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AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA
2. TXANDA (2018)
Iturrama
Data:

2018/10/23

Ordua:

18:30

Lekua:

Iturramako Civivoxa

Auzoko zinegotzia

Iñaki Cabasés

Parte-hartzaileak:

49 lagun (14 gizon, 35 emakume)

Alorreko erreferentziazko

Elian Peña

teknikaria:

Moderatzailea:

Elena Esparza, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko
Zerbitzua

Gai-zerrenda:
1. Hasiera
2. Udala berriemaile
3. Auzoa berriemaile
4. Udala adi
5. Amaiera
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Auzo-eztabaidagunea hasi da Iruñeko Udaleko parte-hartzea dinamizatzeko zerbitzuko teknikari
Elena Esparzaren eskutik. Aurkezpenean, bertaratuei zein publikoan dauden auzoko
zinegotziari eta Udalbatzako kideei eskerrak emateaz gain, gogora ekarri du saio hau laugarren
txandan dagoela txertaturik eta ordu eta erditik bi ordura bitarte iraunen duela. Zenbait
kontzeptu garrantzitsu aipatu ditu, eztabaidan kontuan hartu beharrekoak, hala nola honako
hauek:
•

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

•

Haurrendako ludoteka-zerbitzua erabiltzeko aukera, 4 eta 12 urte bitarteko haurrak
bertan egon daitezen eztabaidagunea gauzatu bitartean. Hori erabiltzeko, aurreko
asteko asteleheneko 20:00ak baino lehen jakinarazi behar da.

•

Bertaratuei jakinaraztea saioa Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko
Alorraren Youtube kanalaren bidez streaming-en ematen dela. Eta, berritasun gisa,
jakitera eman da badela aukera Erabaki plataformaren bidez (erabaki.pamplona.es)
proposamenak eta galderak egiteko, eta online parte hartzeko 19:30era arte, hori
bateratze lana egin ahal izateko muga-ordua baita.

Ohar horiek partekatuta, eztabaidagunearen egitura azaltzeari ekin zaio.
•

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

•

Udala berriemaile: auzoko zinegotzi Iñaki Cabasésen eskutik.

•

Auzoa berriemaile. Honako hauek hartuko dute parte: Juan Castro Sanduzelaiko
komunitate-polizia, Itziar Ochoa Iturramako Osasun Zentroko Gizarte langilea, Julen
Pastor –Erletokieta Elkartea ordezkatuz– eta Juan Carlos Berastegui Iturramako
Foro Sozialeko kidea.

•

Udala adi. Mikro irekiko txanda, non bertaratu guztiek zinegotziari egokitzat jotzen
duten oro proposatu, galdetu, kontatu... ahal izanen baitiote.
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Hasiera

Herritarren

Partaidetzako

eta

Gizartea

Ahalduntzeko

Alorreko

zuzendari

Antso

Fernándezen parte-hartzea.
Hasteko, Antso Fernándezek bere esker ona agertu die bertaratu diren guztiei eta Auzoeztabaidagunea streaming-en YouTubeko Participa Pamplona kanalaren bidez ikusten dutenei
eta Erabaki plataforma bidez parte hartzen dutenei.
Jakitera eman du Auzo-eztabaidaguneen oraingo egitura aurrez egindako azterketa baten
fruitua dela, eta horrek bidea eman duela gune honetan esku artean dugun informazioaren
kalitatea handitzeko. Horren harira, hain zuzen, dago diseinaturik azken atal hau, Udala adi,
zeina diseinaturik baitago herritarren iradokizunak eta ekarpenak jasotzeko.
Gehitu du Fernándezek Erabaki plataforma ekarpenak egiteko bidea izateaz gain, ahalbidetzen
duela auzo bakoitzak berezko gune bat edukitzea egindako auzo-eztabaidagune guztien
inguruko informazio osoa jasotzeko.
Amaitzeko, zuzendariak esan du publizitate-kanpaina bat egiten ari dela, villavesetan eta
markesinetan, Auzo-eztabaidaguneak ezagutzera eman eta zabaltzeko.
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Udala berriemaile

Iñaki Cabasés zinegotziaren parte-hartzea
Iñaki Cabasések, bertaratuei etorri izana eskertu eta gero, Udalak Iturrama auzoan egin dituen
esku-hartzeen berri eman du.
Cabasések zehaztu du egindako esku-hartzeek funtsean eskoletako inguruak eduki dituztela
xede. Azaldu du oinez ibiltzearen inguruko azterlan bat egin zela, eta horretatik ondorioztatu
daitekeela Iturrama auzoa dela hiriko kutsatuena. Hori horrela, komenigarri da esku-hartze
batzuk egitea autoen erabilerari buruz, beraiek baitira gas kutsatzaileen isurlerik handienak.
Informazio hori ezagututa, ikerketa pilotu bat egin da

eskoletako inguruetan, zehazkiago,

Amaiur ikastolan eta Larraona ikastetxean. Hona esku-hartzearen xedea: espaloien arteko
espazioa gutxitzea, oinezkoen pasabideak estutuz, autoek abiadura murriztu dezaten, eta,
hartara, ingurune seguruagoa lortzea.

Gero, zinegotziak azaldu du aldamenetako espaloien zoladura konpondu dela, hala aipatu
ikastetxeen ondoan nola Basoko eta Andrés Muñoz ikastetxeen ondoan. Laster, gehitu du
Cabasések, Iturrama kaleko zoladura berrituko da, Eskirotz eta Eneko Aritza

kaleetako

biribilguneetan.
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Esan duenez, aztertzen ari dira zein izan daitekeen tokirik egokiena Civivoxen bitartez eskatu
den komunitate baratze bat egiteko.
Antso Azkarraren kaleko lehen etxe-uharteko zuhaitzen tamaina handiak eragindako arazoei
dagokienez, zinegotziak dio negu honetan inausketa-lanak eginen direla haien tamaina
gutxitzeko; halaber, mahai gainean jarri da Gaztelugibeleko parkeko makalak ordezteko aukera.
Esan du, baita ere, Lorezaintza zerbitzuak kendu zituela arriskutsu izan zitezkeen zuhaitz
handienak eta badela eskari bat bertan fruta-arbolak landatzeko, itzala ez ezik fruituak ematen
dituztelako; eskariak, baina, ez du arrakastarik eduki. Hori horrela, intxaurrondoak landatzea ari
dira pentsatzen.
Auzoko landareen gaiarekin jarraituta, Cabasések dio segituko dutela lorategi iraungikorrak
sortzen eta lankidetzan jarduten eskolekin, gaikako lorategiak diseinatzeko.
Cabasések bere ustez auzoko arazoetako bat den gai bati heldu dio: etxe-uharteen arteko
espazioak. Horren harira esan du, batzuetan Udalari erreklamatzen zaiola erabilera publikoko
gune pribatu horiek konpondu eta garbitu ditzala uste oker batetik abiatuta; izan ere, jabekideen
erkidegoaren ardura da horiek mantentzea, eta ez Udalarena. Horrenbestez, Udalak ez duenez
erabakimenik espazio horien gainean, desagertu egin da aurrekontutik garaje-estalkiak, itoginak
eta abar konpontzeko partida.
La Mecaren Udalaz Gaindiko Plan Sektorialaren harira, Cabasések aipatu du Herritarren
Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrera oker batengatik iritsitako e-maila, non Iruñeko
alderdi politiko ezagun batek zioen liskar egin behar zuela Auzo-eztabaidagunean, horrela
prentsan agertzeko. Horren aurrean, Cabasések azaldu du ez dela inor beldurtu behar, Auzoeztabaidaguneak gai mota orori heltzeko pentsatuak baitira.
La Meca Udal Fundazioaren Udalaz Gaindiko Plan Sektoriala jomuga hartuta, zinegotziak dio
badela proiektu bat Fundazioari etekinik ematen ez zion lurzati bat bereizteko. Hortaz, hura
konpondu eta txukuntzea erabaki zen, lurzati horren % 10 herritarrei eskaini eta oinezkoen
pasabide bihurtzeko (Antso Azkarraren etorbidearen eta Gaztelugibelen artean). Lurzatiaren
gainerakoa (22.000 m2) bi eraikin egiteko erabiliko da: 20 metro inguru altu den
merkataritzagune bat, eta 11 solairuko egoitza bat zein hotel bat, 40 metroko altueraz.
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Guztira diren 22.000 m2-etatik 5.000 merkataritzagunean erabiliko dira, aparkalekua barne
hartuta; hori dela eta Udalak azalera aldatu eta murriztu behar izan zuen.
Jarduketa hori, segitzen du azaltzen zinegotziak, enpresa pribatu bati enkargatu zioten.
Lagapen horren trukean, La Mecak 250.000 €-ko kanona kobratzen du urtean, eta hura bere
finantziaziorako erabiliko du. Lagapen-emakida amaitzen denean, 60 urteren buruan, La Mecak
itzuliko ditu hala lurzorua nola bere unean eginen diren eraikinak. Tamaina handiko
merkataritzagunea izanen denez, Udalak egoki jotzen du kudeaketa Nafarroako Gobernuari
lagatzea, eta horrek erabakiko du hirigintza-araudia.
Parte hartzearen bukaeran, Cabasések Pio XII.eko korridore jasangarrian egiten ari diren obren
egoera ekarri du hizpidera, eta esan aurreikusita dagoela horiek urte bukaerarako amaitzea.
Azkenik, bertaratuak animatu ditu herritarrendako udal-partaidetza bideak erabiltzera, hala nola
010, auzoko zinegotziaren eta Udalaren beraren posta elektronikoak eta abar. Halaber, gehitu
du saiatuko dela helarazten zaizkion kezka guztiei erantzuten, eta unean bertan ezin badu egin
geroan eginen duela.

Auzoa berriemaile
Jarraian, Elena Esparzak abiarazi du Auzoa berriemaile gunea, eta hitza eman dio
Sanduzelaiko komunitate-polizia den Juan Castrori.
Juan Castro Sanduzelaiko Komunitate-poliziaren parte hartzea
Castrok txosten bat aurkeztu du, ordezkatzen duen Komunitate-poliziak emana. Bertan
Iturraman egindako jarduketa sorta bat aipatzen da, besteak beste jasotako 1.600 deiak.
Iturrama auzoa osatzen duten 26 kaleen artean, Antso Azkarraren etorbidetik jaso ziren dei
gehien: 262 guztira.
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Eskolaren esparruari dagokionez, jakitera eman du loturazko udaltzainak (Iturraman ez dago
komunitate-poliziarik) auzoko 9 ikastetxeetan egindako azterketen ondorioz larritasun gutxiko bi
jarduketa jaso direla txostenean.
Loturazko udaltzainak auzoan jardunean ari diren 15 farmazietan bisitak egiteko ardura ere
badauka, horien maiztasuna dezente apalagoa izaki komunitate-poliziaren kasuan baino.
Auzoan diren azalera handiko 9 guneak ere bisitatu ditu, eta haietan, azpimarratu beharra dago,
festa-egunetan, hala nola sanferminetan, liskarrak izan direla. Halaber, Iturramako 2 hotelak
bisitatu dira, azpimarratu beharrekorik gabe, bai eta zentro publikoak, hala nola Civivox eta
Liburutegia, non gertaera garrantzitsu batzuen berri eman baitira.
Auzoko elkarbizitzari dagokionez, Castrok azaldu zein diren Komunitate Poliziaren eginkizunak:
lapurreten prebentzioa (alarmak), gizalegerik gabeko portaerak (alkohol kontsumoa), animaliak,
bandoak eta ordenantzak, elkarbizitza, obra-edukiontziak, pertsonen kontrako delituak, bide
publikoetako narriadurak, aparkalekuak...
Castrok, amaitzeko, kapitulu berezi bati heldu dio: zirkulazio-arazoei, gai horren inguruko
gertaera ugari izan baitira.
Esparzak Iturramako Osasun Zentroko gizarte-langile Itziar Ochoari eman dio hitza.
Iturramako Osasun Zentroko gizarte-langile Itziar Ochoaren parte hartzea
Ochoa Iturramako Osasun Zentroko Kontseiluaren sustatzaileetako bat da, eta agerian utzi
zuen kontseiluaren garrantzia, partaidetza-organo gisara, osasunari lotutako gaietan auzoaren
egoera neurtzeko. Azpimarratu beharra dago auzoko biztanleriaren zahartze-maila. Kontseiluak

7

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

ez du bakarrik hartzen esparru sanitarioa, eta auzotarren osasun-eskaerak jasotzen ditu zenbait
gaitan, hala nola ongizatea, osasun psikologikoa eta elkarbizitza.
Kontseilu hau, dio Ochoak, egon bazen 1987. eta 1990. urteen artean, egungo Osasun Zentroa
sortzea xede zuelarik, eta lorpen handia izan zen hura auzoaren partaidetzaren ikuspuntutik.
1987. eta 1991. urteen artean osasun-eremu guztietan zeuden kontseiluak, guztira 30 izatera
iritsita. Gero desagertu ziren, arrazoi ezberdin batzuk tarteko, hala nola helburuak bete izana,
utzikeria... Egun, bi daude indarrean, Auritzekoa eta Sanduzelaikoa. Ochoak horren gaineko
azalpenak eman ditu, eta gune horiek arautzen dituen legea eta haren eguneraketa aipatu ditu.

Osasun Kontseilua, jarraitzen du azaltzen Ochoak, honako hauek osatu behar dute: Osasun
Zentroa, udal-ordezkariak, sindikatuak, enpresak eta elkarte-ehuna. Elkarte-ehunaren partehartzea, hain zuzen, oso garrantzitsua da; izan ere, kontseilua beharrak akuilatua sortu da eta
auzotarren intereseko programak egiten ditu.
Gizarte-langileak banan-banan aipatu ditu Osasun Kontseiluek ezarrita dituzten eginkizunetako
batzuk, bai eta lortu nahi dituzten helburuak ere, betiere horiek bat egiten dutelarik herritarren
partaidetzako xedeekin.
Parte hartzea amaitzeko, bertaratu guztiak animatu ditu kontu honetan engaiatzera, kontseilua
abian jartze aldera.
Dinamizazio-teknikariak Julen Pastorri eman dio hitza, Erletokieta Elkartearen izenean parte har
dezan.
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Julen Pastor Erletokieta Elkarteko kidearen parte-hartzea
Pastorrek eskerrak eman dizkio Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorrari
aukera emateagatik gune honetan elkartearen proiektua eta haren jardute-esparrua azaltzeko.
Julenek, lehenik eta behin, azaldu du elkartea sortu zela berezko gune bat edukitzeko xedez,
non posible baitzen kultur eskaintza propioa, anitza eta era askotakoa egitea. Elkarteak egun 45 urteko antzinatasuna dauka. Auzolana daukate antolamenduaren ardatz, eta finantzamendua
bazkideen kuoten bidez egiten da.
Gero, 4-5 urte hauetan erdietsitako lorpenak aipatu ditu: auzoko festak, Olentzero (Amaiur
Ikastolako Guraso Elkartearekin batera) eta inauteriak. Ekitaldi horiek egin ahal izateko lanean
ari dira urte osoan zehar beste entitate batzuekin batera, auzoa orain arte eskaini ez diren
ekitaldiez hornitzeko.
Proiektu handi horiez gain, jarraitzen du Pastorrek, Erretokieta Elkarteak beste zenbait jarduera
bultzatu ditu, hala nola hitzaldiak eta ikastaroak. Horien artean azpimarratu behar da Erretokieta
Mendi taldearen ekimena, zeinak mendi-irteerak eta -ibilaldiak eskaintzen dituen, auzoko
jarduera sozio-kulturalen eskaintzaren osagarri.
Elkartearen egoitzaren kokapenari dagokionez, elkarteak alokaturik dauka lokal bat, baina
Udalari eskatu dio eta segituko dio eskatzen udal-lokal bat egoitzarako, Azpilagañan berriki
gertatu den bezala.
Pastorrek, amaitzeko, bertaratuak animatu ditu proiektuarekin bat egitera eta elkarteko kide
izatera.
Esparzak hitza eman dio parte hartu behar duen laugarren eta azken entitateari.
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Juan Carlos Berastegui Foro Sozialeko kidearen parte-hartzea

Juan Carlos Berasteguik bere arialdiari heldu dio azaltzeko Foro Soziala dela duela hiru urte
auzoko pertsona eta elkarte batzuek abiatutako ekimen bat. Gizarte-ehuna sortzea dauka
helburu foroak, eta horretarako, laguntza ematen die elkarteei eta GKEei, hitzaldiak sustatzen
ditu beste entitate batzuen eskutik, mahai-inguruak antolatzen ditu adinduekin elkarlanean,
topaketak egiten ditu gazteekin, nahiz eta horretan arrakasta eskasagoa eduki... Halako moduz
non auzoko errealitate ezberdinetan sakontzen baita.
Geroari begira, segitzen du, Foro Sozialak berehalako helburu gisa dauka, helduekin
hasitakoari eta beste zenbait lan-ildori jarraipena emateaz gain, komunitate baratzearen
proiektua sustatzea –auzotarren arteko harremanak sortze aldera eta kulturen arteko lotailu
zein elkarbizitzarako gune gisara–, Iruñeko beste auzo batzuetan jada dauden baratzeen
kasuan erakutsi den bezala. Asmoa da, dio Juan Carlosek, talde eragile bat finkatzea
bitartekaritza-lanak egin ditzan Udalaren aurrean (Hiri Ekologiako Alorrarekin). Bertaratuak
animatu ditu ekimenarekin bat egin dezaten.
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Udala adi

Elena Esparza dinamizatzaileak eman dio hasiera Udala adi guneari, lehenik eta behin
bertaratuei gogora ekarriz badirela parte-hartzaileek

gorde beharreko errespetu eta

komunikazioko oinarrizko arauak.

Lehenik eta behin, Iturrama ikastetxe publikoko guraso elkartearen auzotar ordezkari batek
hartu du hitza, eta bere ezinegona eta kezka helarazi ditu auzoko hainbat tokitan dauden
oinezkoen pasabideen egoeragatik. Adierazi du autoek ez dutela behar besteko ikuspenik, bai
geldirik dauden autoak paraleloan aparkatuta badaude, bai baterian badaude, baina batez ere
bigarren lerroan aparkatzen badute. Arazo hori kontuan hartuta, auzotarrak eskatu du ibilbide
bat prestatu dadila eskolara iristeko, eta ibilbide horretan segurtasuna bermatu dadila.
Cabasések dio azterlan bat egiten ari dela, hiri osoan, eskola-inguruetako bideen segurtasunaz
bezainbatean. Txosten bat egin da oinezkoen 3.000 pasabide ingururen egoera aztertzeko,
baina Monjardín mendiaren kalearen inguruari eman zaio garrantzi gehien, bertan pilatzen baita
ikasleen kopururik handiena eta zirkulazio trinkoena. Zinegotziak gehitu du beharrezkoa dela
eskoletarako bide seguruak prestatzea, eta, hori horrela, Hiriko ordenantza-planean sartu dutela
puntu hori. Ordenantzak, bestalde, salbuespenak salbuespen, 30 km/h-ko abiaduran zirkulatu
beharreko hiria bilakatuko du Iruña. Ordenantzaren helburua da, hain zuzen, herritarren
segurtasuna bermatzea eta ibilgailu pribatuen erabilera murriztea, hura baita arazo gehienen
iturburua kutsadurari eta segurtasunari dagokienez.
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Auzotar batek galdetu du ea orain itxita dagoen Gaztelugibeleko tartea inoiz irekiko den
zirkulaziorako. Zinegotziak erantzun dio asmoa dela, printzipioz, dagoen bezala uztea edo
zirkulazio-norabidea aldatzea, eta ekidin nahi dutena dela bi noranzkoa izatea. Gehitu duenez,
badago aurreikusita lur azpiko aparkaleku bat egitea edo daudenak handitzea, zirkulazioa
murrizte aldera, eta gurutzebiderako sarbidea zein autoen iragan-bideak erabilgarriago egitea;
kontu honi, nolanahi ere, ez diote oraindik heldu.
Horren ostean, auzotar batek, buruko gaitzek jotako pertsonekin lan egiten duen Elkarkide
enpresaren izenean, eskertu egin du auzo-eztabaidaguneen sorrera, haren iritziz, bidea eman
dutelako auzoaren bizitzan modu aktiboan jarduteko eta hainbat elkarte zein kolektibo
ezagutzeko. Gogoeta hori egin eta gero, komentatu du iaz gune bat eskatu zuela Civivoxean
psikomotrizitatea jorratzeko, eta ezetz erantzun ziotela enpresak Noainen duelako egoitza eta
ez Iruñean. Auzoko eztabaidagunea probestuta, berriz ere eskatzen du tokia; izan ere, nahiz eta
askotan eskatu duen ez du lortu tokia laga diezaioten. Zinegotziak erantzun dio eskaera gogoan
hartuko duela.
Gero, auzotar batek galdetu du zergatik ezin den ordaindu dirutan Civivoxeko ekitaldietarako
sarrera, orain bakarrik banku-txartelaz ordain baitaiteke. Dioenez, erreklamazio bat egin zuen
horren inguruan, baina oraindik ez diote irtenbiderik eman arazoari. Cabasések erantzun dio ez
zuela horren berri, eta esan du Civivoxen kudeaketa enpresa pribatu bati dagokiola.
Beste auzotar batek hartu du hitza galdetzeko ea aztertzen ari diren zer eragin mota edukiko
lukeen zirkulazioan La Mecako Udalaz Gaindiko Plan Sektorialak ekarriko duen azalera handiko
merkataritzaguneak, zeinak garajerako sarrera eta irteera edukiko baitituen. Iradoki du gune
berriak hausten ahal duela zirkulazio jasangarriko politika, jendea autoz eta ez bizikletaz joanen
baita horra, txosten batek dioen bezala.
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Cabasések alegazio horri erantzuterakoan esan du oso goiz dela oraindik jakiteko nola egin
behar dituen jendeak joan-etorriak behin Merkataritzagunea abiatuta dagoenean. Udalak
garraio-publikoaren erabilera bultzatu nahi duela dio; hortaz, ibilgailu pribatuetan ahalik eta
jende gutxien joaten saiatuko da. Azaldu du, baita ere, Merkataritzagunea kamioien bidez
hornituko dela, eta horiek lur azpiko bidetik sartuko direla sotoraino, betiere gunerako sarbidea
den oinezkoen kaletik igaro gabe.
Auzotar batek hitza hartu eta berriz ere jarri du mahai gainean bide-segurtasunari buruzko
eskaria. Horri begira, eskatu du udaltzain bat auzoari atxikitzeko, bai eta prebentzio-neurriak
abiarazteko ere. Horrez gain, esan du goizetako zabor-kamioien eta garbiketa-makinaren
jarduna gogaikarria dela, zarata handia sortzen dutelako. Kontatu duenez, zeregin horren
ardura duen enpresara deitu du, garbiketa-ordua alda dezaten eskatzeko, eragiten dituen
eragozpenengatik, baina erantzun diote goizeko ordua dela erosoena zerbitzu hori emateko.
Zinegotziak erantzun dio makinek halabeharrez zarata handia egiten dutela eta ezer gutxi egin
daitekeela horretaz. Zirkulazioari dagokionez, esan du auto partikularren kopurua handia dela
eta helburua dela hori murriztea zirkulazioko ordenantza berriaren bitartez, eta horrek hobetuko
duela bide-segurtasuna. Abiadura murrizteak berekin ekarriko du auto-kopurua eta zarata
gutxitzea.
Gero, beste auzotar batek ekarpen bat egin du garbiketa-lanen inguruan, eta esan auzoan
bizitzen hasi zenetik ez duela inoiz hainbeste pintada, kartel, eranskailu eta abar ikusi, eta
horrek zikindu egiten duela. Auzotar berak dio kezka duela ez ote duen merkataritzagune berria
eraikitzeak ekarriko toki gutxiago egotea aparkatzeko, hura ezinezko bilakatzeraino.
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Auzotarrak aipatzen duenari buruz, Cabasések dio handitu egin dela garbiketako aurrekontua
eta haren funtzionamenduari dagokionez esan du programazio baten arabera gauzatzen dela
zerbitzuak dituen baliabideekin bat, eta, horregatik batzuetan ez direla iristen. Halaber,
herritarrak premiatu ditu halako kasuetan 010 telefonora deitzera eta Udalarekin elkarlanean
aritzera.
Beste auzotar batek hartu du hitza aurrekoak eskatutakoa berresteko. Azpimarratu du
Civivoxeko arkupeetan gazte asko eta zikinkeria pilatzen direla. Gehitu du Iturrama kalean
bizikleta asko ibiltzen direla eta hori arriskutsua dela adinekoentzat; hortaz, eskatu du auzoan
udaltzainak egon daitezela.
Zinegotziak alegazioari erantzun dio eta esan ordenantza berriarekin batera bizikletak
galtzadetara jaitsiko direla, eta bideratuko duela eskaera auzoan udaltzain bat egon dadin.
Zinegotziaren hitzak entzunda, auzotar batek galdetu du nondik zirkulatu beharko luketen
monopatin motordunek. Cabasések erantzun du, bere irizpidearen arabera garraio mota horiek
ibilgailutzat hartuko direla, bizikletak bezala, baina ez dela oraindik ordenantzan sartu halako
araurik, horrek geroratuko bailuke ordenantzaren onespena.
Une horretan, auzotar horrek berak dio Liburutegiko langilea eta Iturramako Civivoxeko
langileen ordezkaria dela, eta jakitera eman du maiatzean sinadurak jasotzeko kanpaina bati
heldu ziotela Civivoxean jasaten dituzten kirats gogaikarriak direla bide, Civivoxeko behekoan
dagoen igerilekuan erabiltzen diren kloroak eta beste substantzia batzuek eragindakoak.
Kanpaina arrakastatsua izan zen. Esan du, baita ere, Udaleko teknikariak joan zirela
beharrezko egiaztapenak egitera eta horien arabera neurriak hartzera, eta egin zuten bakarra
izan zela dauden aireztatze-puntu bakarrak ixtea, horretarako argudiatuz gunea klimatizaturik
dagoela eta ezin dela leihorik ireki. Liburutegiko langileak galdetu du ea Hiri Kontserbazioko
Zerbitzuaren zer arauri dagokion neurri hori, eta kontatzen segitu du liburutegi beheko
igerilekuetan bromoa erabiltzeari utzi eta kloroa botatzen hasi zirela, eta horregatik, bada,
Civivoxeko hiru langile gaixotu zirela eta lanean baja eskatu behar izan zutela.
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Gero, esan du Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuak ikuskapenak egin zituela hala 2013an
nola 2016an eta adierazi zuela eraikina biziaturik eta gaixo zegoela eta beharrezkoa zela
leihoak irekitzea edo airea arazteko sistema eraginkorragoa abiatzea.
Usain txarren beste zio eragile bat –langile berak dioenaren arabera– altzariak zaharberritzeko
eta olio-pinturako ikastaroak dira, zeinak kexek eraginda ez baitira jada egiten.
Liburutegiko langileak kloroaren ordez berriz ere bromoa erabiltzeko exijitu du, bai eta sabaian
leihoak ireki ditzatela gunea aireztatzeko, beste zenbait liburutegitan –Yamaguchikoa eta
Mendebaldekoa kasu– egin den bezala.
Cabasések erantzun dio gai hau lan-osasunari dagokiola, eta, horrenbestez, kontuan hartuko
duela eta eskaera helaraziko diola Iturramako Civivoxari.
Gero, auzotar batek galdetu du norenak diren Civivox zentroak. Zinegotziak erantzun dio
eraikina Iruñeko Udalarena dela, baina kudeaketa enpresa pribatu bat gauzatzen ari dela, eta
hari dagokiola gunearen mantentze-lana.
Auzotar batek bi kontsulta egin ditu Antso Azkarraren etorbidean den lurzati baten inguruan:
gunea jabego pribatuarena da baina erabilera publikokoa eta bertan aparkatze-eremu laranja
bat dago; hori horrela, galdetu du nori dagozkion mantentze-lana egitea eta aparkalekurako
arrapala ixtea.
Cabasések erantzuna ematerakoan berretsi du Iruñean erabilera publikoko espazio pribatu
asko daudela, eta hori orokorra dela Iturrama auzoan. Jakitera eman du haien mantentze-lanak
jabekideen erkidegoari dagozkiola, eta gai honen inguruan badirela aurrekari berdinak Udalaren
erantzuna beti berbera izaki, eta azken 7-8 urteetan ez dela izan udal-partidarik gai hauek diruz
laguntzeko. Zinegotziak konpromisoa hartu du gaia Hirigintzako Alorrera bideratzeko, azter
dezaten.
Gazte batek hitza hartu du etxebizitzaren inguruko kezka adierazteko, jakin nahi baitu ba ote
dagoen udal-planik alokairuen eta etxebizitza hutsen gainean arautzeko, gazteen sektore batek
auzoan bizitzera itzuli nahi duelako.
Cabasések dio ordenantza bat egitea aurreikusita dagoela, etxebizitza hutsak zerga bidez
zehatzeko, eta, horrela, merkatuan alokairuan eskain ditzaten. Jakinaren gainean dago auzoan
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alokairuko etxebizitza asko daudela Unibertsitateen inguruan, baina Udalak ez dauka
etxebizitzarik auzoan eta ez dauka aurreikusita eraikitzea merkatuan eragiteko.
Eztabaidagunera bertaratutako batek galdetu du 14-16 zenbakietako espaloien zabalerari
buruz, auzoko beste aldeetan dagoenaz bestelakoa baita. Zinegotziak azaldu du terrazak
erabiltzeko baimena aldakorra dela toki horretako espaloian dagoen zabaleraren arabera.
Esparzak, 20:00ak direlarik eta ikusirik ez dagoela hitzik eskaturik, amaitutzat eman du Udala
adi gunea.

Amaiera
Eskertu egin zaie etorri izana bertaratutako guztiei eta eztabaidagunean parte hartu duten
guztiei.

Zentro. Elkarlaneko gunea
Kondestable Civivoxa. Kale Nagusia, 2, 2. solairua. Iruña
948 420266
participacionciudadana@pamplona.es)
participa.pamplona.es
erabaki.pamplona.es
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