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AUZO-EZTABAIDAGUNEAREN LABURPENA 

2. TXANDA. 2019 

ERRIPAGAÑA, BELOSO, BIDEZAR 

Data: 2019/02/26  
Ordua: 18:30  
Lekua: Erripagañako auzo-lokala.  
Auzoko zinegotzia: Maider Beloki   

Parte-hartzaileak: 19 emakume eta 10 gizon (29 guztira)   

Alorreko erreferentziako teknikaria: Elián Peña, Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorreko teknikaria 

 

Moderatzailea: Sergio Espinosa, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzukoa  

 
Gai zerrenda: 

1. Hasiera. 

2. Udala berriemaile: 

3. Auzoa berriemaile:  

4. Udala adi. 

5. Amaiera. 
 

 

Hasiera  

Sergio Espinosa teknikariak saioa ireki du bertaratuei ongietorria eginez eta horien parte-

hartzea eskertuz. Maider Beloki Erripagaña, Beloso eta Bidezar auzoetako zinegotziari zein 

auzo-eztabaidagunean dauden udalbatzako beste kideei ere ongietorria egin die. Saioak ordu 

eta erdi iraungo duela gogorarazi du.  

 

Eztabaidagunean izango diren parte-hartzeen aurretik, Espinosak honako alderdi hauek 

azpimarratu ditu:  

 

 Herritar aktibo gisa izena emateko aukera, horretarako bertaratuen eskura jarritako 

fitxetan. 

 Haurrendako ludoteka-zerbitzua erabiltzeko aukera, 4 eta 12 urte bitartekoentzat 

erabilgarri eztabaidagunea gauzatu bitartean. Hori erabiltzeko, aurreko asteko 

asteleheneko 20:00ak baino lehen jakinarazi behar da. 
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 Bertaratuei jakinarazi die saioa Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko 

Alorraren YouTube kanalaren bidez streaming-en ematen dela.  

 Berritasun gisa, jakinarazi da proposamenak eta galderak egin daitezkeela Erabaki 

plataformaren bidez (erabaki.pamplona.es); 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: Sergio Espinosa, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko 

teknikaria 

 Udala berriemaile: Maider Beloki zinegotziak auzoan egin diren inbertsioak 

komentatuko ditu; Xabier Errea udal-soziologoak Iruña 2030 Hiri Plan Estrategikoa 

azalduko du, eta Antso Fernández Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 

Ahalduntzeko Alorreko zuzendariak Iruñategi mapa aurkeztuko du.  

 Auzoa berriemaile: Belosoko Hego Erripa parkearen aldeko Auzo-plataformak, 

Erripagañako Bizilagun Elkarteak eta Bidezar auzo-elkarteak hartuko dute parte atal 

honetan.   

Udala adi. Mikro irekiko tartea hasi da, eta bertaratu guztiek aukera izango dute zinegotziari 

egokitzat jotzen duten oro proposatu, galdetu eta kontatzeko. 

  

 
 

Udala berriemaile  

Iruñategiren aurkezpena Antso Fernándezen eskutik 
 

 
Fernándezek bertaratuei, auzo-eztabaidagunea YouTube kanalean ikusten dutenei eta/edo 

Erabakin parte hartu dutenei erakutsitako interesa eskertu die. Udalak gaitutako gune hauen 

asmoa azpimarratu du: egokitzat jotzen den oro partekatu eta administrazioari helarazteko eta 

herritarren partaidetza bultzatzeko gune izatea besterik ez.  

 

http://www.erabaki.pamplona.es/
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Ondoren, Iruñategi proiektua azaldu du, hiriko auzoetako baliabide-mapa, bertan Donibane, 

Ermitagaña eta Mendebaldeakoa erakutsiz. Zuzendariak azaldu duenez, asmoa da elkarteen 

eta erakundeen ehunaren errealitatea argazki batean islatzea, horrek bide emango baitu 

proiektuak, ekimenak, gizarte-auzolana eta udal-lana errazago sortzeko. Horrez gain, 

Fernándezek iragarri du datozen asteotan mapen bertsio elkarreragile bat egongo dela prest 

“asociaciones.pamplona.es webgunean” –mapa horiek PDF formatuan dituen webgunean–, eta 

horrek aukera emango du dauden baliabideak eguneratu eta berriak txertatzeko. 

 

 
Xabier Errearen parte-hartzea. Hiri Plan Estrategikoa  
 
 
Behin Antso Fernándezen parte-hartzea amaiturik, Xabier Erreak hartu du hitza, eta azaldu du 

zertan datzan duela zenbait hilabete prestatzen hasitako Pamplona/Iruña 2030! Hiri Plan 

Estrategikoa eta horri lotuta egingo diren hurrengo urratsak zein diren.  

 

Testuingurua jartze aldera, Estrategia Bulegoko teknikariak laburki azaldu du plan estrategikoa 

tresna bat dela, helburu duena herritarren, eragile sozial zein ekonomikoen eta erakundeen 

artean definitzea zer hiri-eredu nahi den, eta, horrez gain, hori lortzeko egin beharreko bidea 

zedarritu nahi duena. Halako planak epe ertain-luzean diseinatu eta garatzen dira, 10 urteko 

ikusmugaz, gutxi gorabehera, horrela bide emateko lankidetza publiko-sozialari Udalaren zein 
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erakundeen eta eragile sozialen eta ekonomikoen artean, betiere hiriko eta bertako herritarren 

bizi-kalitatea hobetze aldera.  

 

 
Tresna honek aukera ematen digu hiriaren etorkizunean pentsatzeko, orain dauden edo sor 

litezkeen erronkak eta arazoak identifikatzeko, eta, baita ere, hiriak zailtasun horiei aurre 

egiteko dituen indarguneak eta aukerak antzemateko. Plan horiek etorkizunerako diseinatu nahi 

den hiri-eredua adostea bilatzen dute, eta helburu hori lortzeko jarraitu beharreko bidea 

zehazten dute. Adibide gisa aipatu dira Bartzelona, Bilbo eta Donostia, horiek erreferente 

baitira, estatuan, metodologia horren ezarpenean.  

 

Ondoren, Xabier Errea teknikariak zenbait kontu argitu ditu Pamplona/Iruña 2030! Hiri Plan 

Estrategikoari buruz:  

 

Zergatik prestatu Hiri Plan Estrategiko bat? Iruñeko Udalaren nahiak eragin du plan estrategiko 

hau sustatzeko eta etorkizunerako nahi dugun hiri-eredua zehaztuko duen hiri-plangintza 

estrategikorako prozesuaren buru aritzeko motibazioa.   

 

Zer ekartzen du? Hiriaren beraren plan bat da, zeinerako epe luzerako konpromisoa behar den 

herritarren eta eragile sozialen partetik; baina beharrezkoa da, baita ere, konpromiso politikoa, 

legegintzaldien eta eztabaida alderdikoien gainetik egon behar duena.   

 

Zertarako? Emaitza orokorrek eragina izango dute batez ere garapen ekonomiko eta sozialean, 

lankidetza publiko-pribatuaren sustapenean, herritarren partaidetzaren sustapenean eta hiriaren 

estrategia orokor eta integralean.  
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Non? Aplikazio-esparrua Iruña da, baina kontuan hartuko da, beti, Iruñerriko metropoli-eremua, 

Nafarroako erkidegoaren testuingurua eta estatuko eta Europako testuingurua.  

 

Noizko? Denborari dagokionez, plana 10 urterako proiektatu da, 2020 eta 2030 urteen artean. 

Tarte horretan epe labur, ertain eta luzerako helburuak diseinatuko dira. Horretaz gain, epe 

horrek aukera ematen du NBEaren 2030 Agendarekin eta garapen jasangarriko helburuekin bat 

egiteko.  

 

Nor? Eragileak: Lidergoa Udalarena da, alkatearen bitartez. Horretaz gain, sektore publikoa, 

sektore pribatua, elkarte-ehuna eta herritarrak ere badira eragile.  

 

Nola? Iruñeari dagokionez, hiriak dituen eta izango dituen erronka eta desafioak identifikatzen 

hasiko da. Ondoren, diagnostiko sakona egingo da gai kritikoei buruz, eta, gero, prospektiba eta 

etorkizunean izan daitezkeen agertokiak eratzeko lana egingo da, azkenik plangintza eta 

proiektuen, programen eta jarduketen diseinua egiteko. Azkenik, plana bete eta horren 

segimendua egingo da.  

 

Arazo eta gai kritikoak identifikatu eta gero, lurraldearekin lotuko dira, jakiteko horietako zein 

dagoen errotuago auzo bakoitzean. Horretarako, lurraldearen araberako lantaldeak sortuko dira 

2019ko otsailetik maiatzera, eta horiek auzoei aukera emango diete zuzenean lan egiteko hala 

gai kritiko horien analisian nola horiei aurre egiteko proiektu eta jarduketen plangintzan.  

 

Lantalde horietaz aparte, beste bitarteko batzuen bidez ere parte hartzen ahalko da Plan 

Estrategikoan: azaroan eta abenduan egin den inkestaren bidez, erabaki.pamplona.es online 

plataformaren bidez, HPE foroaren saioetan (aurreikusitakoaren arabera urtarril hasieran egingo 

da), pamplona.es webgunean eta Twitter eta Facebook sare sozialetan. 
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Maider Beloki auzoko zinegotziaren parte-hartzea 

 

Belokik, bere hitz-txanda hasteko, auzoak gero eta biztanle gehiago dituela azpimarratu du; eta, 

hortaz, jende gehiago elkartu eta beren auzoko bizi-kalitatearen alde lan egiten dutela. 

Zinegotzia administrazioek bazeuden itxaropenen maila lortu dutelakoan eta elkarlana arina 

izan delakoan dago.  

 

Erripagañaren UGPSak 4 udalerri barne hartzen dituela aipatu du; horiek hiruzpalau hilean 

behin biltzen dira batzordean, beharren arabera. Auzo-elkartean auzoko gorabeheren berri 

ematen da.   

 

Jarraian, zinegotziak Iruñeari buruzko gaiak azaldu ditu.  

 

 

 

Aurreko ostegunean osasun-kontseilaritzan bildu zirela esan du, eta azken auzo-batzordean 

auzo-elkarteak auzoaren errealitatea eta haren beharrak azaltzeko aurkezpena egin zuela. 

Behar gehienek Nafarroako Gobernuaren eskumeneko zuzkidura ezarekin zerikusia zuten, eta 

premiazkoena osasun-etxea zen. Zinegotziak hori sortzeko urratsak azaldu ditu; alta emanda 

oraindik osasun-txartel nahikorik ez omen dago, baina hiru urte barru auzoak bere osasun-

etxea edukitzea justifikatzeko adina igotzea espero da. Horrela, zinegotziak iragarri du 

Erripagaña auzoan osasun-etxea eraikiko dela, eta auzoaren burujabetzaranzko urratsa egiten 

da. 
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Obrei dagokienez, Belokik Sarrigureneko errepideko etxeetara bi bisita egin zirela esan du; 

bertan, etxe batzuen atzeko aldean, oso diseinu egokia ez zuen espaloi bat aurkitu zuten. Esku-

Hartze Orokorreko Planaren zain zegoenez, behin-behineko esku-hartzea egin zen, eta 

ondoren espaloia Foruzaingoa dagoen tokiraino luzatzea proposatu zen. Zinegotziaren arabera, 

obra-departamentuak esaten du, esku-hartzerako, kaxa elektrikoa zein hiri-autobusaren 

geralekua mugitu beharra dagoela, eta horrek Nafarroako Gobernukoa den ezponda batean 

eragina duela. Gobernuaren erantzunaren zain daude obrak geldituta. Zinegotziak hasieran 

20.000 € inbertitu behar zirela erantsi du, baina, oinezkoen joan-etorria hobetzeko esku-

hartzetzat jotzean, 40.000 €-ra zabaldu dela.  

 

 

 

Belokik haur-parkera ere egin zuen bisita; hura handituko da, eta, bideratutako diruan aipatu 

esku-hartzeak izan duen aurrekontu-igoerak eragina badu ere, udarako bukatuta egotea espero 

du zinegotziak.   

 

Herritarren Segurtasuneko Alorrak gertakari- eta salaketa-txostenak igorri dizkiela aipatu du; eta 

ez dago ezer deigarririk.  Gainera, auzo-elkarteak eskatzen zuen moto-aparkalekua sortu da.  

 

Azkenik, auzolaneko lorategietarako lantegiak egingo direla iragarri du, Koloretako auzoak 

ekimenaren barruko proiektua. 18 zuhaitz landatu dira; auzokide batek ea non galdetu du, baina 

Belokik ez daki.  
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Auzoa berriemaile  

Espinosa teknikariak eman dio hasiera atal honi, non auzoko kolektiboek eta elkarteek beren 

zereginen eta egokitzat jotzen duten beste aferen berri ematen baitute.  

 

Belosoko Hego -Erripagaña parkearen aldeko Auzo-plataforma 

 

José Ignaciok hitz egin du, Belosoko Hego Erripagaña parkearen aldeko elkartearen izenean. 

Azaldu duenez, Belosoko Hego Erripa gorde dadin elkartu direnek osatzen dute plataforma, 

bertan etxebizitzetarako 4 etxe-multzo eraikitzea proiektatzen baita. Burlatarainoko bideko 

paisaiaren barruan dagoenez, zonalde hori babestu beharko litzatekeela uste dute.  

 

Iruña 2030 Hiri Plan Estrategikoaren aurkezpenak eragin dion harridura agertu du auzokideak; 

izan ere, bertan topaketarako berdegune jasangarriak lehenesten direla azaltzen da eta, aldi 

berean, Belosoko Hego Erripa ez da gordetzen ari. Burlatako erripa, aldiz, babestuta dagoela 

erantsi du. Berriro esan du erripa ez zapaltzea agintarien esku dagoela, batez ere, hor 

eraikitzen bada, ezin izango baita leheneratu.  

 

Paisaiak ez ezik, Javier elkarte bereko kideak azaldu dituen beste afera teknikoak ere aintzat 

hartu behar dira.  

 

Javier ere harritu zen magal honetan lau etxe-multzo eraiki behar zirela jakitean. Aipatu 

informazioaren berri izandakoan, plataformak Erripagaña-Iruñeko egoeraren inguruko ikerketari 

ekin zion, eta Javierrek horren emaitzak aipatu ditu.  
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Hasteko azaldu duenez, 2002ko Hirigintza Gerentziako Planak magal eta erripak babestutako 

eremutzat jotzen ditu, eta Iruñerako 2006ko Hirigintza planaren agiri batek lursaila basokotzat 

eta babestutzat jotzen du, hots, urbanizaezintzat. Hortaz, auzokidea nahasita sentitu zen aipatu 

agiriek barne hartzen duten BF1 lursailean lau etxe-multzo eraikitzea planifikatu dela jakitean. 

Burlatan, aldiz, José Ignacioren hitzak berretsiz, babestuta jarraitzen du, eta eraiki gabe.  

 

Iruña 2030 Hirirako Hirigintza planaz geroztik, hirian natura babesteko, Florentziako 

hitzarmenean jaiotako legedia badagoela aipatu du jarraian. Horiek horrela, paisaia-inguruak 

aintzat hartu eta babesten dituen legedia badago. Aurrekari horiek ikusita, auzokideak ez du 

ulertzen zergatik eraikiko den, erripako alde honetan.  

 

Datu horietatik haratago, Javierrek auzoa aztertu duela esan du, eta honako ratio suntsigarri 

hauek aurkitu dituela: jasangarritasunaren aldetik, UGPSak 50 etxebizitza hektareako 

arrazoizkotzat jotzen ditu, eta Erripagaña-Iruñeak, aldiz, egun 100 etxebizitza hektareako 

jasaten ditu; proiektuak aurrera jarraituz gero, 112 etxebizitza joko lirateke. Erripa auzoko baso-

eremu bakarra izanik, bertan eraikitzean eraikin-eremuaren eta eremu berdearen arteko oreka-

araua urratuko litzatekeela erantsi du.  

 

Azkenik, magal batean nolatan eraikitzen den ulertzen ez duela ematen du aditzera, 

gainontzeko hirigintza-proiektu guztietan eremu haiek errespetatzen baitira. Paisaiaren balioa 

gorabehera, magalek eraikitze-koste altuagoa izaten dute, eta hainbat arrisku, Javierrek erantsi 

duenez.   

 

Plataformaren Facebook orrian dago jasota informazio osoa.  

 

Hurrengo parte-hartzeari txanda eman aurretik, bertaratutako auzokide batek bere haserrea 

erakutsi du, zinegotziaren aihergatasunaren aurrean, parkearen aldeko plataformaren esku-

hartzeari ez erantzuteagatik. Espinosa teknikariak gogorarazi dio atal honetan hitz-txandak 

errespetatzen direla, eta gerora zinegotziari galderak zein alegazioak zuzenean egiteko beta 

egongo dela.  
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Yolanda Bidezar auzo-elkarteko kidearen parte-hartzea 

 

Yolandak, bere hitz-txanda hasi baino lehen, bat egin du aurreko parte-hartzean 

esandakoarekin; eta gaiari lotutako datu objektibo baten berri duela esan du: magaletako 

batean eraikinak dituen lursail bat oso garestia dela esan dio auzokide batek.  

 

 

 

Bere parte-hartzearen harira itzulita, elkartean etxebizitzen birgaitzerako diru-laguntza bereziak 

eskatzeko lanean ari direla esan du, energia-eraginkortasun handiagoa eta igogailua izan 

ditzaten.  

 

Aipatu duenez, esku-hartzerako plangintza orokorra garatu da, Nafarroako Gobernuak eta 

Iruñeko Udalak horrela eskatuta, hartara 25 urte baino gehiagoko etxebizitzei ematen dizkieten 

laguntzak eskuratzeko. Deialdia ateratzeko zain daude, urbanizazioa birgaitzeko oinarri 

amankomunak ezarriko lituzkeen aurreproiektua idazteko. Jarraian, lanak abiatuko lirateke.  

 

Auzokideak Udalari esker ona adierazi dio, bai honi bai aurrekoari, eskainitako laguntzagatik.   
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Erripagañako Bizilagun Elkartearen parte-hartzea 

 

Auzoa berriemale atala bukatzeko, Antonio Erripagañako Bizilagun Elkarteko ordezkariak, 

power-point bat euskarri, honako atal hauetan egituratuta dagoen txosten xehatuaren berri 

eman du: auzoarendako datu jakingarriak, auzo-elkartea, Erripagañako Udalarteko Batzordea, 

auzoaren egungo egoera, zerbitzurik gabeko auzoa eta beharrak,             

(https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/287/06_Erripaga%C3%B1a_Belos

o_Bidezar-_BERRIA.pdf). 

 
 

 
 
 
 
 

Udala adi  

Espinosak Udala adi atal honen funtzionamendua azaldu du: bertan Udalak egokitzat jotzen 

diren proposamen eta alegazio guztiak entzuten ditu. Bertaratuek hitza eskatzen hasi baino 

lehen, hemen dauden auzoetako zinegotziak aurreko atalean –Auzoa berriemaile– sortutako 

gaiei erantzunak eman dizkie. 

 

Plataformaren parte-hartzeari dagokionez, horiekin izandako bilerak gogorarazi ditu, eta 

hurrengoa, ostegun horretan bertan, Hirigintzako zinegotziarekin batera; halaber, Udala entitate 

guztiekin biltzen dela, eskatuz gero. 2007ko UGPSan eta geroko moldaketetan (azkena 

2017an), teknikari eskudunek ziurtatuta, beti BF1 lursaila gizarte-alokairura bideratuta egon 

dela jasotzen dela azaldu du.    

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/287/06_Erripagaña_Beloso_Bidezar-_BERRIA.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/287/06_Erripagaña_Beloso_Bidezar-_BERRIA.pdf
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Jarraian, biztanle-dentsitate eta dagoen etxebizitza-beharraren inguruko datuak azaldu ditu, eta 

UGPSaren eskumena Nafarroako Gobernuarena dela, Iruñeko Udalak helegiteak erregistratu 

bazituen ere. Plataformak lizentzia geldi dadin egindako eskaerari dagokionez, udal-

erakundearen erantzuna da hura eman behar dela beharreko baldintzak betetzen badira, 

araututako egintza baita; eta ostegun horretan, nahi izanez gero, Hirigintza Gerentziak hala 

eskatuta egin beharreko bisitaren berri eman ahalko dela. 

 

“Magal” eta “erripa” hitzen ñabardurari zein horren araberako babes-graduari dagokienez, 

txostena idatzi duten teknikariek magaltzat jotzen dute eremua; eta txostena Plataformari 

helaraziko zaiola esan du. 

 

Lehen parte-hartzea Belosoko Hego Erripa parkearen aldeko Auzo-plataformako kidearena da, 

eta honako galdera hau egin du: hiriko beste gune aipagarri batean, Yamaguchin adibidez, 

antzeko esku-hartzea egongo balitz, ea Udalak esku hartuko lukeen; Belokik, orduan, udal-

erakundeak bidezkotzat jo ez zituen beste UGPS batzuk aldatzen saiatu egin dela gogorarazi 

du. 

 

Auzo-eztabaidaguneko beste parte-hartzaile batek aurreko astean Hiri Plan Estrategikoaren 

lurraldekako lantegietan elkarlanean aritu zela aipatu du, ekialdeko eremukoan; bertan jorratu 

ziren, esaterako, auzo-aisiaren eta aurreikusitako biztanle-dentsitatearen (hektareako) 

alderdiak, eta, horregatik, aipatu lursaila parketzat edo hiri-basotzat jotzeko eskatu du. 

 

Plataformako beste kideak bere iritzia eman du erripako aferan Udalak gehiago engaiatzeko 

duen gaitasunari buruz, erriparen izendapenaren irakurketa ñabartuz; eta Burlatak bere 

lurraldeko magala defendatu duela aipatu duen lehenak osatu du esandakoa. Parte-hartzea 

burutzeko, 2002ko udal-txostena erakutsi dute, non paisaia-interesagatik erripak babestu eta 

badauden legeak bete eta hobetu beharra dagoela zehazten baita.  
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Bidezarreko auzokideen ordezkariak hitza eskatu eta BF1 lursailean eraikiko denaren garaierari 

buruz (9 solairu) galdetu du, eta nola mugatuko duen orain dagoen paisaia; bertaratuekiko 

elkarrizketa sortu du, UGPSeko hiri-lurzatien aurreikuspena eta ondorengo urteetako bilakaera, 

biztanle-dentsitatean eragingo duena, hizketagai. 

 

Gaia aldatuz, hurrengo parte-hartzaileak Udala berriemaile atalean Belokik iragarritako radar 

mugikorraz eta ibilgailuen zaratez galdetu du; kabinak iraunkorrak izango direla eta radarra 

txandaka jarriko dela baieztatu diote, instalaziorako datarik aurreikusi ez bada ere. Bertaratu 

batek zirkulazio handia soinu-oztopoen legea ez betetzeagatik gertatzen dela esan dio. 

 

Jarraian, Erripagañako auzokide batek Iruñeko auzo-eztabaidagunea Burlatako udalerrian 

egiten ari dela baieztatu du; eta ikuspegi orokor batetik pentsatu beharko litzatekeela, osasun-

etxeaz (hemen iragarrita), villavesez, ikastetxeez, Civivoxez... bai auzo honetako bai ondoko 

(Mendillorri, Burlata…) biztanleei dagozkienez. UGPSaren aldaketaz bezainbatean, atsegingarri 

bihurtzeko eskaera egin du, biztanleen pilaketa ekidite aldera, eta auzokideen eskaria Iruñeko 

Udalak helarazteko. Jarraian, Erabakin jasotako eskaera aipatu du, auzoarentzat nolabaiteko 

muga den oztopoa saiheste aldera oinezkoen pasabide bat jartzeari buruzkoa. Zinegotziak 

eskaera laster aztertuko dela helarazi diotela jakinarazi du: Udaltzaingoa bertatik bertara 

ikuskatuko du lekua; eta UGPSaren azterketaz bezainbatean, Udala Gobernuarekin 

harremanetan egoten da; baina txosten teknikotan helaraziko da. Ondoren, Erripagañan 
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baliabideen beharra baieztatu du, baita eskatutako zuzkidurek benetako finantzaketarekin bat 

egin beharra ere. 

 

Azken-aurreko parte-hartzeak haurtzaindegiei dagokienez Mendillorri ala Burlata aukeratu 

beharra du hizpide; baita ere eskatutako oinezkoen pasabideak auzoan mugikortasuna 

erraztuko lukeela. Erripagañan erroldatuta daudenen kopurua bizi direnena baino txikiagoa dela 

baieztatu du, egun osasun-etxerik eza arrazoi. 

 

Udala adi atalari amaiera emanez, auzoko saltokietan hau bezalako ekitaldi publikoei buruz 

argibide gehiago egoteko eskatu du auzokide batek; eta merkatu-lursailari helegiteak jartzeko 

epearen inguruko argibide gehiago eskatu dio Erripagañako auzo-elkarteari. Bertaratutako 

ordezkariak R2 lursailaren inguruan egin diren bileren berri nahiz helegite-epea gelditu izanaren 

berri eman dio.    

 

Bukatzeko, Belokik harremanetarako duen helbide elektronikoa eman du, sor litekeen edozein 

kontsultarako. 

 
 

Erabakiko proposamenak  
 
Hiri-basoa eta haurrendako parkea 

Ana Garaioa 

Iruña-Erripagañan hiri-basoa edo parkea behar dugu, eraikita dauden eraikin garaiak eta 

elkartuak orekatzeko; horregatik, Erripagañako BF1 lursaila hiri-basoa eta haurrendako parkea 

izatea proposatzen dut. 

Erantzuna: Eskaera jaso da.  
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2. Oinezkoendako beste pasabide bat 

Iosu Pascual 

 

Proposamena Sarrigureneko errepidean, Erripagañaren eta Mendillorriren artean, oinezkoen 

beste pasabide bat jartzea da, horrela bi auzoak segurtasunez lotuz, Arnalt Larrasoañakoaren 

kalearen eta Londres kalearen artean. 

  

Hor, hain zuzen, oinezkoendako badauden bi pasabideen arteko tartea 340 m-koa da, eta 

oinezkoek 400 m arteko ibilbidea egin behar dute auzo batetik bestera joateko.  

 

Horregatik, oinezkoen eta txirrindularien pasabideak jartzeko eskatzen dut, ibilgailuen abiadura 

murrizteko osagaiez horniturik; izan ere, bide horretan baimendutako abiadura gainditzen da 

erruz. Oinezkoen lehentasunerako botoia duen semaforoa jarriz gero, semaforoari men egiten 

ez diotenei isunak jartzeko kamerak paratzea interesgarria litzateke. 

 

Erantzuna: Eskaera honi erantzuteko txostena egiten ari da. Herritarren Segurtasuneko Alorra 

aztertzen ari da eskaerak aipatutako eremuan radar mugikorra jartzea.  

 

 

 

https://erabaki.pamplona.es/profiles/Iosu


 

 

 

HERRITARREN PARTAIDETZAKO ETA 
GIZARTEA AHALDUNTZEKO ALORRA 

HERRITARREN PARTAIDETZAKO ETA 
GIZARTEA AHALDUNTZEKO ALORRA 

16 

3. Villavesak erdigunera 

Agoitz 

Auzoan sartu eta erdigunera eraman gaitzan villavesa bat behar dugu. Mankomunitateak 19a 

eta gero beste bat hartzeko eskatzen digu, baina aukera ez da oso bideragarria villavesen 

maiztasuna bat ez baitator. Asko egungo geralekuetatik urrun bizi gara (auzoa eraiki aurretik 

zeuden lekuan baitaude); hortaz, onena Gorraiztik etortzen den 20a Erripagaña etorbidetik 

sartzea litzateke.  

Gainontzeko villavesek ere Mendillorriko biribilguneko geralekuaren eta Lidl-ekoaren artean 

geraleku bat gehi lezakete (adibidez, Berlys-en semaforoaren parean), bi geraleku horien 

artean tartea luzeegia baita, 900 m ingurukoa. 

 

 

 

Erantzuna: Kontseiluak aldizkako bilerak izan ditu; eta horietako batera mankomunitateko 

teknikari bat bertaratu zen. Ideia da 20. linea, udaren ondoren, auzoaren erditik igaro eta 

Iruñera joatea.  

 

 

 

 

https://erabaki.pamplona.es/profiles/Hiru
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Amaiera  

Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzuko teknikariak bertaratu izana eskertu die 

guztiei, Erripagañako Bizilagun Elkarteari esker on berezia agertuz, auzo-eztabaidagune hau 

Erripagañako auzo-lokalean egiten laguntzeagatik. Batera, Maider Beloki zinegotziak ere agurtu 

ditu guztiak, parte-hartzaileei hor egon izana eskertuz eta eskatzen den guztirako bere burua 

eskainiz. 

 

 
 

Zentro. 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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