan aire libreko kultur jarduerak, aire

jarduerak

a.es helbidera

libreko gimnasioak, kontzertuak, kirol jarduerak,

Mapa kaleen

Gemma

biribilgunean

Carpintero Goñi

igerilekua, azokak... Laburbilduz, auzoari bizia emanen
dioten jarduerak, elkarbizitza ona izan dadin.
Mapa on bat auzoko kaleetako biribilgunean.
Agur bero bat
Gemma Carpintero Goñi
ERANTZUNA: Pasa berri dugun pandemiaren
ondorioz, zaila izan da aire libreko kultur jarduera
horiek egitea.

Mendillorri -

E-maila

Egun on, helbide elektroniko honetara jotzen dut

Mugartea

foros@pamplon

deskribatuko dudan gaia urriaren 27an eginen den

bidea

a.es helbidera

auzo-eztabaidagunearen gai-zerrendan sartzeko.

Jon Garde

Mendillorritik Mugarteara sigi-saga jaisten den
oinezkoen bidean, jaitsierako azken bihurgunea
lokatzez betetzen da neguan, toki horretan dagoen
lurraren euste-hormak ez duelako altuera nahikorik
euri-egunetan sortzen den lokatzari eusteko. Horren
ondorioz, zenbait egunetan bidearen zati horretan
ezin da ibili eta negu osoan lokatzez eta lurrez beteta
geratzen da.
Mesedez, gabezi hori zuzentzea eskatzen dizuet bidea
ibilgarri uzteko.
Agur bero bat
Jon Garde
ERANTZUNA: Ikusi GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK atala.
Parte-hartzea programazioan txertatu da.
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Zuhaitzak

E-maila

Egun on. Iaztik auzo-zinegotzi Ana Elizalde andrearekin

inaustea

foros@pamplon

trukatu ditudan emailetan azaldu dudan gaia

Erantsus

a.es helbidera

urriaren 27an eginen den auzo-eztabaidagunean

Jaurerriaren
kalean.

jorratzea eta erantzutea nahi dut.
Jon Garde
Agur bero bat
Jon Garde
Mendillorriko bizilaguna
Egun on. Iaz e-email bidez elkarrizketa bat izan
genuen, abuztuaren 25etik abenduaren 3ra, Erantsus
Jaurerriaren kaleko zuhaitzen inguruan, 2. ataritik 12ra
bitarteko zatian.
Pandemiaren ondorioz Administrazioak esku hartzeko
zituen zailtasunak hein handi batean pasa ostean,
zuregana jotzen dut oraindik konpondu gabe dagoen
gai horri berriz heltzeko.
Gogora ekarriko dizut 2020ko abuztuaren 25ean bidali
nuen lehen mezua:
Egun on. Mendillorri auzoko zinegotzia zaren heinean,
zuregana jotzen dut Hirigintzako Alorrean galdegin
dezazun eta nire kalean auzotar askoren kezka den
arazo bati konponbide bat eman diezaioten.
Gure kalean (Erantsus Jaurerriaren kaleko 2tik 12ra)
garapen handiko zuhaitz-espezie bat landatu zuten
(bakarra auzo osoan), eta kontua da nolabaiteko
melaza bat botatzen dutela eta horrek espaloiak,
ibilgailuak eta zuhaitzen azpian dagoen edozein
gauza zikin-zikin uzten duela.
Oso handi egin direnez, horrek hainbat eragozpen,
traba eta ezinegon eragiten digu:
- Farola batzuen argiztapena estaltzen dute.
- Lurrerantz orientatuta dauden adarrek oinezkoek
espaloitik ibiltzea oztopatzen dute, baita kamioneta,
furgoi eta horrelako ibilgailuek aparkatzea ere.
Auzotar batzuek ibilgailuan arrastoak egin dituzte
aparkatzerakoan.
- Goiko aldeko adarrak handitzean beheko
solairuetako partzela batzuk inbaditzen dituzte, eta,
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kasu batzuetan, lehen solairuan bizi direnen
leihoetara iristen dira.
Zuhaitz mota horiek eragiten dizkiguten
eragozpenetako batzuk dira horiek, eta zenbait
argazki ere atxiki ditut agiri honetan.
2008an jada hitz egin genuen Udalarekin gai honen
inguruan, eta erantzun ziguten espezie hori aldatzeko
asmoa zutela arazo asko ematen zituelako. Auzoko
sektore batean aldatu zituzten, baina gure eremuan
ez, arrazoi ekonomikoak tarteko.
Auzotar batzuek pentsatzen dugu eragiten dizkiguten
eragozpenak nahiko larriak direla eta horrek esku
hartzea eta irtenbide bat bilatzea eskatzen duela, izan
ere, azken urteetan egin den inausketak ez du arazoa
konpondu.
Nire eskaeraren erantzunaren zain, jaso ezazu agur
bero bat,
Adeitasunez,
Gustatuko litzaidake aipatzen dizudan kale-tartean
paseatzea eta deskribatu dizudan egoera bertatik
bertara egiaztatzea. Urteko garai honetan zuhaitzek
gehien estaltzen dute faroletako baten argia. Beheko
adarrek espaloian oinezkoak ibiltzea zailtzen dute.
Batzuetan, adar horiek autoak ukitu, eta
kontaktuagatik arrastoak egiten dituzte. Zuhaitzetako
batzuek melaza moduko bat jariatzen dute eta
karrozeria eta espaloiak zikintzen dituzte.
Pentsatzen dut ezerosotasun handia sortzen dutela,
onuren aldean, eta orain arte egin diren eskuhartzeek (inausketa) ez dutela ezertxo ere konpondu.
Erregutzen dizut hirigintzaren aurrean esku har
dezazula , ezerosotasun hauek konpontzeko neurriren
bat har dezaten.
Zure erantzunaren zain, jaso ezazu agur bero bat
Jon Garde
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ERANTZUNA: Zerbitzuak oharra jaso du hartu
beharreko neurria aztertzeko.
Zakurrendak

E-maila

o eremua

foros@pamplon
a.es helbidera

Egun on:
Zuekin harremanetan jartzen naiz Mendillorri auzoak
duen behar bat helarazteko.

Belen Rivera
Auzotar askok dugu zakurra, eta zakurrendako eremu
bakarra dago, frontoi bat eraikitzeko laster
desagertuko dena.
Zakurrendako eremu baten premia gorria dugu. Hori
bai, ez zakurrendako eremu utzia eta mantentze-lanik
gabekoa.
Mendillorriko berdegune askotan ez da ia inor ibiltzen,
eta toki paregabea litzateke gure zakurrekin gozatu
ahal izateko.
Nire eskaria kontuan hartuko duzuelakoan eta zuen
arreta eskertuz, agurtzen zaituztet.
ERANTZUNA: Alorra zakurrendako eremu berri baten
bila ari da, gazteendako pilotalekua eraikitzearen
ondorioz galduko denaren ordez.

Erdibitzaileak

Erabaki

Erdibitzaile berriak osatu, zabaldu eta hobetzea
Osatzea Olatz Kontzejuaren kalea eta Amokain

Bicimendi

Jaurerriaren kaleko erdibitzaile berriak, autoei bigarren
ilaran aparkatzeko aukera ematen dieten hutsuneak
utzi baitira (Olatz Kontzejuaren kaleko estankoko
ingurua, besteak beste).
Erdibitzaileak arazoak dituzten beste kale batzuetara
zabaltzea, Aintzirako kalera esaterako.
Karrika-buruen pareko espaloiak babestea, autoak,
furgonetak eta are kamioiak ere igotzen baitira
espaloira aparkatzeko (argazkia, Olatz Kontzejuaren
kalea), hesi edo mutiloien bidez.
Bicimendi
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ERANTZUNA: Mugikortasun eta Herritarren
Segurtasuneko Alorretatik jakinarazi dute
erdibitzaileak osatuta daudela, kalearen ibilbidera
egokituta, eta oraingoz ez da planteatu horiek
Aintzirako kaletik haratago hedatzea.
Oinezkoenda

Erabaki

ko
pasabideak

Oinezkoen pasabideak Mugikortasun Ordenantzara
ongi egokitzea:

Bicimendi
Oinezkoen pasabide guztiak Mugikortasun
Ordenantzara egokitzea. Horietan guztietan
pasabideen aurreko 5 metroak libre uztea, oztopo
fisikoekin, auto guztiek gune hori errespetatzera
behartzeko; izan ere oztopo horiek ezarrita dauden
eta hausten ari diren gomak baino sendoagoak izan
behar dira.
Espaloia aurreratzen den tokia margo eta oztopoen
bidez osatzea Ordenantzak eskatutako 5
metroetaraino.
Bereziki aipatu behar dira Egues Kontzejuaren kalea
(Azpa Kontzejuaren bidegurutzean) eta Sagaseta
Kontzejuarena (Gorraitz Kontzejuarekin), bertan
zigorrik gabe ordu luzez aparkatzen baitute autoek
oinezkoen pasabidearen aurreko guneetan.
Beharrezkoa da autoei pasabidea estutzea, bertan
aparka daitekeela uste ez dezaten.
Motorrak aparkatzeko gehiegizko guneak zuzentzea,
zebra-bideen aurreko gunea ez da motorrak eta
bizikletak aparkatzeko erabili behar oro har, baizik eta
aparteko kasuetan bakarrik, Mugikortasun
Ordenantzaren arabera.
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Bicimendi

ERANTZUNA: Auzoan dauden oinezkoen 51
pasabideetatik gehienak egokitu dira, eta guztiak
urtea bukatu baino lehen bukatuko dira.
Espaloia aurreratzeak aukera ematen du bizikletak
eta motorrak pasabideen aurreko metroetan
jartzeko, horiek hobe banatze aldera.
Espaloiak aurreratzeak ez du esan nahi oinezkoen
pasabideen aurreko 5 metro horiek behartzen
dituenik.
Aparkalekuak

Erabaki

Kaleetan aparkatzea:
Batez ere Amokain Jaurerriaren kaleko, Egulbati

Fernando

Jaurerriaren kaleko eta Azpa Kontzejuaren kaleko

Fernandez

aparkalekuak oso laburrak dira eta zuhaitzen artean
ongi aparkatzea eragozten dute. Auto asko geratzen
dira zati bat galtzadan irtenda, zirkulazioa oztopatuz,
edo gurpil bat espaloiaren gainean dutela, oinezkoa
oztopatuz.
Irtenbidea litzateke zuhaitzen burdinazko babesa
zuhaitza babestu baina toki gehiago utziko duen
beste batekin aldatzea. 20 cm nahikoa litzateke tokiak
zabaltzen badira.
Eskerrik asko
Fernando Fernandez
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ERANTZUNA: Alorrak hartu beharreko neurriak
aztertuko dituela jakinarazten du, esaterako zuhaitzen
babes eredua aldatzea aparkalekuak zabaltzeko.
Aparkalekua
Auzo-

E-maila

Arratsalde on, Aingeru Etxeberria naiz, Mendillorriko

foros@pamplon

auzokidea eta zenbait iradokizun/galdera egin nahi

a.es helbidera

ditut.

kontseilua
Frontoia

Kiroldegian jarduerak dauden bakoitzean
Aingeru

aparkatzeko arazo handiak sortzen dira, Uretako

Etxeberria

kaleko espaloiaren gainean aparkatzen baitute
ibilgailu askok. Ustarrotz Kontzejuaren kaleko orubea

Espaloiak

aparkaleku gisa egokitu dezakezue? Lehen bazen bat
institutuaren kanpoko patioa jarri zen tokian.
Herritarren Partaidetzako Erregelamenduan jasotzen
da Auzo-kontseiluen eraketa eta auzoeztabaidaguneetan erabaki behar dela Auzokontseilua eratzea. Horregatik gure auzoan aipatu
Kontseilua eratzen hastea proposatzen dut.
Prentsan agertu zen estali gabeko pilotaleku bat
eraikiko zela, orain patio eta parkeak estaltzen ari dira,
ez al litzateke logikoagoa hasieratik estalia egitea?
Oraindik ere espaloi asko oso hondatuta daude,
noizko horiek guztiak konpontzea?
Agur bero bat,
Aingeru
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ERANTZUNA: Ikusi GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK atala.
Mendillorriko

E-maila

Kaixo, egun on:

Campament

foros@pamplon

Mendillorriko Monte Campamento kaleko azken

o Mendiaren

a.es helbidera

atariko bizilaguna naiz, eta galdetu nahi dut zergatik

kalean

dagoen gure etxearen atzean lorategi handi bat inork

zaindu

zaintzen ez duena, zikin eta utzia. Aspaldian

gabeko

Mutiloarantz egin zen oinezkoen bidean bi aldeetara

gunea

geratzen den zatia da. Pena da, izan ere ipar haizea
dabilenean paper, plastiko, eta abar guztiak hegan

Pantaila

dabiltza eta han bukatzen dute, zikina eta utzia irudi.

soinudunak
Jakin nahi dut ere, ea ingurabidetik sartu eta irteteko
obran paratuko diren pantaila soinudunak goraino
iritsiko diren, hau da, Monte Campamento 63.a arte.
Goiko partean bizi gara, eta beldur gara ea obra
berriarekin eta jasoko duen zirkulazio kopuruarekin
zarataren gaiak gora eginen ote duen. Ingurabidetik
jada zarata handia iristen da eta gauean gehiago
entzuten da. Udan zaila da gauez leihoak irekita uztea,
iristen den zaratagatik.
Agur bero bat,

ISABEL PÉREZ
ERANTZUNA: Ikusi GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK atala.
Oinezkoenda

Erabaki

Olatz Kontzejuaren kaleko konkorrak:

Asier

Kale zabal eta luzea da eta horregatik autoak

ko
pasabideak:

abiadura bizian ibiltzen dira. Oinezkoendako
arriskutsua izateaz gain, auzokideendako eragozpena
ere bada, zirkulazio ezin azkarragoaren etengabeko
zarata jasan behar baitute. Uste dut autoen abiadura
jaisteko neurriak hartzea garrantzitsua dela, bai
konkorren bidez bai beste edozeren bidez.
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(ERANTZUN GABEKO GALDERA BERTAN BEHERA
UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)
ERANTZUNA: Kale hauetan kuxin berlindarrak paratu
dira dagoeneko, galtzadetako bereizgailuez gain, eta
segurtasun handiagoa hautemateko nahikoa diren
aztertuko da, edo beste neurri batzuk hartu behar
diren.
Erabilera

Jacqueline Ríos

Udalak komunitateetako lursailetan dauden erabilera

publikoko

(5 auzokideren

publikoko baina jabetza pribatuko plazen kosturen

jabetza

ordezkari gisa)

bat edo denak hartzeko aukera.

pribatuko

(Fincas

plazak

Marcineko

(ERANTZUN GABEKO GALDERA 2020an BERTAN

administratzaile

BEHERA UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)

a)

ERANTZUTEKE

Herritarren

Jacqueline Ríos

Ekintza bandalikoak, zakurrekin gorabeherak,

segurtasuna

(5 auzokideren

bizikletak... Eskaera: poliziaren presentzia handiagoa

ordezkari gisa)

eta jarduketa gehiago

(Fincas

Kaleetako argiztapena hobetzeko aukera

Marcineko
administratzaile

(ERANTZUN GABEKO GALDERA 2020an BERTAN

a)

BEHERA UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)
ERANTZUNA: Udaltzaingotik hautematen dugu
portzentajea txikiagoa dela beste auzoetan baino,
nahiz eta pandemian kale-zurruta gehiago egon.
Poliziaren presentzia etengabekoa da.

Bide-

Jacqueline Ríos

Amokain eta Egulbati Jaurerrien kaleak berrikustea:

segurtasuna

(5 auzokideren

lasterketak eta abiadura handia saihesteko

ordezkari gisa)

errepideko konkorrak.

(Fincas
Marcineko

(ERANTZUN GABEKO GALDERA 2020an BERTAN

administratzaile

BEHERA UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)

a)
ERANTZUNA: Kale hauetan kuxin berlindarrak paratu
dira dagoeneko, galtzadetako bereizgailuez gain, eta
segurtasun handiagoa hautemateko nahikoa diren
aztertuko da edo beste neurri batzuk hartu behar
diren.
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Jacqueline Ríos

Lursailen inguruko espaloietan zuhaitzak inaustea

(5 auzokideren

etxebizitzetako argi-zorra hobetzeko.

ordezkari gisa)

(Amokain Jaurerria / Egulbati Jaurerria)

(Fincas
Marcineko

Egulbati Jaurerriaren eta Elia jaurerriaren kaleen

administratzaile

arteko lorategien mantentze-lanik eza. Egulbati

a)

Jaurerriaren kalean uholdeak bertako lorategiaren
drainatze faltagatik. Gai honi lotutako eskaerak
aurkeztu dira jada. Lorategietako zerbitzuaren
erantzunaren zain gaude.
(ERANTZUN GABEKO GALDERA 2020an BERTAN
BEHERA UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)
ERANTZUNA: Zerbitzuak oharra jaso du hartu
beharreko neurriak aztertzeko.
15 agindu bete dira inausketari dagokionez, eta
zuhaitzei eta zirkulazio eta garajeekin dauden
oztopoei dagokienez, txorkoak kendu eta espezieen
aldaketak proposatu dira, behar zen tokian zuhaitzak
berriz paratzeaz gain.

Autobideko

Helbide

Egun on:

zarata

elektronikoa

PA-30 ingurabideak gure etxebizitzetan eragiten
duten zaratak eta eragozpenek kaltetutako auzokide

Maria

batzuk gara.

Concepción

2018an Arartekoak adierazi zuen ‘‘ingurumen egokiaz

Arrarás

eta norberaren osasunaz gozatzeko pertsonen
eskubidea, batez ere giza-jarduerek sortutako zarata
gehiegikeria eta eragozpenak direla eta.’’
Ingurabideak sortutako zaratak eta eragozpenek
gora egin dute, gauez nahiz egunez zirkulazioa
handitu delako.
Arartekoaren Q18/742 Ebazpenak gomendio batzuk
eman zizkion Garapen Ekonomikoko
Departamentuari:
Nafarroako Arartekoaren Q18/742 Ebazpena, zeinaren
bidez gomendatzen baitzaio Garapen Ekonomikoko
Departamentuari beharrezkoak diren jarduketak egin
ditzala PA-30 errepideko zirkulazioa dela-eta
errepidearen ondoan dauden Mendillorri auzoko
etxebizitzetan gehiegizko zarataren eragina
murrizteko.
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Jakin nahi dugu ea Iruñeko Udalak neurri hauen
jarraipenik egiten ote duen edo izapideren bat
abiatzea pentsatu ote duen.
Eta ea herritarrok pausuren bat eman dezakegun
neurri hauek ahalik eta azkarren har daitezen.
Agur bero bat eta eskerrik asko zuen arretagatik,
Ingurabideko zirkulazioak kaltetutako auzokideak
María Concepción Arrarás Andueza
(ERANTZUN GABEKO GALDERA 2020an BERTAN
BEHERA UTZITAKO EZTABAIDAGUNEAN)
ERANTZUNA: Ikusi GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK atala.

ENERGIA AGENTZIAKO JAVIER ZARDOYAREN PARTE-HARTZEA
Jarraian, Udaleko Energia Agentziako Javier Zardoyak hitz egin du Mendillorriko Energiakomunitatea – eguzki-auzoaren proiektua azaltzeko, energia trantsiziorako eta klimaaldaketarako estrategiaren esparruan, hiri-estrategiaren barruan. Iruña 2030!
Horretarako, jarraian erakutsiko diren diapositibetan oinarritu da:
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GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK
Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzuko teknikariek hitza hartu dute atal
honetako arauak azaltzeko. Hamahiru parte-hartze egin dira:
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EGILEA

GALDERA / ERANTZUNA

Auzotarra

Galdetzen du ea badagoen kaleko vending makinen zarataren arazoa
konpontzeko modurik, orduka arautuz adibidez, gauetan asots gogaikarriak
egiten baitituzte.
Ez da ezer ere pentsatu orain arte ez delako kexarik egon.

Udala

Araubideren bat pentsatuko da arazo hauek saihesteko.

Campamento Mendiaren kalean asotsen arazoa dugu ingurabideagatik, eta
Auzotarra

soinu-pantailak ezarriko direla jakinda, jakin nahi dut ea Mugarteako inguruari
ere eraginen dion.
Esku-hartze bat aurreikusita dago ingurabidearen eta etorkizuneko Mugarteako

Udala

korapiloaren arteko lotunean. Proiektu hau Nafarroako Gobernuak gauzatuko du,
eta informazioa eskatuko da, auzoari azaltzea eskatuz, Mendillorri auzoari
eraginen baitio.
Batzar hau eskertu eta zoriontzen dut. 20 urte baino gehiago dirauen arazo batez
mintzatuko naiz. Bizi naizen ingurua zaratatsua da maiz, eta polizia gehiago
egotea eskatzen dut, zentzu horretan hezte aldera.
Badakit kale eta espaloi asko ari direla konpontzen, baina nire kalera ez dira

Auzotarra

iritsi. Gainera, espaloi batzuen zabalera eskasa dela pentsatu beharko litzateke,
aulkitxoa pasatzea eragozten baitute.
Oso ongi iruditzen zait igogailua egitea, baina mantentze eta garbiketa gehiago
behar du, oraintxe bertan ez baitabil, eta auzoak garbiketa behar du orokorrean,
margoketen gairako.
Aretoan dagoen komunitate-polizia harremanetan jarriko da eskaerak kontuan
hartzeko.

Udala

Espaloien itxurari dagokionez, auzo hau oso azkar egin zen, etxebizitza ertainak
aukeratuz, espaloi estuen kontura, konpondu beharreko arazo estrukturala
delarik. Beste arazoa ibilgailuen aparkalekua da, zuhaitzen eta haien babesgarrien
artean daudenez, lekuak estuak dira.

Auzotarra

Gune honek ematen duen aukera eskertzen da, bertan esan baitaiteke
Mendillorri ez dela auzo gatazkatsua, azken hilabeteetan komunikabideetan
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entzun denaren kontrara, auzoari sufrimendua ekarri baitio.
Jakin nahi dut ea auzoko beharrak eta aisialdiko alternatibak ezagutzen diren;
izan ere, horrek erakutsiko luke hainbat biztanle sektoreren aisialdi-beharren
gabeziak eta eskaerarak ezagutzen direla, eta horretan ari direla lanean.
Aisialdi-beharren eskaera antzekoa da beste auzo batzuekin alderatuta, eta
gazteendako guneen eskaera etengabekoa da ia auzo guztietan.
Udalean Kale-zurrutaren mahaian ari dira lanean, arrazoiak teknikariekin lantzen,
alternatibak aztertzen, eta jakinda irtenbidea ez dela erraza. Gazteen aisialdia
aldatu dela sumatzen da, eta alternatiba guztien artean ari da lanean.
Antzarari buruz, orain Udalak badaki zein erabilera ematen zaion, oraintxe bertan
Udala

erakunde egonkorrek erabiltzen dute jardueretarako, udal hau ez delarik ezkontrol eta autogestioaren aldekoa.
Adinekoei buruz, hau ere arazo orokorra da, askoren zahartze eta bakardadea, eta
horretarako hainbat programa abiatu dira Mendillorrin ere ezar litezkeenak
(Donibane auzoan auzokide eta erakundeen arteko elkarlanaren bidez dute
auzokoen bakardadearen berri)(Caixa fundazioa eta CAN fundazioa ere horretan
ari dira lanean).
Auzoan dauden azpiegiturei buruz, eskasak dirudite, ez daukagulako ez
igeritokirik ezta 2011n planteatutako frontoi handirik ere, orain haurrendako

Auzotarra

frontoia planteatzen baita, eta honen inguruan gehiago jakin nahi dut.
Jasangarritasunari dagokionez, oso ongi iruditzen zait bizikleta eta aparkaleku
berriena, baina 2. eta 3. fasean villavesa linea bat baino ez dugu, eta gehiago
behar ditugu.
Iruñerriko Mankomunitateak ibilbide nagusi batzuk ditu eta eredua aztertzen ari
da, bidaia-txartela ordainduta zerbitzuaren kostuaren erdia ordaintzen baita, eta
hura optimizatzen saiatzen ari da.

Udala

Arazo orokor hau Iruñerriko Mankomunitateari helaraziko zaio, lineetan dirua
galtzen dela jakinda.
Frontoiari dagokionez, ez dago aurreikusita Lezkairuko kirol-hiri handia gehiago
garatzea. Aginaga kaleko kirol-hiriaren aurka auzokide asko agertu ziren eta ez
dago pentsatuta frontoi handia egitea.
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Estali gabeko gazteendako frontoia eginen da.

Auzotarra

Azaltzen du auzoko errealitatea soziologikoa aldatu dela eta baliabideak ere hala
egokitu beharko liratekeela; ez dira azpiegiturak biztanleriaren adin-aldaketa
horietara egokitzen.
Frontoiaren lizitazio faseari dagokionez, haur eta gazteendako frontoia da,

Udala

Etxabakoitzen ezarritakoa baino handixeagoa, eta lehen aipatutako frontoi
handiaren toki berean eginen da. Aurrerago estali ahal izateko diseinatuta dago.
Zalantzan jartzen du ea auzoaren egungo errealitatea kontuan hartu den,
mugakide diren auzoetako biztanle gazteekin osatzen ari baitira auzoko

Auzotarra

hezkuntza-baliabideak.
Uste dut auzo hau ez dela gaztea eta beharrak beste batzuk direla, eta
inbertsioak berriz planteatu daitezke auzotarren iritziekin, diru publikorik ez
xahutzeko.
Ekarpenak jasotzen dira, eta gogorarazten da Nafarroako Gobernua parte dela
azpiegitura horietan, eta horietako parte bat hiriko baliabide direla pentsatuta, ez

Udala

bakarrik auzoarenak.
Ekipamendu-aurreikuspenak hiriko auzoen errealitate bateratuek ematen dituzte
(Erripagaña, adibidez).
Aurretiaz foro honetara bidalitako galdera batekin jarraituz, Auzoko kontseilua

Auzotarra

abiatzeko urratsak ezagutu nahi ditut, hura aktibatzeko, herritarren partaidetza
handiagoa izan dadin.
Bai, hala da, horrela jasotzen du Partaidetzako Erregelamenduak, eta auzo

Udala

honetan interesik badago, Alorretik oharra hartu eta garatuko da, hura
gauzatzeko.
Hiru gai azaltzen ditu: auzokideen elkarbizitzari buruz, auzo honetan auzokideen
parte hartze handia zuten jaiak egiten ziren eta horrek denok aberasten gintuen.

Auzotarra

Azken urteetan, badirudi Udalak ez duela gehiegi lagundu.
Hirigintzako gaiei buruz, nire eremuan badaude zuhaitz batzuk, eta horietan
esku-hartzea nahi dut, zikintzen baitute, handiegiak baitira eta ez baitira
estetikoki garrantzitsuak.

Descalzos k. 72, 1. solairua.
31001 Iruña
23

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUVENTUD
Participación Ciudadana

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

HEZKUNTZA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO ALORRA
Herritarren Partaidetza

Mugarteako bidean, azken bihurgunea lokatzez betetzen da eta ezin da ibili.

Eskaerak jasotzen dira, lehen Erantsus Jaurerriaren kaleari buruz esan bezala
(kaltetutako kalea) eta espezieak aldatuko dira.
Jaiak ospatzeari buruz, arazoa da eskoletako patioak erabiltzen zirela, eta eraginmaila; horretarako, jai batzordeko kideekin bildu da.
Udalak diruz laguntzen ditu, Partaidetza Alorraren deialdiaren bidez,auzoetako
Udala

jaien jarduerak eta horiek bultzatzen dituzten batzordeak.
2019an zenbait kalte eta kexa egon ziren eskolaren patioan eta ordainagiriaJai
Batzordeari eman zitzaion, edari alkoholdunak kontsumitu eta kristalak hautsi
baitziren, eta hori debekatuta dago ikastetxe batean. Irtenbide eta alternatibaren
bat bilatu beharko da eskoletako patioak erabiltzeareari.
Mugarteako bideari buruz, egin beharreko lana jasotzen da eta jarduketa
aginduko da.
Egin diren 12 urteetan ez da arazorik egon, eta berez auzotarrak biltzen gara
dena txukun-txukun uzteko. Txozna kanpoan jartzen da, baina ezin da galarazi

Auzotarra
(Festa-batzordea)

norbait edalontziekin sartzea, eta 2019koa petardoen arazoa izan zen, eta guk
ez dugu horrekin zerikusirik.
Kezkatuta gaude patioen erabilerarekin, jaiak egiteko ez baitago tokirik, bertan
ez bada.
Horri buruzko auzotarren kexak jaso ziren 2019an, eta oraindik musika-ekipo bat
dugu konfiskaturik gaueko ordu txikietan erabiltzeagatik. Auzotarrak ez
molestatzeko tokiren bat aurkitu beharko da, auzotarren parte hartzeari eutsita.

Udala

Ez dago arazorik jaietan gazte eta haurrei zuzendutako jarduerak egiteko,
gogorarazi eskolako zuzendaritza bera izan zela gunea gaizki erabiltzeagatik kexak
aurkeztu zituena.

Auzotarra

Beste jarduera mota batzuetarako eskoletako patioak erabiltzeko aukerari
buruz, badakit dantza taldeari ez zaiola baimenik eman.
Proposatzen diot, Mankomunitateari, igogailuaren erabilera probestea inguru

Auzotarra

horretan villavesaren linearen geltoki bat jartzeko (adibidez, Sarrigurenera
doana), Mendillorriri linea bat gehiago emateko.
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Ideia hori jasotzen da, eta Iruñerriko Mankomunitateari helaraziko zaio azter
dezan, horren parte baikara.

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, iruzkin, kritika eta tonu atsegin eta errespetuzkoa eskertu dituzte.

ERANSKINA: TXATEKO GALDERAK

Honako galdera hauek auzo-eztabaidagunea egin bitartean jaso ziren horretarako gaitutako
parte-hartze txataren bidez eta zinegotziak erantzun zituen bere parte-hartzean eta
ondorengo parte-hartzeetan:

NONDIK
GAIA

KONTSULTA

HELARAZITA

Oinezkoendako pasabideak ez daude Ordenantzari egokituta: motorren
Mugikortas
una

YouTube

eta bizikleten aparkalekuek kasu bereziak izan behar lukete, eta
DENETAN jarri da.

Oinezkoendako
Mugikortas
una

YouTube

pasabide

askotan

oinezkoa

babesteko

eremua

Ordenantzaren 5 m baino askoz ere txikiagoa da, nahiz eta espaloia
aurreratuta egon, eta horrek ez dizu ikusgaitasunik ematen, 5 m libre
egon behar da.

Mugikortas
una

Oinezkoen pasabide askotan autoek bi aldeetan aparkatzen dute,
YouTube

oinezkoendako pasabidearen ondo-ondoan: Egues Kontzejua, Sagaseta
Kontzejua...
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Sagaseta Kontzejuan orain bat konpontzen ari dira (Gorraitz kalearen
Mugikortas
una

Mugikortas
una

YouTube

bidegurutzean), besteetan esku hartu da motorrak aparkatzeko
aparkalekuak jartzeko, baina ez oinezkoak babesteko

Gorraitz Kontzejuaren eta Amokain Jaurerriaren kaleko erdibitzaileak ez
YouTube

daude osatuta, hutsuneak dituzte autoei bigarren ilaran utzi eta
tabernara edo estankora joatea ahalbidetzeko.
Jarraiak egin behar dira, Egulbatiko Jaurerriaren kalean bezala; eta

Mugikortas
una

Mugikortas
una

espaloiak babestu kale-buruen aurrean, auto eta kamioiek espaloira
YouTube

igota aparkatzen baitute!!!!!

Kuxin berlindarrek ez dute ezer ere egiten abiadura saihesteko, ezta
YouTube

motorren zarata ere, SAKANGUNEAK askoz hobe
El Lago ikastetxearen aurreko oinezkoen pasabideak EZ daude

Mugikortas
una

babestuta, han autoek bigarren lerroan aparkatzen dute edo
YouTube

oinezkoendako pasabidearen erdia okupatzen dute, haurrak sartzeko
orduan.

Mugikortas
una

YouTube

(Aintzirako kalearen eta Erantsus Jaurerriaren kalearen arteko
bidegurutzea)
Orain margotu den Sagaseta Kontzejuaren eta Gorraitz Kontzejuaren

Mugikortas
una

YouTube

arteko bidegurutzean, espero dut babes fisiko ona jartzea, oraingoz
autoek zebra-marraz margotutako guneetan aparkatzen dute ordu
luzez

ERANSKINA: IRUDIAK
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