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AUZOZ AUZO, PAUSOZ PAUSO 
 

DATA: Martxoak 21 
ORDUA: 19:00-21:00 
PERTSONA KOPURUA: 11 (9 emakumezko / 2 gizonezko). 
 
 
Bilera hasteko, auzoz auzoko lehengo bileren balorazio txiki bat egin da, etorri 
direnei bertan egindakoa gogorarazteko eta hurbildu den jende berria 
kokatzeko. 
 Lehenengo bilerak bukatutakoan, parte-hartzeko departamentuak egiten 
duen balorazioa oso positiboa da. Kontuan izanik planteatu den dinamika berria 
dela, auzotarren erantzuna egokia eta parte-hartzailea izan dela uste da. 
 Asistentzia aldetik, 15-50 pertsona agertu dira bileretara. Kopuruak 
auzoaren arabera ezberdinak izan dira; guztira, 184 pertsonak parte hartu dute.
 Guztira, 278 gabezia, kezka eta proposamen jaso dira. Auzoetan, 
gabezia komun batzuk atera dira; esate baterako: txakur-kaken arazoa, 
garbiketa, komertzio txikiaren sustapena… 
 Zehazki, auzoko datuak honako hauek dira: 

•  11 pertsona hurbildu ziren bilerara. 
• 5 emakumezko eta 6 gizonezko. 
• 25 proposamen jaso ziren. 
 
 

BILERAREN HELBURUAK: 
 Lehenengo bilera gabeziak, kezkak eta proposamenak jasotzeko izan 
bazen, bigarren bilera hau ideia horiei lehentasuna emateko izan da. Udalak 
horren arabera lanean hasteko asmoa du. Bigarren bileretara joatearen 
garrantzia da bertan lehentasunak ezarriko direla. 
 Lehenengo bilerako gabeziak, kezkak eta proposamenak 3 multzotan 
sailkatu dira: 
 Berdea : Udalak konpetentzia osoa du, eta horiei epe motzean (urtea 
amaitu arte) erantzun bat ematera konprometitzen da. Erantzuna ez da zertan 
exekuzioan bakarrik ulertu behar. Batzuk aurrekontu eta lanketa gutxiko gaiak 
dira, berehala egitekoak. Beste batzuk, ez hain berehalakoak. Horien artean, 
auzolanean egitekoak aurkituko ditugu. 

Laranja:  Udalak konpetentzia osoa du. Baina, proiektuaren 
tamainagatik, ezin du berehala erantzun. Laranjaz sailkatutako gaiak landuko 
dira, eta haien artean lehentasunak ezarriko dira. Aurrekontu bat eskatzen du, 
eta lanketa sakona. Lanketak herritarrekin HPHLak sortuz egin daitezke, eta 
prozesuaren 3. fasean aurkeztuko lirateke. Bertan, udalak diru-partida finko bat 
erreserbatu beharko luke, eta auzotarrek erabaki beharko lukete zein proiektu 
egingo diren. Horrela, datorren urteko aurrekontuan sartuko lirateke eta 
datorren urtean gauzatuko. 

Gorria : Udalak ez du konpetentzia osoa, ezin du erabakia gauzatu. 
Beste instituzio edo elkarte batzuei dagokie gaia, guztiz edo partzialki. Hala ere, 
gorriz sailkatuta dauden gaiak landuko dira, eta haien artean lehentasunak 
ezarriko dira. Horrela, udala dagokionari zuzenduko zaio, eskaera ofizial bat 
eginez proiektua bultzatzeko. 
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BILERAREN DINAMIKA: 
 Dinamikarekin hasi aurretik, auzotarrei aipatu zaie, aurreko bileran 
ateratako kezka, gabezia edo proposamenen bat falta bada, esateko eta 
apuntatu egingo dela. 
 Gabezien multzokatzea (berdea, laranja eta gorria) paretan jarri da, 
ondoren puntuazioa bertan idazteko. 
 Bileraren dinamika lehenengo bileraren dinamikaren antzekoa izan da. 
Auzotar bakoitzak minutu pare bat izan ditu, bakarka, kezkei, gabeziei eta 
proposamenei lehentasunak ezartzeko. Auzotar bakoitzak multzokatze 
bakoitzari (berdea, laranja eta gorria) garrantziaren arabera 1, 2 edo 3 puntu (3 
puntuazio altuena eta 1 baxuena) emateko aukera izan du. 
 Bakarrik dauden bitartean, forma ezberdinetako gozokiak banatu dira. 
Talde txikiak egiteko erabili da hori. 
 Talde txikietan (4-5 pertsona), bakoitzak jarri dituen lehentasunak 
komentatzeko aukera izan dute. Taldean bozeramaile bat izendatu da, eta 
pertsona hori izan da taldeak gabezia bakoitzari emandako puntuazioa ozenki 
adierazi duena. 
 Bien bitartean, udaleko kideak taldez talde ibili dira, laguntza 
eskaintzeko, behar izanez gero. 
 Talde handian jartzean, talde bakoitzeko bozeramailea gabezia 
bakoitzari jarritako puntuazioa esaten joan da. Talde guztiek denak aipatu arte. 
Ondoren, puntuazio handiena atera dutenetik txikiena atera dutenera ordenatu 
ditugu, lehentasuna argi ikusteko. 
 Bukatzeko, auzotarrek gabezia bakoitzaren inguruan proposamenen bat 
baldin badute, jaso egin da. 
 Arlo bakoitzeko, kartulina bat jarri da, ateratzen diren ideiak apuntatuz 
joateko. 
 
 
Itxiera: 

• Gai zehatzen inguruan bilerak egiten direnean deialdi zuzena egingo 
zaiela. 

• Bilerara etortzeagatik eskerrak ematea. 
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Udalak konpetentzia osoa du eta epe motzean erantzu na. 
Es competencia del ayuntamiento y responderá en bre ve. 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK  
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK/ propuestas 
KONPONBIDEAK/ soluciones  

15 • Txakur kaken arazoari soluzioa ematea. 
• Dar una solución al problema de los excrementos de los perros 

• Txakurrak lotuta eraman. 
• Llevar los perros atados. 
• Kakak jasotzeko poltsatxoak eraman. 
• Llevar bolsitas para recoger los excrementos. 
• Multak jarri. 
• Poner multas. 
• Txakur kakei ADN probak egin (40€ balio dute, jabeak 

ordaindu behar izatea proba). 
• Hacer pruebas de ADN al os excrementos (el coste es de 40€, 

tendría que pagarlo el dueño del perro). 

9 • Aduriz zubia pasa ondoren dagoen bide-txurra ondo jarri. 
• Arreglar en caminito que hay después de puente de Aduriz. 

 

8 • Konpostajerako kutxak jartzea. 
• Instalar un equipamiento público de compostaje 

 

8 • Baserritarrei beraien produktuak saltzeko erraztasunak jarri (Tasak 
ez kobratu adibidez). 

• Facilidades para que los agricultores vendan sus productos mas 
fácil. (no cobrar la tasa). 

 

7 • Kaxkarro bidean arratoiak daude. 
• Hay ratas (Urnieta bidea). 

• Udalak partikularrei laguntzak eman, (arratoiak hiltzeko pozoia 
eman). 

• El ayuntamiento que de ayudas a los particulares (facilitar el veneno 
para las ratas). 
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4 • Oztaran plazako barandailak margotu. 
• Pintar la barandilla de la plaza Oztaran 

• Koadrilan egitea, boluntario moduan, auzolanean. 
• Hacerlo en cuadrilla, voluntariado, trabajo vecinal (auzolan). 

 • Arranbiden autoak oso azkar ibiltzen dira 
• Los coches van muy rápido en la carretera de Arrambide. 

• Piboteak jarri. 
• Poner pivotes. 

 • Uraren tapa falta da (Urnieta bidea, 3) 
• Falta la tapa del agua en Urneita bidea, 3. 

 

 • San Franciscon haritzen adarrek, hostoek… zikindu egiten dute. 
• En San francisco las ramas, hojas…  de los árboles ensucian mucho. 

 

 • Kotxeak garbitzen ur asko gastatzen dute (Arranbide 8,10,12) 
• Gastan mucha agua limpiando los coches (Arranbide 8,10,12) 

 

 • Zigarro-puntak balkoitik behera botatzen dituzte. 
• Tiran las colillas por el balcón.  

 

 • Txinatar elikadura dendan alkohola saltzen da 18 urtetik 
beherakoei. 

• En la tienda de alimentación china vende alcohol a menos de edad. 

 

 • San Pedro jaietan ekintzak ez solapatzea. 
• Intentar que no se lolapen la actividades en las fiestas de San Pedros. 
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Udalak konpetentzia osoa du baina tamainagatik ezin berehala erantzun. 

Es competencia del ayuntamiento pero por la magnitu d del proyecto la respuesta será a largo plazo. 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

15 • Aparkamendu gabezia auzoan eta herri osoan orokorrean. 
• Falta de aparcamientos en el barrio, en el pueblo en general. 

 

12 • Kale nagusia konpondu estuegia da. 
• Arreglar la calle Mayor, es muy estrecha. 

 

10 • Komertzio txikiak sustatzeko 
• Fomentar el pequeño comercio. 

• Aparkamendu gehiago jarri, lurrazpikoak adibidez. 
• Poner más aparcamientos, subterráneos por ejemplo. 

8 • Arranbideko errepidea oso arriskutsua da. bi norabideetako karretera 
izan arren, oso estua da 

• La carretera de Arranbide es muy peligrosa. Es una carretera bidireccional 
muy estrecha. 

• Txartel atzeko lurra egokitu kotxeak han aparkatzeko eta 
errepidean dauden aparkalekuak kendu. 

• Condicionar el parking que hay detrás del Txartel y quitar los 
aparcamientos que hay en la carretera. 

7 • Garraio urbanoa Kaxkarro iristea. 
• Que el trasporte urbano llegue hasta Kaxkarro. 

 

7 • San Franciskoko trafikoa bideratu. 
• Reorganizar el tráfico de San Francisco. 

 

5 • Bolatokian zegoen parkea berriro jartzea. 
• Poner otra vez el parque en el Bolatoki 

 

1 • Arranbideko haur parkea berritu. 
• Reformar el parque infantil de Arranbide. 

 

 • Lapur asko dabiltza Urnieta bideko inguruetan 
• Ha habido muchos robos en Urnieta bidea 

• Munizipalen presentzia handiagoa. 
• Mayor presencia de municipales. 
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 • Erropa kanpoaldera (kalera) ez zabaltzea, itsura txarra ematen du. 
• No tender la ropa hacia fuera (a la calle), da mala imagen 

•  
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Udalak ez du konpetentzia osoa 
No es sólo competencia del ayuntamiento. 
 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

15 • Ospitaleetarako doazen autobusek herrian zehar geltoki gehiago 
izatea. 

• El transporte que lleva a los Hospitales tenga paradas por el pueblo. 

 

11 • Miracampos bidean argia falta da. 
• Falta luz en el camino de Miracampos 

 

10 • N-1 zarata handia dagoenez pantailak jarri 
• Poner pantallas para evitar el ruido de la N-1. 

 

8 • Oztarango ikastetxeari beste erabilera bat eman. 
• Dar otro uso a la escuela de Oztaran. 

• Haur Hezkuntzako haurrentzat ikastetxea 
• Escuela para educación infantil. 

6 • Oria ibaiaren erribera oso zikina dago uholdeen ondorioz 
• La rivera del río Oria esta muy sucia 

 

4 • Plazaolako bidea luzatzea Urnietaraino. 
• Alargar el camino de Plazaola hasta Urnieta 

 

3 • Zumaburu-Kotxeraseko pabeioiekin zer gertatuko da? 
• Qué va a pasar con los pabellones de Zumaburu-Cocheras? 

• Aparkalekua jarri pabeioi batzuen ordez. 
• Quitar algún pabellón y poner aparcamientos. 

3 • San Francisco kaleko atzeko patioetan sarrera erraztea. 
• Accesibilidad en los patios traseros San Francisco. 

•  

2 • Regata de Oztaran oso gaizki usaintzen du (desagueak). 
• Huele muy mal en Regata de Oztaran (los desagües). 

 

2 • Zaborra biltzeko zerbitzua maizago (Urnieta bidea) (Behemendi). 
• La recogida de basura que sea más a menudo (Urnieta bidea) (Behemendi) 

• Birziklatzeko aukera eman. 
• Dar la opción de reciclar 
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 • Euskaltel-eko zuntz optikoa jarri ahal izatea Urnieta bidean 
• Posibilidad poner fibra óptica de Euskaltel en Urnieta bidea. 

•  

 • Gasa jartzeko aukera (Urnieta bidean). 
• Posibilidad de poner gas (Urnieta bidean). 

•  


