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

AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA
2. TXANDA (2018)
ALDE ZAHARRA
Data:
Ordua:
Lekua:
Auzoko zinegotzia:
Parte-hartzaileak:
Alorreko erreferentziazko
teknikaria:
Moderatzailea:

2018/10/30
18:30 – 20:40
Kondestable Civivoxa (Hitzaldi-aretoa)
Itziar Gómez
Gizonezkoak: 39 / Emakumezkoak: 29
Elian Peña
Ane Zabaleta, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko
Zerbitzua

Gai-zerrenda:
0. Aurkezpena
1. Hasiera
2. Udala berriemaile
3. Auzoa berriemaile
4. Talde-dinamikak
5. Udala adi
6. Amaiera
Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko Ane Zabaletak eman dio hasiera Alde
Zaharreko bosgarren auzo-eztabaidaguneari, eskerrak emanez bertaratu diren bizilagunei,
auzoko zinegotzi berri Itziar Gómezi eta jendearen artean dauden udalbatzako beste kide
batzuei. Zenbait kontzeptu garrantzitsu aipatu ditu, bi ordu inguru iraungo duen eztabaida
horretan kontuan hartu beharrekoak:
•

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

•

Haurrendako

ludoteka-zerbitzua

erabiltzeko

aukera,

4

eta

12

urte

bitarteko

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

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

•

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

Ohar horiek partekatuta, eztabaidagunearen egitura azaltzeari ekin zaio.
•

Hasiera: Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari
Antso Fernándezen eskutik.

•

Udala

berriemaile:

Auzoko

zinegotzi

Itziar

Gómezen

eskutik.

Aurreko

eztabaidagunetik hona egin diren inbertsioen inguruko balantze orokorra egingo du.
Gainera, Jesus Estangak parte hartuko du, baita Hiri Bizigarri eta Etxebizitzako zein
Hiri Ekologia eta Mugikortasuneko zinegotzi Joxe Abaurreak ere, etxebizitza
turistikoen araudiari buruz mintzatzeko.
•

Auzoa berriemaile.

Atal honetan hitza hartuko dute Ricardo Martinezek,

Komunitate Polizia unitateko buru den inspektoreordeak, eta Antso Fernandezek,
Partaidetza eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendariak.
•

•

Talde-dinamikak. Bi lantalde egingo dira:
o

Santa Ana plaza, komunitate-plazarako aukera

o

Tokiko merkataritza, auzoaren bizitasunaren berme: azturak eta beharrak.

Udala adi. Mikro irekiko txanda hasi da, non bertaratu guztiek zinegotziari egokitzat
jo duten oro proposatu, galdetu, kontatu... ahal izan baitiote.

2

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

Hasiera

Herritarren

Partaidetzako

eta

Gizartea

Ahalduntzeko

Alorreko

zuzendari

Antso

Fernándezen parte-hartzea.
Antso Fernándezek eman dio hasiera saioari, bere esker ona agertuz bertaratu diren guztiei,
auzo-eztabaidagunea streaming-en YouTubeko Participa Pamplona kanalaren bidez ikusten
dutenei eta Erabaki plataforma bidez parte hartu dutenei.
Fernándezek labur azaldu du auzo-eztabaidaguneen egituran izan den formatu-aldaketa,
zeinak aurreko txanden inguruan egindako azterketa izan baitu oinarri. Udalarekiko solasaldi
eta

elkarrizketarako

erreferentziazko

gune

izatea

herritarrendako;

hori

da

auzo-

eztabaidaguneen muina, eta hori mantenduta diseinatu da egitura dibertsifikatuagoa, betiere
eztabaidagunean onarpen handiagoa zuten zatiak finkatuz. Halaber, arreta berezia emango
zaio auzo-eztabaidagune desberdinetan landutako informazioaren itzulketari, eztabaidagunean
bertan edo Erabaki plataforman kontakizun-eran egingo dena.
Amaitzeko, aipatu du bultzada handiagoa eman nahi izan zaiola auzo-eztabaidaguneen txanda
honi, eta horretarako berritasun handiko publizitate-kanpaina egin dela villavesetan eta
markesinetan, eztabaidaguneen berri zabaltzeko hedapen-gune analogikoak erabiliz.
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Udala berriemaile
Itziar Gómez zinegotziaren parte-hartzea
Itziar Gómezek, Alde Zaharreko zinegotzi gisa egiten duen lehen auzo-eztabaidagune honetan,
eskerrak eman dizkie bertaratu diren pertsonei, eta jarraian, aurreko txandatik hona Udalak egin
dituen inbertsioen berri eman du, baita aurreikusita daudenen berri ere.

Lehenik eta behin, Itziar Gómezek argibideak eman ditu etxebizitzaren arloari lotuta egin diren
zenbait inbertsiori buruz. Alde Zaharreko etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzei dagokienez,
kopurua milioi erdi baino gehiagokoa da urteko: 581.000 €-ko gastua 2017an, eta 374.000
eurokoa 2018an, 180.000 € euro tramitatzea falta delarik, zikloa amaitu ez den honetan. Gastu
horrez gain, auzo-eztabaidagunearen aurreko egunean aurkeztutako Etxebizitza Plana, 5,4
milioi eurokoa, 2018 eta 2021 artean eraikin zaharrak birgaitzera bideratuko da, ordezko bizitoki
gisa erabil daitezen. Gai horri dagokionez, okupatu gabeko etxebizitzen gaineko zerga arautzen
duen Ordenantza onestea falta da; erantzuteke dagoen eskaera hori datorren Osoko Bilkuran
(azaroak 5) onestea dago aurreikusita, eta horrekin bultzada emango zaio alokairu-merkatuari,
hiriko eremu horretan hutsik dauden etxebizitza kopuru handia merkaturatuz.
Beste alde batetik, Gómezek gogora ekarri du Kale Nagusiko Redín eta Cruzatarren jauregian
egiten ari den inbertsioa, zeinaren bidez auzoari gune komunitario berria emango baitzaio;
udaberrian zabalduko da, eta horretan Udalak 720.000 € jarri ditu, 2017an jarritako 150.000
euroez gain.
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Kale Nagusian ere, Ultreia izeneko Donejakue bideari buruzko Interpretazio zentro irisgarria
daukagu, 234.000 euroko inbertsioaz, eta horrez gain, museoa egiteko edukien prestaketa
150.000 euroan lizitatu da.
Kale horretan egindako inbertsioekin jarraituz, Descalzos kalera lekualdatutako Etxebizitza
Bulegoa aipatu du (400.000 euro), eta jarduketa horrek, aldi berean, bultzada ematen dio
etorkizuneko Co-Living eta Herritarren Laborategiaren proiektuari, Kale Nagusian libre geratu
den tokian. Ekintzaileendako gune esperimentala litzateke, zeinean bizitokia eta hiriko
arazoekin zerikusia duten ideiak lotzeko laborategia partekatuko liratekeen.
Hiriko erdiguneari dagokionez, Itziar Gómezek kontatu du Muebles Apesteguía erosi dela, hiru
milioi euroan, hori eraitsi eta auzo-proiektu bati bide eman ahal izateko: Santa Ana eta
Pellejerías zokoa lotuko dituen plaza irekia.
Bada beste proiektu historiko bat zeinean aurten inbertsioa egin baita: San Frantzisko ikastetxe
publikoko estalkia; 300.000 euro behar izan dira, eta horren erdia Nafarroako Gobernuaren
kontura joan da.
Bestetik, Carmen kaleko jantoki sozial berria dago, 190.000 euroko inbertsioa eduki eta OSCUS
izandakoa liberatu duena; izan ere, horrek aukera ematen du etorkizunean plaza berri bat
egiteko Alde Zaharraren erdian, Santa Anaren modukoa.
Egokitzapen horiez gain, Alde Zaharrean bizi direnentzako bizikleta-aparkalekua ireki da
Descalzos kalean (80.000 euro), eta itxaron-zerrenda luzea dago, urte amaiera baino lehen San
Antón kalean lokal berri bat irekitzeko zain.
Gómezek adierazi du Kondestable Civivoxean guneen erabilera zein lagapenek % 27 egin
dutela gora, eta oso gutxi erabiltzen ziren Areto Nobleak panelatu direla, hor programatu ahal
izateko zenbait erakusketa jarraitu. Areto Nagusia ere zinema-emanaldietarako egokitu da,
35.000 euroan, eta horrela, hainbat zikloren proiekzioa egiteko aukera emateaz gain hiriko
erdigunean dagoen zinema-areto gabezia betetzen du.
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Munta handiagoko proiektuei dagokienez, Gómezek aipatu du Taconerako iparraldea
haurrendako gune bihurtzeko asmoa, aisialdirako modu ludikoan erabil dadin, eta horrek 2 milioi
euroko gastua izango luke, hiru urtean zehar. Horrez gain, beste fase batek barne hartuko ditu
Vistabella aldean gune itxi bat eraikitzeko lanak, bertan askotariko jarduerak gauzatu ahal
izateko.
Atsegin egiteko planarekin jarraituta, abian dira Parlamentutik Tres Reyes hotelera eta
Basotxora doan eremua egokitzeko lanak –1,2 milioi 2018 eta 2019 artean–; horien bidez
Taconera parkea bateratuko da, eta eremu hori Pio XII.aren korridore jasangarriarekiko lotura
izatea nahi da.
Horri lotuta, urte amaiera baino lehen prest egongo da Sarasate pasealekuarendako ideialehiaketa, gune hori bizilagun eta jardueren bizitasunaz betetzeko.
Urtean gauzatutako inbertsioekin amaitzeko, Eslava kalean kableak berbideratzeko egindako
lanak –hainbeste esperotakoak– aipatu dira.
Udalaren itzulketa egiteko lehen txanda hau amaitu eta Itziar Gómezek Jesús Estangari eman
dio hitza, Atsegin egiteko Planari buruzko balantzearen berri eman dezan, abiatu zenetik
urtebetera.
Jesús Estanga, udaltzain zuzendariordea
Jesús Estangak hartu du hitza, eta Alde Zaharreko Atsegin egiteko Planaren balantzea egin du,
abiatu zenetik urtebetera, hiru ardatz nagusiren inguruan: jarduketa-egutegia (nondik gatoz eta
nola heldu gara honaino), proiektuaren hasierako helburuak eta urte honetan zehar lortutako
datuen sorta.
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Inspektoreak azaldu du nola hasi zen proiektua 2015eko azaroan, nola eman zen ezagutzera,
nola abiatu zen Alde Zaharra arian-arian foroa eta zer nolako bilakaera izan duen 2017ko irailaurrira arte.
Ondoren, proiektuaren hasierako helburuen berri eman du, eta orain non gauden azaldu du.
Hasierako helburu nagusietako bat erdigunean zirkulazio-bolumena murriztea zen, horrela
bizitegi auzo bat sortzeko, igarobide izateari utziz. Beste helburuetako bat zen Alde Zaharrera
sartzeko ordutegiak kontrolatzea, autoei ordu jakin batzuetan sartzeko aukera emanez,
zamalanetarako ordutegia gehiegi luzatzen baitzen egunean zehar.
Proiektuaren beste helburuetako bat zen garraio publikoko lineak gerturatzea, eta autoen
sarbideari buruzko araudi bat edukitzea, Nafarroako Aldizkari Ofizialean (NAO) argitara emango
zena. Azkenik, Estangak proiektuaren azken helburua aipatu du: Alde Zaharra auzo iragazkorra
izatea: autoak igarotzea ahalbidetzen duena, ordu jakin batzuetan, auzoa blindatu gabe.
Ondoren, inspektoreak ezagutzera eman ditu zedarritutako helburuek erdietsi dituzten
emaitzak. Lehenik eta behin, esan du zirkulazioaren bolumena % 50 murriztu dela, eta
bizilagunendako, salgaietarako, zerbitzuetarako eta merkataritzarako sarrera-ordutegi bat ezarri
dela. Gaineratu du 4., 9., eta 12. lineak Navas de Tolosa kalera hurbildu direla, eta horiek dira,
hain zuzen, Iruñeko autobus-sare osoan gehien erabiltzen direnak.
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Estangak azpimarratu du araudi publiko baten sorrera, non arau guztiak modu ofizialean
ezartzen baitira; Interneten kontsultatu daiteke horren berri izateko. Auzoan autoaz sartzeko
iragazkortasuna posible izan da telefono bidezko laguntzari esker (010), mugikorrarendako
aplikazioei esker (Tok-tok app-a) eta aurrez aurreko arretari esker (Kondestableko bulegoa).
Orduan, inspektoreak Atsegin egiteko Planaren inguruko datu objektibo batzuk eman ditu;
2017ko abenduan eta 2018ko otsailean, maiatzean eta urrian auzoan sartu diren autokopuruarekin hasi da: % 50eko beherakada izan da, batez beste. Bereziki nabarmendu du Kale
Berrian izandako beherakada, kale horretatik auto ugari igarotzen baitziren.
Ondoren, 2018ko urriaren 26ra bitarte sisteman erregistratu diren zenbait datu eman ditu:
auzoan sartzeko baimenaz erregistratu zen auto kopuruak ia-ia 20.000 jotzen du. Sistemak
erregistratu duen auto kopurua 120.000ra heltzen da.
Azkenik, Estangak bi argazki alderatu ditu, Kale Nagusian hartuak biak ala biak, 2017ko
maiatzean bata, eta hurrengo urteko hilabete berdinean bestea. Lehenengoan auto ugari
ikusten diren bitartean, bigarrenean ez da bat ere ikusten. Joxe Abaurrea zinegotziari eman dio
hitza.

Hiri Bizigarriko eta Etxebizitzako Alorreko eta Hiri Ekologiako eta Mugikortasun
Jasangarriko zinegotzi ordezkari Joxe Abaurrearen parte-hartzea
Bere parte-hartzean, Abaurreak azaldu du zein egoeratan dagoen apartamentu turistikoak
arautzen dituen erregelamenduaren tramitazioa, Alde Zaharraren zama turistikoari eragiten
baitio. Esan duenez, araudia bi bloketan dago egituratuta: alde batetik “apartamentu turistikoa”
kontzeptua dago, orain arte ez zegoena ikuspuntu juridiko-administratiboaz bezainbatean,
baina behar-beharrezkoa dena horiek arautzeko bidean (adibide gisa aipatu du lehen
solairuetarako irekitze-baimena); eta bestetik ostatuari berari lotutakoa dago (ostatua, hotela,
hostel delakoa), eta hor neurrien-arau bat ezartzen da, fatxada kopuruari lotuta, instalazioa
arautzeko.
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Sarrera tekniko horren ostean, Abaurreak azaldu du zer fase desberdinetatik igaro den araudi
berri hori, alegazioak eta horien erantzunak barne. Gaineratu du orain arau-agiria udal-talde
politikoen esku dagoela, eta zuzenketak txertatu ahalko dituztela. Behin hori esanda,
zinegotziak bi ekarpen nabarmendu ditu, uneotan teknikariak aztertzen ari direnak:

•

Turismoko Alorrak eskatu du jada apartamentu turistikoak erregistraturik dituzten
guneetan debeku izatea bestelako ostatuak jartzea lehen solairuetan, horrela
murrizketa-osagai handiagoak txertatuz.

•

Bigarren neurri bat, kasu honetan Geroa Bai udal-taldearena, lehen aipatu den arauaren
ordez –fatxaden neurrien araberakoa– ostatu-jardunera bideratutako metro koadroen
araberako mugak ezarriko lituzkeena.

Ondoren, Abaurreak gogorarazi du apartamentu turistikoak irekitzeko lizentzien ematea etenda
dagoela, 2018ko urtarriletik 2019ko urtarrilera, eta amaitu du adieraziz zein diren araudi horren
hurrengo urratsak: lehen azaldutako ekarpenei erantzun teknikoa ematea eta hasiera batez
onetsitako araudi orokorrari udal-taldeek egindako proposamenak eta zuzenketak jasotzea.
Esan du aurreikuspena dela abenduaren 13ko Osoko Bilkuran onestea, baimenak emateko
aipatu den etenaldia igaro aurretik.
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Auzoa berriemaile
Ane Zabaleta teknikariak Auzoa berriemaile atalari eman dio hasiera, eta Gómez zinegotziak
aukera baliatu du auzoko komunitate-polizia berria aurkezteko, Ricardo Martínez, zinegotziak
aipatu duenez haren bidez erantzuten baitzaio aurreko eztabaidaguneetan plazaratutako eskari
bati.
Ricardo Martínez Alde Zaharreko komunitate-polizia berriaren parte-hartzea
Ricardo Martínez udaltzainak hartu du hitza, eta auzoan jazotako azken gorabeheren berri
eman du.
Aisialdira zuzendutako auzoa da, non ia zerbitzu gehienak ematen diren; horra zer jotzen duen
berak Alde Zaharreko arazo nagusitzat, eta hori azalduz hasi du parte-hartzea. Hori horrela,
Udaltzaingoak zerbitzu berezia dauka, eta udaltzain gehiago izaten dira beti, bai goizean bai
gauean. Auzoko kale batzuetako ostalaritza-zerbitzutik gertu izaten da presentzia handiago hori,
bereziki ostegun, ostiral eta larunbatetan.

Jarraian, Martínezek arazo horiei lotuta erregistratu diren datu batzuk eman ditu. Hasteko, esan
du guztira 21.000 dei jaso direla hiri osotik, eta horien % 12 Alde Zaharretik egin direla. Bestetik,
9.000 parte sortu dira Iruñean, eta horien % 18k hiriko erdigunean zuten jatorria.
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Erantsi du Udaltzaingoa jakitun dela auzoak pairatzen duen arazo handienetako bat gehiegizko
zarata dela, baina hori konpontzeko duen jardun-gaitasuna eskasa dela. Izan ere, azaldu
duenez, jarduera jakin batek sortzen duen zaratarengatik esku hartu dezakete, baina ez jendea
kalean egoteak sortzen duenarengatik. Zarata murrizteko zenbait saio egin dira: terrazen
ordutegia arautzea, tabernak behar den orduan itxi direla egiaztatzen duen udaltzain-sarea,
inguruan jarduerak egiten diren kontrolatzea, etab.
Jarraitu du esanez Atsegin egiteko Planari esker zirkulazio-istripuek behera egin dutela auzoan,
eta bizikleta gehiago erabiltzen dela. Hain zuzen, izan diren 5 harrapaketetako hiru aipatu bi
gurpileko ibilgailu horiez gertatu dira. Beraz, udaltzainaren esanetan, arazo horretan sakondu
beharko da, erabileraren gaineko prebentzio-kanpainak eginez.
Azkenik, bertaratu diren kolektibo eta elkarte guztiak gonbidatu ditu ateak zabalik har ditzaten
komunitate-poliziak, beste auzo batzuetan egin duten lanak oso harrera ona izan baitu.
Iruñategi maparen aurkezpena, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorreko zuzendari Antso Fernándezen eskutik

Zabaleta teknikariak Antso Fernándezi eman dio hitza, aurkezpen laburra egin dezan Alorreko
azken proiektuari buruz: Iruñategi.
Zuzendariak eskatu du dinamiketarako aurreikusitako denbora murriztea, aintzat hartu baitu
auzo-eztabaidagunera pertsona asko bertaratu direla eta haien ekarpenak egin nahi izango
dituztela.
Jarraitzeko, azaldu du aurreko astean aurkeztu zela Iruñategi proiektua, Iruñeak dituen
baliabide guztiak biltzen dituena. Hiriko gizarte-ehunaren argazki bat erakutsi da, funtsezkoa
dena sinergiak eta aliantza berriak sortuko badira. Azpimarratu du proiektu horrek hiriaren eta
askotariko kolektiboen eskaera bati erantzuten diola.
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Lana panel batzuetan aurkeztu da, eta hiriko 13 auzoetako mapa bana ageri da; liburuxka
batzuez lagundu dira, eta zein auzotako mapa nahi eta auzo horretako zentro komunitarioan
edo Civivoxean eska daitezke.
Fernándezek esan du jakin badakiela mapa horrek argazki finko bat ematen duela, eta egunez
egun eguneratu beharko dela; horri lotuta azaldu du proiektua online ere aurkeztu dela, eta hor,
laster, elkarte eta baliabide berrien datuak irauli ahalko direla, sortzen doazen heinean. Hauxe
da webgunea: asociaciones.pamplona.es
Azaldu du webgune horretan elkarteek beraiek irauli ahalko dutela informazioa, beren
webgunea sortu eta abar, eta horrela Iruñeko kolektibo eta elkarteek sortzen duten informazio
guztia bilduko da.
Udala adi

Ikusita bertaratu direnen gehiengoak nahiago duela alde batera uztea taldekako eztabaida-lana
–horrela islatu baita eskua jasoz egindako botazioan–, auzo-eztabaidagunean zeuden
teknikariek zuzenean jo dute aurreikusita zegoen hurrengo dinamikara, hots, Udala adi atalera.
Atal honen bereizgarria auzo-zinegotziarekiko zuzeneko elkarrizketa da, zuzenean erantzuten
baititu herritarrek plazaratzen dituzten kontuak, zalantzak, oharrak eta iradokizunak.
Hori horrela, Elena Esparza dinamizatzaileak bide eman dio parte-hartzeetako lehenari: auzoko
bizilagun batek eskatu du “gizalegezko jokabideen unibertsitate txikia” sortzea. Jarraian, beste
auzotar batek interesa agertu du bizilagunendako aparkatze-eremuen inguruan (1. eta 2.
eremuak), eta galdetu du zer neurri dituen Udalak eskuartean bizilagunek aparkatzeko dituzten
zailtasunei konponbide emateko. Zenbait adibide aipatu ditu, besteak beste, ekitaldiak eta
jarduerak antolatzen direnean (kirol arlokoak, esaterako) behartuta daudela ibilgailuak kentzera,
eta aparkatzeko eremu gorriak ezarri direla, urdin eta berdeen ordez.
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Itziar Gómez zinegotziak txalotu egin du lehen iradokizuna, eta adierazi du horren abiarazpena
aztertuko dela. Aparkatzeari buruzko parte-hartzeari lotuta, Gómezek gogoeta egin du gaiaren
konplexutasunaren gainean, eta eremu berdeak eta gorriak ezartzeari dagokionez, aipatu du
Alde Zaharreko merkatarien eta bertan bizi direnen eskaerei erantzuteko oreka zail hori bilatu
beharra. Azkenik, gehitu du proposamena jasotzen duela, eta ibilgailu pribatua ahalik eta
gutxien erabiltzen saiatzeko deia egin du, gogoeta orokor gisa.
Gero, AZ Ekimena taldeko ordezkari batek azaldu du, lehen eztabaidagunean esan den zerbaiti
erantzunez, berriki egin diren jardunaldien datuak aztertu eta ebaluatu behar direla ostera, eta
inguruabar hori dela medio ezin direla datuok jendaurrean paratu. Behin hori esan eta gero,
gaingiroki laburbildu ditu jardunaldi horien edukiak, eta aipatu du lau lantalde ezarri direla
datozen hilabeteei begira: Santa Ana, Gaztetxe, Pisuteka (etxebizitza) eta gentrifikazioa.
Amaitzeko, esan du datuak hurrengo astean eskuragarri egotea espero dela. Itziar Gómezek
eskertu du horri buruzko azalpena.
Jarraian, Victorrek hartu du hitza, Alde Zaharreko bizilagun eta Piparrika Elkarteko kideak.
Santa Ana plaza izan da parte-hartzearen ardatza. Inguru horretarako plan zaharrari buruz
galdetu du, zeinean lurrazpiko galeriak ezartzea planteatzen baitzen, gonbit egin die interesa
dutenei plaza horren inguruan jarduteko eratu den lantaldean parte har dezaten, eta, ondoren,
bi eskaera egin ditu: lehenenik, bitartekari bat eskatu du Udalaren eta taldearen arteko hartu-
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emanetarako, eta bigarrenik, Santa Ana plaza gauetan ixtea eskatu du, itxituraren matxura
baten ondorioz orain uneoro baitago zabalik, eta plaza horren inguruan zenbait salaketa eta
erabilera oker izan direlako jada.
Horri erantzunez, Itziar Gómezek “zaharkitutzat” eta mugikortasun-politikaren kontrakotzat jo du
Victorrek aipatu duen plangintza, eta aditzera eman du aukera bat zabaltzen zaiola auzoari
eremu horretan; azken eskaera idatzi eta konpromisoa hartu du kontuaren egoerari buruzko
informazioa eskuratzeko. Edonola ere, esan du printzipioz badagoela zerbitzu-agindu bat
asteburuetan baratze komunitarioa zaintzeko.
Hurrengo parte-hartzea Alde Zaharreko bizilagun batena da; salatu du bertan bizi direnek ezin
dutela gauetan lo egin, eta urte gehienean zehar komunitateak jasan behar duen soinuaren
intentsitate-mailaren datuak eman ditu, dezibeliotan. Gaineratu du horri kiratsen kontua gehitu
behar litzaiokeela. Halako egoeraren aurrean Udalak eta Udaltzaingoak duten permisibitatea
kritikatu du, azken bi urtetatik hona –haren esanetan– areagotu dena, eta esan du hori dela-eta
Alde Zaharra “aisialdirako” eta “gaueko mozkorraldi zein doilorkeriarako” gune bihurtu dela.
Parte-hartzea amaitzeko esan du bere logelan erregistratu diren dezibelioek 45,8 jo dutela
gutxienez, eta ezin izan dela salaketa jarri ezinezkoa delako kaleko eta tabernako soinua
bereizi; aditzera eman du, baita ere, taberna horiek ez dituztela indarreko arauak betetzen.
Horren aurrean, Gómezek Udalak eta Udaltzaingoak egiten duten lana defendatu du, legez
kanpokoa onartzen dela iradoki duen gogoeta hori zalantzan jarriz.
Jarraian, beste bizilagun batek bi kontu aipatu ditu, eta esker ona ere agertu du. Lehenik eta
behin, ez du ulertzen Udalak hartutako ikuspegia apartamentu turistikoez bezainbatean eta
legal eta ilegalen artean egindako ezberdintasuna, horien erabiltzaile-profilak berdinak baitira;
izan duen esperientzian, hala legalek nola aitortuta daudenek arazo larriak sortzen dituzte
komunitatean. Ondoren, galdetu du zer neurri hartuko dituen Udalak ostalaritza-sektoreak
betetzen ez dituen arauen inguruan (ordutegiak, olanak, guneen mugak). Azkenik, esker ona
adierazi du Udaleko ordezkariekin elkarrizketa zuzena izateko eta bere iritzia adierazteko
aukeragatik, mezu elektroniko bidez zenbait aldiz saiatu baita, baina emaitzarik gabe.
Horri erantzuteko, zinegotziak esan du salagarriak diren jarduketak gizalegezkoak ez diren
jardunbideei edo jarduketa ilegalei lotzen zaizkiela, eta horiei aurre egiten dietela Udaltzaingoak
eta haren kideek (orain Komunitate Poliziaren laguntzaz).
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Jarraian, Txetxuk hartu du hitza, Alde Zaharreko bizilagun batek, eta Santa Ana plazarako
sarbideari buruzko historikoa egin du, esanez sistema mekanikoak ez duela behar bezala
funtzionatu eta agintari eskudunei eskatuz konpondu dezatela kontu hori. Bestalde, kritikatu du
plaza horretako haurrendako eremuan zakurrak izaten direla, zakurrak sartzea debekatzen
duen seinale bat egon arren, eta parte-hartzea amaitzeko galdetu du zer ideia edo proiektu
duen Udalak Muebles Apesteguía eraistearen ondorioz lortu den gune berri horretarako.
Gómezek azken horri erantzunez esan du Udalaren ideia dela herritarrek beraiek, hots, auzoan
bertan bizi direnek, erabakitzea horren gaineko planifikazioa.

Ondoren, Néstor izeneko beste bizilagun batek esan du, bere parte-hartzearen hasieran, pena
dela agintaldia hasi zenetik 4 pertsona ezberdin igaro izana Alde Zaharreko auzo-zinegotziaren
karguan. Iruñean 2016ko irailean onetsitako Zaraten kontrako Arartekoen Dekalogoa aipatu
ostean, PEPRIn ostalaritza-jardunaren arauari buruzko aldaketaren inguruan egindako prozesu
partizipatiboa hartu du hizpide; eta esan du auzotarren hogeita hamazazpi alegazioak ez zirela
onartu. Jarraian, eta kritiko agertu ostean hala 2014an kafetegi/saio-areto bat ireki izanarekin
nola Unzu proiektuarekin, auzoko bizilagunen beherakadari buruz galdetu du, eta eskatu du
dauden taberna-kopurua oinarri hartuta, auzoa 1987an zuen estatusera itzultzea, orduan
deklaratu baitzen “eremu saturatu”.
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Auzo-zinegotziak erantzun du, eta hasteko azaldu du auzoan lau zinegotzi egon izana erruz
ezagunak diren “dimisioen kate” baten ondorio dela. Bizilagunak Arartekoen inguruan
aipatutakoari buruz, zinegotzia ulerkor agertu da, baina errepikatu du eten egin zitzaiola auzoan
tabernak irekitzeari, eta horren aurrean bizilagunak jarrera kritikoa agertu du berriz.
Marianek hartu du hitza, Alde Zaharreko bizilagun batek, eta 90eko hamarkadaz geroztik egin
duen bezala, galdetu du, batetik, Geroa Bai alderdi politikoak Etxebizitza Turistikoak arautzeko
Araudiari aurkeztu dion zuzenketari lotuta, ea hori abiatzeak Unzu ostatuari ere eragingo dion.
Bestetik, ahotan hartu du Udaltzaingoak izaten duen jarduna gizalegearen kontrako gertaerak
izaten direnean, eta azaldu du, gehienetan, ez dela dena delako gorabeheraz arduratzen.
Azkenik, zalantzan jarri du Udalak Sarasate pasealekua “biziberritzeko”, hots, hori berpizteko,
Udalak planteatu duen ideia-jasaren asmoa, eta galdetu du ea ez ote den izango “aisialdiaz
gozatzeko hurbilduko den jendearen inbasioa” ahalbidetzeko modu bat.
Zinegotziak aurkeztutako zuzenketari buruzko galderari erantzun dio lehenik, eta esan du
azterketa-fasean dela oraindik, eta horregatik, aurkeztutako proposamenak ez duela zertan
Unzu ostatuaren abiatzea baldintzatu. Jarraitu du azalduz, Udaltzaingoaren lana dela-eta,
udaltzainek berariazko zereginak dituztela Alde Zaharrean, eta beste auzo batzuekin alderatuta
udaltzainen kopurua handiagoa bada ere, batzuetan ez direla iristen gorabehera guztiak
artatzera. Marian bizilagunaren erantzunarekin amaitzeko, Gómezek bertaratuak animatu ditu
Udal Gobernuarekin konfiantza handiagoa izatera, Sarasate pasealekua biziberritzeko ideiajasaren asmoa baita gune bat eskaintzea bizilagunen premiak asetzeko, esate baterako,
saskibaloian aritzeko zenbait kantxa edukitzea.
Ondoren, zinegotziak aipatu ditu Udalak Alde Zaharrean egindako inbertsioak, auzoari begira
pentsatutakoak guztiak, eta erakundeak auzoarekin duen konpromisoaren erakusgarri.
Une horretan, Elena Esparza teknikariak hartu du mikrofonoak, eta bertaratuei gogorarazi die
alegazioak egiteko denbora amaitzen ari dela, eta horregatik beste hiru pertsonei bakarrik
emango zaiela hitza. Eskatu du ekarpenak ahalik eta labur eta zehatzenak izan daitezen.
Juanek, Alde Zaharrean Bizi elkarteko kide eta auzotarrak, zinegotziak emandako informazioa
eskertu du lehenik, bereziki aipatuta auzoarendako onuragarriak izan eta izango diren
aldaketak. Auzotarrek saio osoan zehar agertutako jarrera orokorren laburpena egin eta Alde
Zaharrean izan diren zenbait mugarri aipatu ditu, auzoa oraingo egoerara eraman dutenak,
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okupazioaz, zarataz eta zikinkeriaz bezainbatean. Zentral diskotekaren eta Eroskiren irekiera
merkatuan, tabernen egungo araudia, etxebizitza turistikoak, auzotarren erbesteratzea beste
auzo batzuetara, bide publikoaren okupazioa... Hori horrela, zenbait galdera bota ditu,
eztabaidagunean jada landu direnak, esate baterako, baimendutako eremu jakin batzuetan
bakarrik kontsumitzea baimentzen duten arauak beteko diren, moratoria-aldian etxebizitza
turistiko berriak erregistratu ahal diren, herri-galdeketa egin daitekeen Unzu ostatua izango
denaren inguruan... Azken horri buruz proposamen bat egin du: Erorien eraikinean paratzea.
Hori izan da azken parte-hartzea, eta Herritarren Parte Hartzea Dinamizatzeko Zerbitzuak ekin
dio Erabaki online plataforman edo eztabaidagunean bertan eskutan jaso diren galderei
erantzuteari.

Publikoaren eta zinegotziaren arteko eztabaida tirabiratsuaren ondorioz

galderetarako denbora agortu da, eta gonbita egin da nahi duten guztiek idatziz helaraz ditzaten
zalantzak, galderak edo proposamenak.

Amaiera
Elena Esparzak amaitutzat eman du saioa, eta bertaratuak agurtu ditu.
Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea
Kondestablearen jauregia. Kale Nagusia, 2, 2. solairua. Iruña
948 420266
participacionciudadana@pamplona.es)
participa.pamplona.es
erabaki.pamplona.es
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