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SARRERA: DATU OROKORRAK 

 
Data: 2020/02/18 
Ordua: 18:30 – 20:15 
Tokia: Buztintxuri Ikastetxe Publikoa 
Udal-ordezkariak: Iruñeko alkate Enrique Mayak eta María Echávarri auzo-zinegotziak osatzen 
dute mahaia. 
Parte-hartzaileen kopurua: 44 lagun 
Moderatzailea: Herritarren Parte-hartzea Dinamizatzeko Zerbitzua 

 

ONGIETORRIA 

Iruñeko Udaleko Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Alorreko zuzendari Sara 

Climentek eman dio hasiera topaketari; mahaikideak aurkeztu ditu eta eztabaidagunearen 

berritasun nagusiaren berri eman du: aldi bereko itzulpena zeinu-hizkuntzan eta streaming 

bidezko emankizuna, azpititulatua. Azkenik, Climentek eztabaidagunearen antolaketa 

orokorra azaldu du eta parte hartzeko ezarri diren bideak gogorarazi ditu. 

 

AURKEZPENA, ALKATEAREN ESKUTIK 

Ongietorria egin eta bertaratuei etorri izana eskertu eta gero, Enrique Maya alkateak 

Buztintxuri auzoko gaiak eta berritasunak aurkeztu eta mahaigaineratu ditu: 

- Eskolara joateko bide seguruak ezartzeak zirkulazio aldaketak eragingo lituzke 

inguruetako zirkulazioan, eta ibilgailuen presentzia murriztu eginen litzateke 

ikastetxe inguruetan.  

- Ikastetxeetako patioetako estalkiak. 

- Bosch-en orubeari dagokionez –bertan merkataritza-gunea jartzeko asmoa dago–, 

alkateak jakinarazi du aldaketa bat izapidetzen ari direla planean lurzati horren erdia 

etxebizitzetarako izan dadin. Gainera, jakitera eman du , araudiak agintzen duela 

etxebizitzen % 70 Babes Ofizialeko Etxebizitzak (BOE) izatea. 

- Alkateak aipatu duen beste gai bat AHTarena izan da; trenbidea desagertu eginen da, 

baina bertan jarraitzen duen bitartean oinezkoendako pasagunea eraikiko da.  

- Elikagaien bankuaren egoitza aipatu du. 
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- Kirol instalazioen 

eskaera, auzoaren gabezietako bat da. 

- Osasun etxe inguruan berriki kirol anitzetarako pista paratu izanari buruzko kexak. 

Gai horien aurkezpen orokorra egin ondoren, Mayak María Echávarri auzo-zinegotziari eman 

dio hitza.  
 

MARÍA ECHÁVARRI AUZO-ZINEGOTZIAREN MINTZALDIA 

Bertaratutakoei, alkateari, bertan ziren zinegotziei, bere aurreko auzo-zinegotziari eta 

Partaidetzako Alorrari  eskerrak eman ondoren, María Echávarrik Juan Castro Buztintxuriko 

komunitate-polizia aurkeztu du eta auzo-bizitzaren dinamizatzaile gisa egiten duen lana 

goraipatu du.  

Jarraian, zinegotziak komunitate-poliziarekin berarekin lotutako zenbait ekintza azpimarratu 

ditu, hala nola, auzoko merkatariekin whatsapp talde bat sortzea; komunitate-poliziaren 

eta beste eragile batzuen artean egindako lana (Buztintxureando Txuri, ikastetxeak, guraso-

elkarteak) eskolarako bide seguruak sortzeko, eta hirugarrenik, gizarte-etxebizitzen, 

garajeen, etxabeen eta lokalen okupazioaren arazoa; jarduketa hori lehentasunezkoa da 

egungo gobernu-taldearentzat eta Nasuvinsaren eta herritarren laguntzarekin batera egin 

dute, herritarrak izan baitira horren berri eman dutenak. Gai honi dagokionez, Echávarrik gai 

hau lantzeko konpromisoa berretsi du eta dagoeneko okupatuta zeuden hiru udal-

etxebizitza hustu dituztela jakinarazi du. Azkenik, zehaztu du Juan Castrok laneko telefono 

bat baduen arren, gai hauek eta bestelakoak jakinarazteko 092 zenbakira deitu behar dela. 

Eskolara joateko bide seguruei buruz informazio gehiago emate aldera,  eta horretarako 

mapa bat erabiliz, Echávarrik  aztertutako ibilbideak eta haien banaketa azaldu ditu, 

seinaleak jarriko direla azaldu du eta jakinarazi du eskola inguratzen duten bi kaleetako 

zirkulazioa norabide bakarrekoa izanen dela. 

Mugikortasunaren arloari lotuta, zinegotziak azaldu du auzoa osotasunean ikertzen ari direla 

eta zer gabezia dauden aztertu dutela: aparkatzeko zenbait toki kenduko dira 

mugikortasuneko ordenantza aplikatzearen ondorioz; eta, egiaztatu da, adibidez, ez dagoela 

motozikletak aparkatzeko leku bat bera ere.  
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ENRIQUE MAYA IRUÑEKO ALKATEAREN MINTZALDIA 

Bosch-en orubea deritzonari buruz –alkateak berak aipatu du gaia hasierako aurkezpenean–, 

Mayak informazio gehiago eman du planaren aldaketaz. Hori horrela, jakinarazi du 

merkataritza-erabilerarako azalera erdira baino gutxiagora murriztu dela, eta Artika ondoko 

aldean etxebizitzetarako eremu bat izanen dela.  

Plano bat baliatuz, alkateak azaldu du merkataritzako lur-zatia Gipuzkoako etorbidetik 

hurbilen dagoena izanen litzatekeela, eta etxebizitzetarako gordetako eremuak 34 

etxebizitza libre eta 79 babes ofizialeko etxebizitza hartuko lituzkeela, babes ofizialeko 

etxebizitzetarako bi lur-zatitan eta prezio tasatuko lur-zati batean banatuta. 

Horiez gain, Mayak adierazi du Udala ekipamendu publikoko  erabilerarako lur-zati baten 

jabe bihurtuko litzatekeela, etorkizunean zer erabilera emanen litzaiokeen erabaki beharko 

litzatekeela, eta amaitzeko adierazi du aldaketa izapidetzen ari dela dagoeneko, Gerentziako 

Kontseiluak oniritzia eman ostean. 
 

 

GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK  

Atal honetan guztira 13 lagunek hartu dute hitza:  

 

EGILEA GALDERA / ERANTZUNA 

Auzotarra  

Buztintxuri 
Ikastetxe 

Publikoko Guraso 
Elkarteko 

lehendakaria 

 

Eskertu egin du Udalak horrelako guneen bidez herritarrei entzunak izateko 

aukera ematea.  

 

Eskertu egin du baita ere, Komunitate-poliziarekin batera eskolarako bide 

seguruen inguruan egiten ari den lana. Hala eta guztiz ere, eskatu du auzo 

guztian ezartzeko bide segurtasuna sendotzeko neurriak.  

 

Guraso Eskolak eskatu du ikastetxearen estalkian esku hartzeko, hainbeste ur 

sartzen denez ez baita erabilgarri egoten. Estalki hori da auzoan dagoen gune 

estali bakarra, eta kiroldegirik ez dagoenez, han gauzatzen dira Guraso 

Elkartearen jarduerak zein beste talde eta elkarteenak ere.  

 

Udala 
 

Eskolarako bideen proiektua aztertzen ari gara, eta bide segurtasuna eskola 

inguruan ez ezik oro har sendotzea  da gure xedea.  
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Patioko estalkiari dagokionez, Nafarroako Gobernuari jakinaraziko diogu, hari 

baitagokio. Iruñeko Udalak mantentze-lanen ardura du, eta beraz, 50 mila 

euroko inbertsioetarako kontu-saila bideratuko du jarduketa horretan 

erabiltzeko. Proiektuen Alorra aipaturiko arazoei irtenbidea emateko sistema 

nola instalatu aztertzen ari da.   

 

Auzotarra eta 
Buztintxuri 
Ikastetxe 
Publikoko 

Zuzendaria 

 

Eskerrak eman dizkio Udalari aurreko mintzaldian hizpide izan den patioaren 

estalkiaren arazoa aztertzeko ikastetxea kontuan hartu izanagatik. Hala eta 

guztiz ere, uste du 50.000 euro ez direla aski dauden gabezia guztiei aurre 

egiteko.   

 

Auzo osoan hori da kirola egiteko dagoen eremu bakarra. Ekipamenduei 

dagokienez, Buztintxuri oso gutxietsia dago hiriko beste auzo batzuekin 

alderatuz gero.  

 

Proposatzen du Buztintxuri Ikastetxe Publikoaren atzealdean ikastetxea 

handitu ostean hutsik gelditu zen orubea ekipamendu-erabilerarako izatea, 

bertan ezartzeko liburutegia izan litekeena.  

 

Azkenik, ikastetxearen eta haur eskolaren artean dagoen eta ikastetxearen 

jabetzakoa den lurzati bat proposatu du komunitate-baratzen proiektu bat 

garatzeko; baratzak eskola eta auzotarren erabilerarako izanen lirateke.  

 

Udala 

 

Ikastetxeko estalkiari dagokionez, arazoa zeregin horretarako esleitutako 50 mila 

euroko kontu-sailarekin konpontzeko ahalegina eginen da; hala ere, Udaleko 

teknikariek behar den azterketa egin ondoren aurreikusitako kopurua handitzea 

baloratu ahalko da.  

 

Auzoko ekipamenduei dagokienez, egia da horien falta dagoela. Ekipamendu-

erabilerako zenbait lurzati badaude baina ez dago aurrekontu-aurreikuspenik 

horiek gauzatzeko. Aukeretako bat izan liteke beste auzo batzuetan duten 

Gizarte Etxe ereduaren alde apustu egitea, eraikin berean baliabide bat baino 

gehiago hartzen dituena, alegia.  

 

Baratza komunitarioen kokapenari dagokionez, ikastetxeko zuzendariak 

adierazitako lur-zatia egoki ikusten da.  
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Auzotarra 

 

Villavesen geltokiak arriskutsuak dira, ez baitute bazterrera sartzeko 

geralekurik.   

 

Auzoan segurtasun arazoak ditugu eta eragina dute garbitasunean eta 

elkarbizitzan. Gauez segurtasun-ezaren sentsazioa dugu Ventura Rodríguez 

kalean eta Santa Luzia pasealekuan (zarata, mehatxuak auzotarrei, droga-

trafikoa...) 

 

Udala 

 

Iruñean segurtasunak huts egitea arazo bat da, gizarte-kohesioa eta elkarbizitza 

ere oztopatzen baititu. Iruñeko Udalarentzat lehentasunezkoa da arazo horrekin 

amaitzea, ez Buztintxurin soilik, eta horretan dihardu.  

 

Villavesei dagokienez, Udala kontziente da bidegorriarekin dituzten arazoez eta 

konponbiderik egokiena zein den aztertuko du. 

 

Elkarbizitza-arazoari buruz, etxebizitza-sozialetako bi bloketan gertatzen da 

nagusiki. Udalaren blokean Udala esku-hartzen ari da eta okupatutako 

etxebizitzak husten ari da; Nasuvinsakoetan arazoak zerikusi handiago du 

elkarbizitzarekin, horregatik haiekin, Foruzainekin eta Gizarte Zerbitzuekin 

lantzen ari da gaia, egoera ongi aztertzeko. 

 

Komunitate-poliziak hartu du hitza: Nasuvinsako blokeari dagokionez, gizarte 

langileak auzokide guztiekin biltzen ari direla esan du, arazoa elkarrekin lantze 

aldera, eta bestetik, garajean esku-hartze integrala gauzatzen ari direla, eta 

garbitu, margotu eta kamerak jarriko direla. Kanpoaldean oraindik ez da erabaki 

zer jarduketa egin. 

 

Alkateak dio ez dagoela ados auzotar batek arazoa konpontze aldera bankua 

kentzeko egin duen proposamenarekin, izan ere, horrek amore eman eta 

herritarrei eskubide bat kentzea ekarriko luke; egoera hori gerta ez dadin lan 

egitea da eginbeharrekoa. 

 

Auzotarra  

 

Edukiontzietan ez dago zaborra botatzeko tokirik, tamaina handiko objektuz 

eta trastez beteta egoten dira.  

 

Udala 

 

Udala lanean ari da auzoko etxe-uharte batzuetako etxabeetan dagoen txatarra 

kentzeko.  
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Buztintxureando 
Txuri 

 

Osasun-zentroaren atzealdean eraiki den jolas-pistari buruz esan behar da 

auzoko kolektiboen, NUPen eta Udalaren elkarlanaren emaitza izan zela, eta 

prozesu horretan beste behar batzuk sortu zirela eta Udalak horiek lantzeko 

konpromisoa hartu zuela. Jakin nahi dugu behar horiei erantzuteko elkarlanak 

aurrera jarraituko duen ala ez eta metodologia bera erabiliko den ala ez. 

 

Bestetik, jakin nahi dugu Udalak planteamenduren bat ote duen apustu-etxeen 

inguruan. 

 

Udala 

 

Udalaren asmoa, hasiera batean behintzat, lan-metodologiari jarraipena ematea 

da; berez, talde eragileari dei egin zaio kontu batzuk berrartu eta abian jartzen 

hasteko, aurrez sortutakoak bai eta aurrerago sor daitezkeenak ere. 

 

Apustu-etxeei dagokienez, Udal-talde guztiak bat datoz apustu-etxeak arautu 

beharraz; izan ere, ludopatia arazoak hor daude eta aditu guztiak ari dira horri 

buruzko ohartarazpenak egiten. Hala ere, jakin behar da merkatu librea 

mugatzea, izan ostalaritza, beste garai batean banketxeak izan ziren eta orain 

apustu-etxeak, ez dela hain erraza, zerbait debekatzen den bakoitzean, beste 

parteak, kasu honetan apustu-etxeak, alegazioak aurkezten saiatuko direlako, 

horregatik, gauzak ongi egin behar dira, argudio argietan oinarrituta, kasu 

honetan, pertsonen osasunean. Baina asmoa argia da eta adostasuna dago 

debekatzeko, edo gutxienez ikastetxe eta abarretara egon behar duen 

distantzian eta abarretan mugak jartzeko. 

Auzotarra 

 
 

 

Bide segurtasuna dela-eta proposatzen du Ventura Rodríguez kalean eta Santa 

Luzia pasealekuan abiadura-murriztaileak   jartzeko,  asko direlako semaforoa 

gorri dagoela aurrera jarraitzen duten autoak, oinezkoak harrapatzeko 

dakarren arriskuarekin.  Gainera, kirol instalazioei dagokienez, Buztintxurik 

halakorik ez duela azaldu du, eta ondorioz gazteek auzotik kanpora atera behar 

dutela kirola egitera. 

 

Udala 

 

Bide segurtasunerako sistemen eskaerari dagokionez, Trenbideko kalean konkor 

erako abiadura-murriztaileak daude eta inguru horretan horrelakoak jar daitezke 

apenas dagoelako tonaje handiko ibilgailu edo autobus zirkulaziorik. Santa Luzia 

kalean abiadura-kontrol sistema bat dago asfalto azpian, eta semaforoa 

kliskatzen du ezarritako abiadura (50km/h) gaindituz gero. Santa Luziako 

goialdean bi kuxin berlindar sorta ere instalatu dira, autobusak ibiltzen direnez 

ezin direlako bestelako segurtasun-sistemak instalatu. Hala eta guztiz ere, 

segurtasun-arazoek segituko balute gehiago eskatuko dira. 
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Ventura Rodríguez kalerako segurtasuneko bandak (konkorrak) eskatuta daude 

dagoeneko eta oinezkoendako pasabideen parean jarriko dira. Santos 

Ochandateguiko aldea eskolarako bide seguruetan sartuta dago. 

 

Kirol instalazioen gabeziari dagokionez, une honetan ez dago horiek gauzatzeko 

aurrekonturik, baina Udalak konpromisoa hartzen du hirigintza-gerentziako 

teknikariek non sar daitezkeen azter dezaten, behin azterketa izanik aurrekontu 

erabilgarria elkarlanean jorratzeko, jakinik auzoan ez dagoela ez Civivoxik ez kirol 

instalaziorik. Buztintxuri auzoak parke-azalera handia du eta eraikigarritasun-

dentsitate txikia; horiek horrela, aukera ezberdinak azter daitezke. 

 

Auzotarra 
 

 

Azpimarratzen du auzoari baliabideak eman behar zaizkiola goranzko bidean 

jartzeko, eta azpiegitura eta ekonomia-ehun faltarekin lotzen du gizarte-

elkarbizitza. Aipatu du Sanduzelaiko Civivox gertu dagoela baina ezin dela 

bertara iritsi trenbideak eta tren geltokiak eta haietarako sarbideek 

segurtasunik gabeko hesi bat eratzen dutelako. Irtenbide modura geltokia 

kentzea proposatzen du (epe luzera) eta berehalako konponbidea eskatzen du 

arazo honetarako, bai eta etxabeak egokitzea ere, ekonomiari eta jarduerari 

bultzada emateko.  

 

Udala 

 

Trenbideari dagokionez, trenbide kiribila deuseztatu eta geltokia Etxabakoitzera 

lekualdatzea da Udalbatzaren apustua. 

 

Ideia egokia iruditzen zaigu dauden baliabideak erabiltzea, udal-etxabe hutsak 

esaterako, hori baita auzo-eztabaidagune honetan plangintza egin eta inbertsio 

posibleak aztertzeko hartutako konpromisoaren irtenbideetako bat (aztertzea 

jarduera sortzeko izaera publikoko zer lokal eta lurzati dauden eta zein diren 

auzorako ematen ahal zaizkien erabilera berriak). 

 

Auzotarra 

 

Ekipamenduen gaiarekin jarraituz, Bosch-en orubean ekipamendurako eraikin 

bat aurreikusi zen baieztatzeko eskatu du. 

 

Udala 

 

Hala da, 700 metroko ekipamendurako udal-eraikin publiko bat aurreikusita 

dago Bosch-en orubearen alde berrian, antolamenduari dagokionez guztiz 

amaitu gabe, alegazio-epean baitago, eta auzotarrei dei egiten zaie ekarpenak 

egin ditzaten.  
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Auzotarra 
 

 

Auzoan haur asko bizi direla dio eta azpiegiturarik eta guztientzako aisialdiko 

programarik ez izatea arazo bat dela.  

 

Hezkuntza ez-formalak haur horien heziketarako duen garrantzia azpimarratu 

du eta elkarbizitza-arazoen konponbiderako bide bat izan daitekeela adierazi 

du. 

 

Batez ere nerabeentzat ezer ez izateak dakarren arriskuaz ohartarazi du, 

haientzako entretenigarririk onena kalean egotea baita, horrek dakartzan 

arriskuekin, eta auzoko plaza nagusian dagoen apustu-etxea oso erakargarri 

kaltegarria izan daitekeela adierazi du. 

 

Kirol eta kultur instalazioen eskaera zehatza egin du adin-tarte guztietako 

auzotarren elkarbizitza errazteko gune gisa. 

 

Udala 

 

Eskaera jaso duela eta aztertuko dela adierazi du. Bide batez jakinarazi du zentro 

komunitarioak hartzen duen espazioa askoz ere zabalagoa dela ekipamendurako 

metroei dagokienez eta etorkizuneko balizko Civivoxerako erreferentzia bat izan 

daitekeela. Lurzati horren titulartasuna Udalarena soilik dela erantsi du. 

 

Auzotarra 

 

Urte hauetan guztietan askotan esan da auzoan kultur, kirol eta abarreko 

instalazioak jartzea ikertu eta aztertuko dela baina uste du badela garaia 

gauzatzeko. Bestetik, gazteen arazoaz hitz egin du, haientzako lekurik ez 

dutenez trastelekuak erabiltzen dituztelako, horrek dakartzan arrisku guztiekin. 

 
Udala 

 

Eskerrak eman eta kezka jaso du. 

 

Auzotarra 

 

Aurreko eztabaidaguneetan aipatu zen eraikin baten egoeraz galdetu du. 

Eraikin hori (berriki harrapaketa izan den tokitik hurbil) zaharberritu egin zen, 

zati bat izan ezik, zati hori eraitsi egin behar baitzen espaloia handitzeko.  

 

Udala 

 

Udalak laster helduko dio gaiari: izapidetzea amaitzear da, izan ere prozedurak 

korapilatsuak, zailak eta motelak izan dira eta inork ez du zalantzan jartzen egin 

eta amaiera eman behar zaionik. Bertan dagoena eraistea da aurreikuspena, 

lerrokadura mantentzea eta solairu bakoitzean bi etxebizitza izango dituen 

eraikin txiki bat edukitzea. Behin eraitsita sortuko diren sei etxebizitzekin zer egin 

erabaki beharko du Udalak, lur-zatia berea baita.  
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Auzotarra 

 

Oinezkoendako kaleak eta lorategi-eremuak oso zikin egon ohi dira eta zerbait 

egin eta aldian-aldian garbitzeko eskatu du. 

 

Udala 
 

Eskumena duen alorrari igorri zaio garbiketaren gaia. Eskaera jasota gelditu da. 

 

Buztintxureando 
Txuri 

 

Gazteen gaiarekin loturik aipatu direnen harira, Buztintxureandoko kide batek 

prebentzioko ekintza komunitarioko zerbitzuaren berri eman du, egiten 

dituzten ekintzak zerrendatu ditu (ikastaroak, prestakuntzak, nerabeentzako 

aisialdiko taldeak) eta Buztingunera hurbiltzeko gonbita egin dio interesa duen 

orori, han baitute bulegoa. 

 

 

 

 

AMAIERA  

 

Galderen eta iradokizunen txanda amaituta, eta bertara joan direnek beste galderarik ez 

dutenez, Udal ordezkariek eskertu egin dute auzotarrak joan izana, haiek eginiko ekarpenak, 

proposamenak, iruzkinak eta kritikak, eta baita izandako adeitasuna eta errespetua ere. 

 

 

ERANSKINA: AURRETIKO KONTSULTAK 

 

Ondorengo kontsultak auzo-eztabaidagunea egin aurretik jaso ziren, parte hartzea errazteko 

ezarritako beste bide batzuetatik (Erabaki, e-posta) eta María Echávarri zinegotziak landu eta 

erantzun ditu saioan zehar: 
 

                  

GAIA 

NONDIK 
HELARAZIT

A 
KONTSULTA / ERANTZUNA 

 
Kultura 

 
Erabaki 

 
Liburutegi publikoa 
Buztintxurin ez dago liburutegi publikorik. Proposamen honi erantzun 
bat emateko adina biztanle badugu. Oso positiboa litzateke 
auzoarentzat. Ikasteko edo lan-taldeak osatzeko leku bat. Haurrentzako 
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ipuin-kontaketak, irakurketa-lantegiak, zine-klubak, liburuen 
aurkezpenak, foroak, etab. egiteko leku bat. 
 

 
Arrazoi osoa du. Azter daitekeen kontu bat da, baina epe laburrera 
begira ez da ezer pentsatu horri erantzuteko. 
 

Hiri 
Kontserbazio

a 
Erabaki 

 
Auzoko garbitasuna (1) 
Auzoan barna txakurren gorotzak uzteko berariazko edukiontzi gehiago 
jartzea. Txakur jabeei botilatxo bat ematea txakurrek pixa egin ondoren 
ozpin urez garbi dezaten gernua. Eta kale-garbitzaileek ahal bada 
espaloietako gorotzak ere garbi ditzatela. Buztintxuri bezalako auzo 
handi batean txakur jabe guztiak zakurrendako pixatokira joatea odisea 
kontrolaezina da, beraz mesedez, auzoko beste toki batzuetan 
txakurren gorotzetarako edukiontziak ikusteko moduan jartzeko eta 
auzotarren kontzientzia nolabait ere astintzeko eskatzen dut. 
BUZTINTXURI IParen inguruetan txakur gorotz asko egoten da. Haurrak 
eskolara eramatea mina-landa bat zeharkatzearen pareko da. 
 

 
Edukiontzien gaia jasota geratu da gaia azter dadin. Gai honen 
inguruan legegintzaldirako plangintza bat badu Udalak, animaliak 
artatzeari buruzkoa, laster, hamabost bat egunen buruan aurkeztuko 
da. Asmoa auzo bakoitzean zakurrendako bi eremu egitea da. Horien 
eredu litzateke berriki Lezkairun instalatutakoa. 
 

 
Hiri 

Kontserbazio
a  

Erabaki 

 
Auzoko garbitasuna (2) 
Oraingo Udalbatzako norbaitek hala erabakita, jada ez dira makina 
garbitzaileekin garbitzen eraikinen arteko pasabideak. Zikinkeria, 
zigarrokinak eta kasurik txarrenean zaborra pilatzen hasita daude. Gune 
pribatuak dira baina MORRONTZA PUBLIKOKOAK. Hots, Udalarena da 
ardura. Ulertzen dut piboteekin itxita dauden pasabideek auzo-
komunitateen ardura izan behar dutela, baina ez gainerakoek. 
Mesedez, Mankomunitatearekin harremanetan jartzeko eta gutxienez 
hamabostean behingo garbiketa-plana egiteko eskatzen dut. 
Buztintxuriko osasun-zentroko portxe goratuak ere oso zikin daude. 
 

 
Adierazi zaio Udalak ez duela inolako agindurik eman gunea garbitzeari 
uzteko. Egia da ingurua garbi dagoen arren alboko zuhaitz eta 
zuhaixken artean zikinkeria pilatzen ari dela. Arloari jakinarazi zaio eta 
gune horietako garbitasuna hobetzeko ahalegina eginen da.  
 

 
Hirigintza  

 
Erabaki 

 
Haur-parkearen estalkia 
Uste dut etorkizunean haur-parke estali bat egin daitekeela auzoan, 
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euria egiten duen egunetan ere haurrek jolasteko aukera izan dezaten. 
Parke estalia egiteko leku posible bat Erraldoien plaza izan liteke, 
Buztingune gazte-elkartearen ondoan. 
 

 
Hiriko haur parkeen gaineko ikerketa bat egin da dagoeneko eta asmoa 
estaltzen joatea da.  Oraingoz bi estali dira, bat Mendillorrin eta beste 
bat Iturraman. Une honetan estalkiak funtzionatzen duen jakiteko 
ikerketa egiten ari gara, eta horrela bada aurrera jarraituko du 
egitasmoak. Gaia Buztintxuri auzorako eskaera modura jasota geratzen 
da. 
 

 
 
 
 
 
 

Hezkuntza 
 
 
 
 
 

 

Helbide 
elektronikoa 

 
Como vecina/o de Buztintxuri, veo la necesidad de que  e oferte en las 
escuelas infantiles municipales el modelo de inmersión en euskera. En 
el barrio de Buztintxuri hay muchas familias jóvenes y tienen problemas 
para poder matricular a sus hijos e hijas en las escuelas infantiles. En 
primer lugar porque en el barrio de Buztintxuri no disponemos de 
escuela infantil pública, y en segundo lugar porque en función de las 
modificaciones que se propusieron desde alcaldía dispondremos de 
menos escuelas infantiles y menos plazas, y en consecuencia tendremos 
más problemas para obtener plaza en la escuela infantil de la 
Rochapea. Se debería garantizar a todas las personas el derecho a que 
sus hijos e hijas reciban una educación adecuada en las lenguas de 
Navarra. Las y los vecinos y padres y madres de Buztintxuri también 
necesitamos escuelas infantiles en euskera para acceder a los servicios 
públicos en igualdad. 

 
Alkatetzak eta gobernu-taldeak epaia bete baino ez dute egin. Epai 
horrek ez dio eragiten Buztintxuriko “Hello Buztintxuri” eskolari, 
gaztelania-ingelesa eredukoa baita. 

 

ERANSKINA: ONDORENGO KONTSULTAK  

 
Halaber, auzo-eztabaidagunea amaitzean, honako gai hauek jaso ziren horretarako egokitu 
zen postontzian zein helbide elektronikoan. 
 

Zenbat kontsulta jaso diren 5 

Kontsultatutako gaiak 

 
- Kultur ekipamenduak 
- Azpiegiturak  
- Auzoko aisia eta dinamizazioa 
- Zirkulazioa 
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GAIA 
KONTSULTAR
EN JATORRIA 

KONTSULTA 

Civivoxa eta 
liburutegia 

Posta 
elektronikoa 

 
Egun on, Buztintxuriko auzokidea naiz eta nahiko nuke 
eztabaidagunean aztertzea eta baita ondoren ere auzorako Civivox 
bat sortzearen gaia. 
 
Gaia nola dagoen jakin nahiko nuke. Buztintxuriko lehen etxeak 
2003 inguruan eraiki ziren, beraz ezin da auzo gaztetzat hartu; hala 
ere, Civivoxik gabe, are gehiago, liburutegirik ere ez dugu oraindik. 
Ez dakit beste auzorik izanen den ia 20 urteren ondoren honela 
dagoenik. 
 
MILA ESKER ALDEZ AURRETIK 
 
Agur bero bat, 
 
Raquel Juanicorena 
 

 
Egun on Raquel.  Eztabaidagunean hitz egin zen gaiaz. Erabat ados 
gaude, auzoak mota honetako ekipamenduen beharra du.  Epe 
laburrean, ez dago horretarako aurrekontu-partidarik baina 
konpromisoa hartu dugu aztertzeko jarduketa horiek Udal 
titulartasuneko eta ekipamendu-erabilerarako zein orube eta 
etxabetan egin daitezkeen.  Ikerketa horren arabera kuantifikatu 
ahal izanen ditugu proiektuak eta bilatu haietarako finantziazioa. 
 
Posible baduzu Auzo-eztabaidaguneko bideoa ikustea gomendatzen 
dizut, gaia aztertzen deneko zatia. 
 
Mila esker zure laguntzagatik. 
 
Jaso agur bero bat 
María Echávarri Miñano 
Buztintxuriko auzo-zinegotzia. 
 
 

Azpiegiturak 
Posta 

elektronikoa 

 
AZPIEGITURAK BUZTINTXURIN 
16 urte baino gehiago daramat auzoan bizitzen, eta duela 2 hilabete 
iritsi zen aisiarako azpiegituretarako Udalaren lehen inbertsioa, 
50.000 eurokoa.  Lehengo zoru bera duen futbol-zelai txiki bat, eta 
kalistenia instalazio bat da dugun guztia. 
Apustu-aretotik harago, auzo honek ez du aisiarako azpiegitura 
bakar bat ere, beraz, datorren guztia ongi etorria izanen da: 
Erabilera anitzeko bigarren eremu bat (futbola, saskibaloia, 
eskubaloia...) lehengoaren ondoan eta honen zorua aldatzea. 



 

 

 
Descalzos k. 72, 1. solairua. 

31001 Iruña 
 

14 

  

 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO 

ALORRA 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO 
ALORRA 

Participación Ciudadana Herritarren Partaidetza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

Arrotxapean dutenaren antzeko frontoi bat; Santa Luzia kalean 
dagoen berdegunea egokitzea, ibilgailuen zirkulaziorako bidez 
inguratua dagoelako gutxiegi erabiltzen baita; horretarako kalearen 
erdi parean zirkulazioa eten beharko litzateke, Artikaberrin egin den 
bezalatsu; Buztingune handitzea, gazteek eta ez hain gazteek erabil 
dezaten, eta aukera eman dezan liburutegia izateko, eta Civivoxetan 
bezala filmak proiektatzeko aretoa, etab. jartzeko. Udalak jabetzan 
dituen etxabeetako batzuk atontzea. 
 

 
Egun on, Alfonso. 
 
Mila esker zure ekarpenengatik.  Jaso ditugu eta atzo Auzo-
eztabaidagunean egin ziren gainerako ekarpenekin batera aztertuko 
ditugu. Aipatu dizkiguzun jarduketetako asko egiteko aurrekontu-
partidarik ez dagoen arren, argi geratu zen Gobernu-talde honek 
hartutako konpromisoa, Udal titulartasuneko eta zuzkidura 
erabilerako orube eta etxabeen ikerketa egitekoa, ekimen mota 
horiek horietako zeinetan gauzatu daitezkeen aztertzeko. Ikerketa 
horren arabera kuantifikatu ahal izanen ditugu proiektuak eta bilatu 
haietarako finantziazioa. 
 
Jaso agur bero bat 
María Echávarri Miñano 
Buztintxuriko auzo-zinegotzia. 

Trafikorako 
proposamen

a 

Posta 
elektronikoa 

 
Kaixo,  
 
Erantsita bidaltzen dut Santa Luzia kalean zirkulazioa eteteko 
proposamena (I. ERANSKINA). Kalea zirkulazio handikoa da eta 
gainera auzoan denda gehien duena. Beraz, ibilgailuak eta jende-
kopuru handia elkartzeak arriskutsuagoa bihurtzen dute, batez ere, 
espaloian jolasteko ohitura duten adin txikikoentzat. 
Zehaztutako tartean kalea oinezkoendako bihurtu eta zirkulazioa 
etenda, zirkulazioa gutxitzea lortuko genuke, ez bailuke irteerarik 
izanen eta kale honetako bizilagunek soilik erabiliko luketelako.  
Horrekin batera, gutxiegi erabiltzen den kale honetako 
berdegunearen egokitzapen bat egin liteke kirol- eta aisia-
erabilerarako. 
 
Kontuan hartzea eskertuko nizueke. 

 
Egun on, Alfonso: 
 
Mila esker Santa Luzia kalean trafikoa eteteko eginiko 
ekarpenagatik.  Oraintxe bertan bidaliko diot Komunitate-poliziari 
balorazioa egin eta bideragarritasuna azter dezan.   
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Jaso agur bero bat 
María Echávarri Miñano 
Buztintxuriko auzo-zinegotzia 

Auzotarra Hautetsontzia 

 
SANTA LUZIA PASEALEKUKO LORATEGIAK. Helburua: ingurua 
dinamizatzea. 
 

- Belardian futbol-zelaiko ateak jartzea. 
- Atletismoko pista + modulu aurrefabrikatua (aldagelak). 
- Saskibaloiko pista + modulu aurrefabrikatua (aldagelak) 

 
Eskerrik asko. 
 

(Harremanetarako helbide elektronikoa) 
 

 
Egun on. 
 
Mila esker zure ekarpenengatik.  Eztabaidagunean egin zirenekin 
batera aztertuko ditugu eta ondorioak helaraziko dizkizuegu. 
 
Jaso agur bero bat 
María Echávarri Miñano 
Buztintxuriko auzo-zinegotzia 
 
 

Auzotarra Hautetsontzia 

 
Behin eta berriz eskatu beharko litzateke tabernetako kalean 
konkorrak jartzea. Haurren bat hiltzen den egunean damutuko gara. 
Pertsonak autobusak baino garrantzitsuagoak dira. 
 

(Izen-deiturak eta telefonoa) 
 

Egun on: 
 
Komunitate-poliziari igorri diot zure eskaera, aztertu eta egokien 
iritzi dion moduan joka dezan. 
 
Mila esker zure ekarpenagatik. 
 
Jaso agur bero bat 
María Echávarri Miñano 
Buztintxuriko auzo-zinegotzia. 
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3. PROPOSAMENAREKIN LOTURIKO IRUDIAK (POSTA ELEKTRONIKOZ) 
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ERANSKINA: IRUDIAK  

 

 

 
 

 

 


