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

AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA
2. TXANDA (2018)
LEZKAIRU - SANTA MARÍA LA REAL
Data:
Ordua:
Lekua:
Auzoko zinegotzia:
Parte-hartzaileak:
Alorreko erreferentziazko
teknikaria:
Moderatzailea:

2018/10/09
18:30 - 20:30
Milagrosa-Arrosadia Civivoxa
Javier Leoz
Gizonezkoak: 14 / Emakumezkoak: 21
Elian Peña
Herritarren parte-hartzea dinamizatzeko zerbitzuko Sergio Espinosa,
Maitane Urmeneta eta Elena Esparza.

Kontalariak:

Gai-zerrenda:
1. Aurkezpena
2. Udala berriemaile
3. Auzoa berriemaile
4. Talde-dinamika
5. Udala adi
6. Amaiera
Auzo-eztabaidagunea Iruñeko Udaleko parte-hartzea dinamizatzeko lantaldeko dinamizatzaile
Sergio Espinosaren eskutik hasi da. Aurkezpenean, bertaratuei zein publikoan dauden auzoko
zinegotziari eta Udalbatzako kideei eskerrak emateaz gain, hainbat kontzeptu garrantzitsu
aipatu ditu, eztabaidagunea garatzean kontuan har daitezen, esaterako:
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•

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.
•

Saioa

streaming-en

ikusteko

aukera,

Herritarren

Partaidetzako

eta

Gizartea

Ahalduntzeko Alorraren Youtube kanalaren bidez. 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 Javier Leozen eskutik.

•

Auzoa berriemaile. Lezkairuko Jai Batzordeko kideek hala eskatuta, bertaratzeko
ezintasuna dela eta, Javier Leozek eman du ezagutzera haiek prestatutako
informazioa.

•

Talde-dinamika.

Javier Espinosaren eskutik, Hiri Jarduketarako Plan Berezian

(PEAU) Parte hartzeko Planaren arduraduna.
•

Udala adi. Mikro irekiko txanda hasi da, eta bertaratu guztiek aukera izan dute
zinegotziari egokitzat jotzen duten oro proposatu, galdetu, kontatzeko...

Irekiera
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Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari Antso Fernándezen
parte-hartzea.
Fernándezek hartu du hitza, eta aurkezpena honako hauei eskerrak emanez hasi du: bertan
bildu diren pertsonei, eztabaida streaming-en ikusten ari direnei eta Erabaki plataformaren
bidez ekarpenak egin edo egiten ari direnei. Ondoren, auzo-eztabaidagunearen testuingurua
azaltzean, aurreko edizioak aztertzearen ondorioz lortutako emaitza dela esan du, ulertu baita
bazela garaia jendeak ongi hartu dituen gauzak finkatzeko, eta, baita ere, Udalaren itzulketa
azpimarratzeko unea. Halako guneetan partekatzen denaren kalitate-hobekuntzarekin egin du
lotura, baita auzo-eztabaidaguneek duten egitura berriarekin ere, eta horrela azaldu ditu horren
edukiak. Udala berriemaile atalean, Javier Leozek hartu du hitza, auzoko zinegotzi gisa, eta
aldez aurretik jasotakoaren itzulketa egin du; atal horren barruan ere, eta Erabakiren bidez
egindako ekarpen ugariengatik, galdera eta iradokizun horiek guztiak erantzun ditu.
Fernándezek hartu du hitza berriz, eta Auzoa berriemaile atala zertan datzan azaldu du.
Inguruabar bereziak direla medio, saio horretan Leoz arduratu da informazioa emateaz, eta
ondoren, talde-dinamikak egin dira; jarraian, auzo-eztabaidaguneko Udala adi atalari eman zaio
hasiera, eta hor mikro irekiaren txanda egin da, bertaratuek galderak eta iradokizunak egin
ditzaten.
Azkenik, Fernándezek hitza Javier Leozi eman dio, horrela hasiera emanez Udala berriemaile
atalari.

Udala berriemaile
Auzoko zinegotzi Javier Leozen parte-hartzea

Hasteko,
Leozek

Javier
esker-ona

adierazi die bertaratu
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diren guztiei. Lehenik eta behin, hizpide hartu ditu aurreko auzo-eztabaidagunean –joan den
maiatzekoan– gauzatuko zirela esan eta gauzatu diren kontuak. Zehazki, gai hauek aipatu ditu:
•

Arrosadiko kiroldegia: Ainguratzeak, zoladuraren hobekuntza eta saskibaloian aritzeko
saskien ordeztea, horiekin kategoria guztietan aritu ahal izateko.

•

Lezkairuko Zalduko etxeen ondoko mendi-hegala egokitzeko lanak: lorategi bat,
oinezkoendako bi bide, eserlekuak, argiak eta landatze-lanak. Hori guztia 90.000 euroko
aurrekontuaz.

•

Zuhaixka-tapizatuak Bardea eta Katalunia kaleen artean.

•

Azaldu du José Vila ikastetxearen sarreran Zentro Komunitario bat egiteko lanak
esleitzean jakin zuela Udalak jabetzan zituela Mutiloa kalean birgaitzear zegoen eraikin
bateko beheko lokalak, eta horiek ere xede horretarako erabil zitezkeela. Bi aukerak
helarazi zaizkio auzo elkarteari, bietako bat hauta dezaten.

•

Lezkairuko Zalduko futbol-zelaiko estalkia lizitatu da, 74.000 euroko aurrekontuaz.

•

Aurreikusita dago Lezkairun haur-eskola bat egitea; proiektuak 90.000 euro jotzen du, eta
obrek 1,9 milioi. Mapan, eskolaren kokalekua zehaztu du, baita eskainiko lituzkeen
zerbitzuak eta programak ere. Berritasun gisa, “familia-guneak” programa aipatu du, jada
Buztintxurin abiatuta. 2020-2021eko ikasturtean abian egon dadin aurreikusi dira eraikitzelanak.

•

Urriaren 29an abiatuko da hondakinen bilketa pneumatikoa Lezkairu auzoan. Bilketasistema

honen

funtzionamendua

azaltzeko,

prentsaurreko-aurkezpenak,

auzoko

bizilagunei banatuko zaizkien materialak eta informazio-kanpainak prestatu dira.
Zinegotziak azaldu du papera, kartoia, beira eta arropak biltzeko edukiontziak erabiltzen
jarraituko dela, eta gainerakoa bilketa pneumatikoaren bidez jasoko dela. Gaineratu du
azaroaren 3 bilketa pneumatikoari buruzko ate irekien eguna izango dela, eta azaroaren
10ean bisita gidatuak egingo direla zentralera.
Horren ostean, zinegotzia barriolezkairu.com blogetik igorri diren galderak erantzuten hasi da,
eta gai hauei ingurukoak izan dira:
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•

Lezkairu auzoko zerbitzuak: ez dago aurreikuspenik. Edonola ere, azaldu da osasunetxea kokatzeko orubearen lagapena egin dela jada (Joan Paulo II.aren eta Katalunia
etorbidearen artekoa), eta Nafarroako Gobernuaren ardura dela lanak gauzatzea.

•

Ikastetxea: ikertzen ari dira haur-eskolarako emandako orubearen zati bat edo bilketa
pneumatikoaren zentraletik gertu dagoen orubea erabiltzeko aukerak. Hori horrela,
etorkizuneko aurreikuspen gisa geratzen da Bigarren Hezkuntzako ikastetxe bat
eraikitzea haur-eskolako orubean.

•

Gizarte-etxeak, igerilekuak eta kiroldegia: ez dago aurreikusita halakorik eraikitzea.

•

Pilotalekuaren estalkia: aurrekontu-arazoak daude. Hala ere, Joan Paulo II.aren
etorbidearen eta Isabel Garbayo Ayala kalearen inguruko eraikinak burututakoan
konponduta geratuko da auzoak estalpeko gunerik ez izatearen arazoa, eraikin horiek
portxeak izango dituztelako.

•

Hondakinak eta zaborrak: kexa baten bidez adierazi da edukiontzietatik kanpo zaborra
dagoela –tamaina handiko objektuak ere–, eta zinegotziak horri erantzunez azaldu du
informazio-kanpaina bat egingo dela, hondakinen bilketari buruzko ezagutza sendotze
aldera. Gaineratu du tamaina handiko objektu gehien biltzen diren tokietan kartelak
paratuko direla, debekua zehaztuta.

•

Argiztapen eskasa Lezkairun: Udaleko zerbitzuan argi nahikoa zegoela erabaki zen, eta
hortaz ez zen eskaera jaso.

•

Arazoa Lezkairu auzoko obren harira: zinegotziak azaldu du obrek eragindako
eragozpenak aldi baterakoak soilik izango direla.

•

ZEC (Zakurrendako eremua): Leozek esan du zakurrendako eremuaren eskaera auzoan
jarduteko aurtengo planaren barruan sartzeko saioa egingo dela.

•

Paperontzien eskaera: gehiago jarri behar diren aztertuko da.

•

Landaretza: bada arazo bat landare-zorri izeneko intsektu batek sortzen duen substantzia
itsaskorrarekin. Horri aurre egiteko Udaleko Lorategi Zerbitzua landare-zorria jaten duten
marigorringoak paratzeko teknika baliatzen ari da.

•

Estaldura metalikoa txorkoaren inguruan: jada eraiki den guneetan soilik estaltzen da,
eraiki gabeko eremuetan paratuz gero estalkiak obrak egitean hondatuko liratekeelako.

ERABAKI plataformaren bidez 14 proposamen aurkeztu ziren guztira.
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Zirkulazioari lotuta, honako proposamen hauek jaso ziren plataformaren bidez:
•

Carlos Sanz Biurrun kalearen irteera ixtea eta piboteak paratzea. Leozek erantzun du
Herritarren Segurtasuneko Alorrari helaraziko diola proposamena, eta aukera hori
posibletzat jo du.

•

Arriskua Katalunia kaleak eta Joan Paulo II.aren etorbideak bat egiten duten
biribilgunean, abiadura handia dela eta. Herritarren Segurtasuneko Alorrak dio Joan
Paulo II.aren etorbidea arin gidatzeko prestatutako kalea dela; hala ere, erdibideko
oinezkoen pasabideetan semaforoak jartzea proposatzen du.

•

Zirkulazioa eta horren abiadura murriztea, autoendako erreiak gutxituz. Herritarren
Segurtasuneko Alorrak dio hori egitea ez dela egokia, erreiak kenduta autoendako bidea
zabalagoa litzatekeelako, eta hortaz, abiadura handiagoa. HSk zeharka aparkatzeko
tokiak ilaran aparkatzekoak bihurtzea proposatzen du.

•

Autoa aparkatuta izanez gero, aparkatzeko tokitik irteteko arazoak, zaila baita ikustea
autorik datorren, are gehiago abiadura handian badatoz. Leozek esan du errespetatu ez
den egutegi bat ezarri zela horretarako, eta oraindik egitekoa dagoela aldaketa hori,
aparkaleku perpendikularretik zeiharrera.

•

Lezkairu auzoan eremu urdina jartzeko proposamena. Alorrak uste du ez dela
beharrezkoa neurri hori hartzea.
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•

Villavesen lineak eta maiztasunak handitzeko eskaera. Iruñerriko Mankomunitateari
helaraziko zaio eskaera, Udalak ez baitu kontu horietan erabakirik hartzeko ahalmenik.

•

Motorrak aparkatzeko guneen eskaera. Udalak uste du ez dela beharrezkoa neurri hori
hartzea, Lezkairu auzoan badirelako aparkatzeko toki ugari non motorrek aparkatu
dezaketen. Edonola ere, auzoko bizilagunen batek proposamenik badu, jasoko zaio.

•

Auzoko kaleak berregituratzea, beste traba batzuen artean garaje batzuetara sartzea
oztopatzen dutelako. HSk erantzun du diseinu hori berariaz egindakoa dela, horrela
auzoko igarotze-zirkulazioa etorbide nagusietara mugatzen baita, eta barneko kaleetako
zirkulazioa bertako bizilagunen zirkulaziora soilik mugatu.

•

Lezkairutik Mendillorrira joateko bidea planteatzen da. Lotura hori egiteko aurreikusitako
bidearen zati bat pribatua da, eta, beraz, ezin daiteke sarbide hori egin.

•

Mendillorri auzotik gertu dagoen etxe-eremu horretatik bizikletak abiada handian jaisten
dira. Herritarren Segurtasuneko alorrak proposatzen du bertan udaltzainak jartzea,
eremua behatu dezaten; edonola ere, udal-ordenantzak dio bizikletek gehienez ere 20
km orduko abiaduran zirkulatu dezaketela bidegorrietan.

•

Atzerako ispiluak jartzea Lezkairuko zaldua kaletik Joan Paulo II.aren etorbidera
sartzeko gunean. Eskaera berrikusiko da, baina hasiera batean ikuspena egokia dela jo
da.

Hirigintza arloari lotutako beste proposamen batzuk iritsi dira ERABAKIren bidez:
•

Tenis Klubaren atzealdean iturri natural bat dago, eta horren emaria erraz iristen da Joan
Paulo II.aren etorbidera; hala nolako konponketa egin zen ura desbideratzeko, baina
arazoa ez da konpondu.

•

Espaloia behar da Mutiloa kalean, Katalunia kalea eta Tenis Klubaren artean.

7

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

•

Joan Paulo II.aren etorbideko espaloia beheratzea, Tenis Klubaren eremua dagoen
tokian, eta eremu bereko Katalunia kalean urbanizatzea. Leozek azaldu du urbanizazio
eta obretako arduradunekin hitz egin duela eremu hori urbanizatu daitekeen galdetzeko.

•

Tenis Klubeko atzealdean dagoen orubea txukuntzea –Mutiloa kalea eta Joan Paulo
II.aren artean–, abandonaturik eta sasitzaz beterik baitago. Eremu horretako obra-plana
egina dagoen arren, jabeak dira obra horiek gauzatu behar dituztenak. Zinegotziak
argitu du lursail horren % 10 Udalarena dela, eta % 90 Tenis Klubarena.

•

Berdegune bat atontzea Taxoare kalean, ikasle-egoitzatik gertu. Zinegotziak erantzun du
zoritxarrez hori ez dela posible, eremu hori NUPeko Udalaz Gaindiko Plan Sektorialari
(UGPS) dagokiolako eta, beraz, lan horiek gauzatzea haien esku dagoelako.

•

Villavesen loturak hobetzea. Iruñerriko Mankomunitateari helaraziko zaio.

•

Katalunia eta Mutiloa kaleen artean dagoen oinezkoen pasabidea urruntzea,
elkargunetik oso gertu dagoelako eta, beraz, autoek ez dutelako ikusteko denbora
nahikorik. Eskaera hori auzo-eztabaidagunearen egunean bertan, arratsaldeko azken
orduan iritsi da, eta horregatik Leozek azaldu du Herritarren Segurtasuneko
departamentuari helaraziko zaiola.

•

Bizikletak alokatzeko postu bat paratzeko eskaera. Zinegotziak erantzun du auzo
guztietan bizikleta-postuak jartzeko proiektu bat ikertzen ari direla, Lezkairu barne
hartuta.
Auzoa berriemaile

Ondoren, Javier Leozek azaldu du salbuespen gisa eta Lezkairuko Jai Batzordeko kideek ahala
eskatuta, lan-zioak direla-eta ezin baitute bertan egon, berak emango duela heldu den
asteburuan ospatzekoak diren Lezkairuko jaien programazioaren berri. Programa laburki irakurri
ostean, bertaratu diren pertsona guztien esku utzi du programa, eta gonbita egin die parte har
dezaten.
Lantaldeak
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Dinamizazio-teknikariak Javier Espinosari (PEAUaren Parte hartzeko Planaren arduraduna)
hitza eman dio, bi lantaldeak gidatzeaz bera eta bere kide Begoña Laquidaín arduratuko baitira,
horretarako prestatutako aretoetan.
Dinamiketara

igaro

aurretik,

PEAUaren

testuingurua

azaltzeko

xedez,

proiektuaren

koordinatzailea den Sigifredo Martín arkitektoari eman diote hitza.
PEAUaren arkitekto koordinatzaile Sigifredo Martínen parte-hartzea

Hasteko, Sigifredo Martínek azaldu du zer den PEAUa (Hiri Jarduketarako Plan Berezia);
azaldu du oso toki zehatzetarako idatzitako planak direla, jarduketa berezia eta, beste auzoekin
alderatuta, lehentasunezko zaharberritzea eskatzen baitituzte, egoera txarrean egoteagatik,
zuzkidura ezagatik… horretarako diru-laguntzak eta zaharberritzeko laguntzak ematen dira.
Jarraian, Martínek PEAUa lau fasetan idazten dela aipatu du: horietako lehena -informazio eta
diagnostikorakoa- aurkeztu da dagoeneko; orain bigarrena hasi da, zeina funtsezkoa baita
dauden aukerak zehazteko, auzoaren antolaketarako eta hobekuntzarako –hala eremu
publikoetan nola pribatuetan-. Fase honetarako herritarren partaidetza ezinbestekotzat jo du.
Sigifredok kontatzen jarraitu du plan bereziaren jarduketa bi esparrutan banatuko dela, auzoafera guztiak horiexetan sartu nahi izan baitituzte:
•

Hiria bera, begien bistan dagoena: kaleak, plazak, zuzkidurak, eraikinak…

•

Gizartea: demografiari, biztanleei, gizarte-gaiei dagokiena.
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Hori esanda, azalpenekin jarraitu du, eta proiektu hau ere bi atal handitan banatzen dela esan
du: eremu publikoa eta eremu pribatua, horietako bakoitzean jarduketak ezberdinak izango
baitira.
Prozesu horretan Udala eta herritarrak inplikatzeko garrantzia azpimarratu du, eta hartara,
ekarpenak hein batean soilik abiatzeko aukera baztertuta dago. Horregatik, funtsezkotzat jo du
bizilagunek parte hartzea, haiek ezagutzen baitituzte inork baino hobeki auzoak dituen beharrak
eta gabeziak.
Sigifredo Martínen parte-hartzearen ostean, Javier Espinosa PEAUaren Parte hartzeko
Planaren soziologo arduradunak hartu du hitza, eta bertaratuei fitxa bat banatu ondoren, 1
zenbakidunak batzuk eta 2 zenbakidunak besteak, azaldu du zenbaki horrek pertsona
bakoitzari egokitu zaion taldea adierazten duela. Argitu du 1 zenbakidun fitxa dutenek bertan
geratu behar dutela haren kide Begoñarekin, eta 2 zenbakidunek harekin joan behar dutela
Civivoxeko irakurketa-gelara.
Zehaztasun bat egin die Lezkairu auzotik bertaratu direnei, zeinei gonbit egin baitie taldeetan
parte hartzera, haien ekarpenak interesgarriak izan daitezkeela ulertzen baita, betiere Santa
María la Real auzoari begira egiten badituzte; izan ere, talde-dinamika auzo horren inguruan
egingo da.
1. 1. lantaldea, Civivoxeko 4. aretoan:
Lantaldea honako hauek osatu dute: alde teknikoari dagokionez, Begoña Laquidain (Hiri
Jarduketarako Plan Berezia idazteko lehiaketaren esleipendun diren profesional-taldeko
soziologoa), Sigifredo Martín (proiektuaren arkitekto koordinatzailea) eta Maitane Urmeneta
(Herritarren parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzua); eta bestetik, Santa María la Real auzoko 4
emakume eta 5 gizon. Bertaratuen ekarpenak zenbait esparruren barrukoak dira.
EREMU PUBLIKOA
Zure ustez, nahikoak dira auzoan dauden eremu publikoak?
-

Auzoan ez dago elkar egoteko eta bizikidetzarako eremu publiko nahikorik, bereziki
adineko pertsonendako edo seme-alabak dituzten familiendako.
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-

Dauden plazak mota guztietako zaharberritze-lanak behar dituzte.

Gune publikoak handitu litezke? Nola egingo litzateke? Posible al da hori jada
egituratuta dagoen auzo batean?
-

Eremu publikoetan eserlekuak, itzalguneak, kalistenia-guneak... falta dira.

Zure ustez, zenbait kale oinezkoendako gune bihurtu beharko lirateke? Zein
zonaldetan?
-

Taxoare kalea oinezkoendako bihurtzeko proposamena

-

Kale batzuk ezin dira oinezkoendako bihurtu, autoak kanporatzea kaltegarria izango
litzatekeelako auzotarrendako beraiendako.

-

Proposamena: Oso egoera txarrean egon eta erabiltzen ez diren etxabeak aparkaleku
bihurtzea.

-

Solasaldia: Oinezkoendako guneak edo zirkulazio bareagoa?

-

Zirkulazioa: Abiadura handia Taxoare kalean

Horrez gain, hainbat lagunek adierazi dute badirela elkarbizitza-arazoak auzoan bizi diren
ijituen eta bertokoen artean. Aipatu dira, baita ere, auzoan dauden zenbait gazte-etxaberekiko
arazoak. Dinamizazio Zerbitzuko Maitane Urmenetak gogorarazi die lantaldearen helburua dela
PEAUa lantzea, hirigintza arloko ekarpen espezifikoak eginez, eta gonbit egin die beste motako
ekarpenak auzo-eztabaidagunearen Udala adi atalean egin ditzaten, eta horien berri
zinegotziari eman diezaioten.

2. 2. lantaldea, Civivoxeko irakurketa-gelan:
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Honako hauek osatzen dute lantaldea: PEAUaren soziologo arduradun Javier Espinosaz eta
Herritarren parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko Elena Esparzaz gain, 4 emakume eta gizon
bat. Eremu publikoari buruzko lau galdera dituen fitxa bat minutu batzuetan bete behar dute, eta
gero beren gogoetak besteekin partekatu behar dituzte, auzoaren mapa bat oinarri hartuta;
horra dinamikaren nondik norakoa. Ñabardura bat egin du, eta azaldu du fitxetan ere eremu
pribatuari lotutako galderak dauden arren, ez zaiela helduko, denbora-faltagatik. Gogoeta hauek
mahaigaineratu dira, galderen gidoiari jarraiki:
EREMU PUBLIKOA
Zure ustez, nahikoak dira auzoan dauden eremu publikoak?
-

1. bizilaguna: Badaude, baina konpondu behar dira.

-

2. bizilaguna: Badaude, baina ez dira eremu publikotzat hartzen, apaingarri gisa besterik
ez. Adibide gisa, Inda harategiaren atzealdeko berdegunea aipatu du. Horrez gain,
irisgarritasun eskasaz eta identitate-faltaz mintzatu da.

-

3. bizilaguna: uste du eremuak egon badaudela, baina gutxi erabiltzen direla, haren
ustez bizitasuna falta zaielako

-

4. bizilaguna: nahikoak daudela dio, baina bat dator besteekin: bizitasuna eta
elkarbizitza-giroa falta zaie

-

5. bizilaguna: ez du parte hartu
Zeren falta sumatzen duzu dauden plaza eta parkeetan?

-

1. bizilaguna: Tenis Klubaren atzealdeko orubean baratze komunitario bat egitea
proposatzen du.

-

2. bizilaguna: altzariak behar dira, badirelako erabiltzen ez diren zenbait berdegune.
Zakurrek besterik ez dituzte erabiltzen.

-

4. bizilaguna: Hiri-gimnasio baten, iturrien, eserlekuen eta lorategi bertikalen falta
sumatzen du, bereziki Mendaur Mendiaren kalean.

-

3. bizilaguna: aurrekoek esandakoarekin ados dago.

-

5. bizilaguna: ez du parte hartu
Aintzat hartuta badagoela zuzkidura baterako gune bat Santa María la Realen, zer
zuzkidura-mota da beharrezkoen?

-

1. bizilaguna: ez dauka oso argi
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-

2. bizilaguna: Civivox erako gune bat, adin-talde guztietako jendeak erabiltzeko
modukoa

-

4. bizilaguna: gizarte eta kultur etxe handi bat

-

3. bizilaguna: bat dator

-

5. bizilaguna: bat dator
Zure ustez, zenbait kale oinezkoendako gune bihurtu beharko lirateke? Zein
zonaldetan?

-

4. bizilaguna: auzoa goitik behera oinezkoendako bihurtzea planteatzen du, auto askok
auzoa zeharkatzen dutelako Taxoare kaleko semaforoak ekidite aldera.

-

3. bizilaguna: Oinezkoendako gune bihurtzeari ongi deritzo, eta Mendaur Mendiaren kale
osoan egitea planteatzen du.

-

2. bizilaguna: ongi iruditzen zaio, auzoa jarioan egoteko. Horrek aparkatzeko arazoak
sortzeko posibilitateari buruz hitz egin du. Izan ere, orain, eremu urdinari esker, ez dago
inolako arazorik.

-

1. bizilaguna: kale hori oinezkoendako bihurtzea begi onez ikusten du.

Behin saioa amaituta, Javier Espinosak bertaratuak animatu ditu herritar aktibo gisa alta
hartzera, horrela argibide guztiak jasotzeko, eta aukera eman die berari emateko helbide
elektronikoak, berak zuzenean eman diezaien prozesuaren itzulketaren berri.
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Udala adi
Javier Leoz zinegotziaren parte-hartzea
Behin dinamikak amaituta, Sergio Espinosa teknikariak Udala adi atalari eman dio hasiera, eta
Javier Leozek hartu du hitza, lehen ahaztu dituen azalpen batzuk emateko:
•

Jada hitzarturik dago Lezkairu auzoan argibide-taulak jartzea, bertan kartelak,
informazioa, abisuak eta abar paratzeko.

•

Monjardín kalean proiektu bat gauzatuko da, eskola-inguruetan bide seguruak egiteko.

Ondoren, Santa María la Realeko auzokide batek hartu du hitza, eta esan du Monjardín kalean,
farmaziaren parean, zenbait istripu izan direla, hildakoak eragin dituztenak ere. Hori dela eta
abiadura geldotzeko zenbait elementu jarri dira oinezkoen pasabideetan, baina elurra kentzeko
makinek arian-arian eraman dituzte. Auzokideak gehitu du aurreko oinezkoen pasabidean ere
halako elementuak paratu zirela, baina semaforoa berde jarri eta berehala autoek gehiegi
azeleratzen dutela. Leozek esan du eskaera Herritarren Segurtasuneko Alorrari helaraziko
diola.
Santa Maria la Realeko beste auzokide batek hitza hartu eta auzoraino iristen den gaueko
autobusa

eskatu

du. Azaldu

du

8-9

urte

daramatzatela

hori

eskatzen

Iruñerriko

Mankomunitateari, baina oraindik ez diotela eskariari bide eman. Aipatu du, baita ere, orain
aukera paregabea dagoela eskari horri erantzuna emateko, Arena pabiloia inauguratu denez
gero bertan gaueko ekitaldiak egingo direlako. Gauetan hiriko emakumeak etxetik gertuago
geldi daitezen Udalaren ekimena baliatuta, auzokideak eskatu du zerbitzu hori bera Santa Maria
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la Real eta Lezkairu auzoetako emakumeei ere ematea. Azken eskaera bat ere gaineratu du:
villavesaren 9. linearen ordutegia 23:00etara luzatzea igandetan.
Zinegotziak erantzun du Udalak mozio bat onartu zuela horren harrira, eta Iruñerriko
Mankomunitateari

helarazi

zitzaiola.

Esan

du,

baita

ere,

bilera

bat

lor

zezakeela

Mankomunitatearekin, eta horri auzokideak erantzun dio duela urtebete baino gehiago ere
bilera eskatu zela, eta ez zela egin. Zinegotziak azaldu du berak ez duela erabakitzeko
ahalmena, eta Mankomunitateak esan zuela hiri-garraioko linea bat zabaltzeko kostua oso altua
zela, eta, beraz, proposamen hori gauzatzea zaila zela. Halaber, esan du garraio-linearen
aldaketa PMUSean jasoko dela.
Orduan azaldu ditu Leozek Udalak onartutako mozioaren nondik norakoak, bi zati baitzituen:
zati bat Santa Maria la Real eta Lezkairu auzoetarako hiri-autobusei buruzkoa zen, eta, bestea,
espetxera joateko autobus-zerbitzuari buruzkoa.
Auzokide batek galdetu du noiz gauzatuko den PMUSa, eta zinegotziak erantzun dio ez duela
data zehatzen berri.
Gero, auzokide batek EDUSI planari buruz galdetu du, urtero horretara bideratutako
aurrekontuak badaude ere ez baita emaitzarik ikusten; oraindik konpondu gabeko gai batzuk
aipatu ditu, hain zuzen: etxebizitzak birgaitzeko laguntza, merkataritzari eta zaharberritzeari
babesa, berrikuntzari laguntza, etab. Diruaren kudeaketa kritikatu du, garrantzi gutxiagoko
proiektuetarako, adibidez ijitoekiko elkarbizitza hobekuntzara, eta exijitu du jakitea nora bideratu
den plan horretarako aurrenkotuko dirua. Leozek erantzun dio Iruñeko Udalari EDUSI planera
bideratutako aurrekontuaren zati bat dagokiola, eta, hortaz, planaren ildo guztiak ezin izango
direla gauzatu.
Azalpenekin jarraitu du, eta ijitoekiko elkarbizitza hobetzeko proiektuari lotuta esan du proiektu
horrek Milagrosa auzoko eskaera bati erantzuten diola, batez ere gazteez bezainbatean.
Hortik aurrera, Leozek EDUSI planaren barruan gauzatzen ari diren proiektuak zerrendatu ditu:
ikastaro sortak (Telefónica Fundazioarekin, Nafarroako Kutxa Fundazioarekin eta Munduko
Medikuan erakundearekin elkarlanean), Milagrosako auzo-unitatea sortzea, GEZKaren
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konponketa, etab. Argitu du plana ondoz ondoko zenbait auzotarako pentsatuta dagoen arren
dirua ez dela zonaldeka banatuko, baizik eta beharren arabera.
Erantsi du etxebizitzen birgaitze-lanetan ari dela gehien inbertitzen, baina lehenengo PEAUa
onetsi beharko litzatekeela, bere ustetan EDUSIaren barneko plan garrantzitsuenetarikoa baita,
etorkizunerako oinarriak finkatzen dituenez gero.
Jarraian, bizilagun batek hitza hartu du, eta eskatu du gizarte-langile bat (ez du zehaztu zein)
auzora joan dadin hilabetean bitan gutxienez. Leozek erantzun du eskaera hori aurretik
egindakoa dela, eta bere garaian ezetsi zela; nolanahi ere, Alorrari helaraziko diola berriz.
Bizilagun berak esan du Alaizko mendizerraren kaleko atzealdean putzu asko eratzen direla.
Hori konpontzea eskatu du, eta iturri eta eserleku bat paratzea. Leozek berretsi du gune hori ez
dela erabiltzen, eta PEAUaren barruan sartzeko moduko proiektu bat izan litekeela.
Orduan auzokide batek parte hartu du, eta azaldu du Santa María la Real eta Milagrosa auzoek
lehentasunezko tratua dutela, baina, aldiz, merkataritzaren esparruan guztiz kontrakoa dela.
Alderdi horretan ere Iruñeko gainerako auzoek duten arreta bera jasotzea eskatu du, beste
auzo horietan merkataritza biziberritzeko plan bat egin baita: Merkataritzarekin, hiria, hiriago.
Leozek erantzun dio halako planak merkataritza-elkarteen sareekin lantzen direla, eta gaia
plazaratu duen auzokidea auzotarren elkartekoa bada ere, zinegotziak baimena emango die
Iruñeko Udalako Merkataritza Mahaian egon daitezen. Horrekin amaitzeko esan du oso zaila
dela laguntza-planak sortzea elkarturik ez dauden merkatariendako.
Behin aurreko puntua argituta, bizilagun batek galdetu du zer aurreikuspen dituen Iruñeko
Udalak auzoan komunitate-polizia bat jartzeaz bezainbatean. Leozek erantzun du ez duela
nahikoa informazioa horri erantzuteko, baina esan du zerbitzu hori abiatu den auzoetan oso
kritika onak jaso direla, eta beraz asmoa dela hiri osora zabaltzea.
Gero, auzokide batek hitza hartu eta azaldu du Lezkairu auzoak bat egingo duela Minbiziaren
Aurkako Elkarteak, Auzo Elkarteak eta Barriolezkairu blogak antolatutako minbiziaren kontrako
ekimen batekin; horri buruzko argibideak eman ditu. Urriaren 19a –bular minbiziaren aurkako
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nazioarteko eguna– abiapuntu hartuta, zenbait produktu jarriko dira salgai hurrengo asteetan
zehar, eta salmenta horien irabaziak gaitz horri aurre egiteko ikerketara bideratuko dira.
Bizilagun batek eskatu du Taxoare kaleko zuhaitzetan esku-hartzea, sortzen duten erretxina
oztopo baita eroso ibiltzeko. Halaber, eskatu du kale horretako zirkulazioa arautu eta zaintzeko,
bat-bateko azeleratze eta derrapatzeak egiten dira eta. Bukatzeko, bi kontu mahaigaineratu
ditu: auzoko tabernek gero eta leku gehiago hartzen dutela espaloietan, eta usoak oso
gogaikarriak direla.
Azkenik, bizilagun batek mikroa hartu eta esan du haren ustean Udalaren publizitate-kanpaina
eskasa dela, berak lehen aldiz entzun duelako gaur PEAU edo EDUSI proiektuen berri. Gai
horiek gehiago hedatzeko eskatu du, auzoaren etorkizunari eragiten baitiote.
Orain Antso Fernándezek erantzun du, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorreko zuzendariak, eta azaldu du publizitate-kanpaina egin dela markesinetan eta villavesa
barruko pertxen bidez. Nolanahi ere, Alorrarentzako erronka da hau guztia, eta jakitun dira
hobetu behar dutela.
Leoz zinegotziak hartu du hitza eta zehaztu du auzo-eztabaidagune horretara lagun ugari
bertaratu direla, eta bere ustez, horrek esan nahi duela hedapenean hobetu dela, nahiz eta
oraindik ikastekoa dagoen.

Amaiera
Javier Leozek guztiei eskertu die bertaratu izana, eta amaitutzat eman du auzoeztabaidagunea.

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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