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AUZOZ AUZO, PAUSOZ PAUSO 
 

DATA: Martxoak 20 
ORDUA: 19:00-20:30 
PERTSONA KOPURUA: 15 (9 emakumezko / 6 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: 

•  35 pertsona hurbildu ziren bilerara. 
• 14 emakumezko eta 21 gizonezko. 
• 28 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 
puntuazioa 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 pronto . 

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

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK/  soluciones 

24 • Informazio panelak jartzea (adierazguneak) 
• Poner paneles de información en el barrio. 

 

18 • Hiribusaren eta ikastetxeen irteera eta sarrerek bat egitea hiribusa hartu ahal 
izateko. 

• Hacer coincidir las entradas y salidas de los colegios con el horario del “Hiribusa”.. 

 

12 • Auzoko garbiketa (puntu  batzuetan exkaxa da). 
•  Limpieza en algunos puntos del barrio (en algunos puntos es escaso). 

 

12 • Musika taldeentzat entsailatzeko leku bat. 
• Un sitio para ensayar los grupos de música.. 

• Hau lokal berriarekin eta frontoiarekin lotuta. 
• Esto relacionado con el local nuevo y el frontón. 

6 • Aldapa baina lehenago dagoen errotonda marrak margotzea. 
• Pintar las rayas cerca de la rotonda (antes de la cuesta). 

 

 • Loidi kalean eta aldapan farola askotan itzalita egoten dira. 
• En la calle Loidi y en la cuesta muchas veces las farolas suelen estar apagadas. 

 

 • Errotonda berrian dagoen farola puskatuta dago. 
• La farola de la nueva rotonda esta rota 

 

 • Hiribusa martxan jartzea. 
• Poner en marcha el “Hiribusa”. 

 

 • Hernani bidean zaborra jasotzea. 
• Recoger la basura en “Hernani bidean”. 

 

 • Parte-hartzea gehiago sustatzea.  
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• Fomentar más la participación 
 • Informazioa betik gorakoa izatea. (herritarren iritzietan oinarrituta erabakiak 

hartzea). 
• La información que sea desde abajo  hacia arriba. (tomar las decisiones basándose 

en la opinión de los ciudadanos). 

 

 • Hernani bidera ez da informazioa iristen. 
• La información no llega a “hernani bidea”. 
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Udalak konpetentzia osoa du baina tamainagatik ezin berehala erantzun. 

Es competencia del ayuntamiento pero por el tamaño no puede responder enseguida. 

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

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

36 • Aldapako espaloia (gorantz) ezker aldekoa zahartuta dago eta eskuin 
aldekoa berritua baina oso estua farolak jartzean ez zen estutasuna kontutan 
hartu. 

• La acera de la izquierda esta muy deteriorada y la de la derecha es muy estrecha, 
no se tuvo en cuenta que en la acera iban las farolas (mirando la cuesta hacia 
arriba). 

• Aldapa norabide bakarrekoa jartzea. 
• Poner la cuesta dirección única 
 
• Farolak espaloitik kendu eta jarri behar diren lekuan 

jarri 
• Quitar las farolas de  donde están y ponerlas donde deben 

estar. 
36 • Autobus geltokietan markesina jartzea 

• Poner marquesinas en las paradas de autobús 
• Eserlekuekin 
• Con asientos 

30 • Kirol gune baten beharra  
• Necesidad de unas instalaciones deportivas 

• Gutxienez aurreko frontoia bezalako zerbait jartzea 
• Poner mínimamente algo como el frontón que había. 
 

24 • Pinutegi eta herriaren artean lotura handiagoa egotea. 
• Agrandar la conexión entre Pinutegi y el pueblo.. 

• N-1 gainetik bide bat egitea 
• Hacer un paso elevado por encima de la N-1. 
 

18 • Goiegin autobusen geltokia 
• Poner una parada de autobús en Goiegi. 

 

6 • Auzoan dagoen parkea konpondu 
• Arreglar el parque de Zabaleta. 

 

6 • Goiegiko parkearen zorua aldatu. 
• Cambiar el suelo del parque del Goiegi . 

 

 • Villa Mirentxuko hitzordua arindu.  
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• Agilizar las citas de Villa Mirentxu. 
 • Komertzio txikia sustatu 

• Fomentar el pequeño comercio. 
 

 • Urte zaharretako dantzaldia berreskuratzea. 
• Volver a hacer el baile de noche vieja.. 
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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. 

12 • Autobiako pantailak esandako lekuraino jartzea. 
• Poner las pantallas de Autovía hasta el lugar indicado 

 

12 • Konpostajerako gunea gaizki erabiltzen da (zaborra jasotzen ibiltzen diren 
kamioietakoak)  

• Mala utilización del área de compostaje (los trabajadores que recogen la basura). 

 

12 • Etxeetako zaborra (batez ere lorategietan sortzen dena) konpostajearen 
inguruan uzten dituztela 

• La basura de casa (sobre todo de los jardines) lo dejan en los alrededores del 
compostaje. 

 

 • Urbanizazioak bukatzeko epeak zehaztu 
• Poner una fecha límite para acabar la construcción de la urbanización. 

• Txukun uztea. 
• Dejarlo la zona apropiadamente. 

 • Zabaleta goitik bide berria irekitzea 
• Abrir el nuevo camino de Zabaleta.(Urbanización nueva). 

 

 • Txintxarri ez da Pinutegira iristen. 
• Txintxarri no llega a Pinutegi 

 

 • Piñutegi aldean dauden bi argindar torretak soterratzeko proiektuaren epeak 
• Cuales son los plazos para soterrar la dos torretas que hay en Piñutegi. 

 


