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KALE IZENDEGIAREN EMAITZA 
 
Herriak azken urteetan aldaketa nabarmena eman du arlo ezberdinetan. 

Nabarmena izan da eraiki diren etxebizitza eta plaza ezberdinak. Eta eraikitako 
kale eta plaza hauei izena eman behar zaie.  

Orain arte, erabaki hau udaletik hartu izan da eta izen emate hau 
herritarrekin egitea garrantzitsua izango litzateke.  
 Horretarako aurretik egindako ikerketa baten ondoren, kale eta plaza 
hauek izan ditzaketen izenen proposamen bat egon da. 
 Ikerketa honetan oinarrituta, herritarrek izenak erabaki dituzte. Prozesu 
honen bitartez, orokorrean herri osoaren eta zehazki herritar bakoitzaren iritzia 
jaso nahi izan da. Honela, prozesuan jasotako hitza hartu eta batzordean 
plazaratu da; kontsulta honetan ateratako emaitzak kontutan har daitezen. 
 

METODOLOGIA 

 
Kale eta plazen izen ezberdinen proposamen bat egiteko azterketa bat 

egin zen, bertako ezaugarri eta aurreko historia kontutan hartuta.  
 Proposamen hauetan oinarrituta izendatzeko prozesua jarri zen martxan. 

Herritarren ezaugarri ezberdinak kontutan hartuta eta udalak honi 
erantzun egoki bat emateko ondorengo parte-hartze sistemak proposatzen 
ziren: 

• Presentziala: Herritarrek, udalak aukeratutako eraikin ezberdinetan 
jarritako postontzietan botoa emateko aukera izan zuten. 

• Birtuala: Herritarrek udalak sarean dituen web-orri ezberdinetan botoa 
emateko aukera izan zuten. 

 

FASEAK 

 
Prozesua 2 pauso nagusitan banatu da. Udal barnera begira egin den lana 

(aurrelana) eta udaletik kanpora, herritarrekin egin den lana (botaketa fasea eta 
kontaketa fasea). 

• Aurrelana: 
Fase hau udal barruan exekutatu da. Departamentuen arteko elkarlana 

izan da oinarri. 
• Botaketa fasea: 

Hau izan da prozesuari hasiera eman diona. Bozkatzeko bi aukera egon 
dira era birtuala eta presentziala: herritarren ezaugarriak ikusirik birtualaz 
gain paperean ere bozka jasotzea interesgarri izan da. 

Birtuala: udaletxearen web orrian egon da zintzilikatua (lasarte-oriasarea) 
eta bertan bozkatzeko aukera eman da (kz-gunean eta kultur etxean 
birtualki bozkatzeko aukera ere egon da). 

Presentziala: udalaren eraikin ezberdinetan (kultur etxea, kiroldegia, Villa 
Mirentxu, euskaltegia, udala..) postontzi bat jarri eta diptikoak bertan utzi 
dira, jendeak beraien bozka emateko aukera izan du. 
• Kontaketa fasea: 

Behin botaketa prozesua ixtean ireki da kontaketa fasea. Bozkatze 
birtuala eta presentzialaren emaitzak kontatzeko parte-hartzeko 
departamentua arduratu da (kasu honetan parte-hartzeko teknikaria). 
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Botoak kontatu ondoren, kulturako batzordera eraman dira emaitza; eta 
hemendik, plenora. Batzordean alderdi politikoen iritziak %60-ko balioa 
izango du eta herritarrenak %40-koa. 

Plenoan erabakia hartu ondoren herriari emaitzak eta aukeratutako 
kalearen izena aurkeztuko zaizkie. 

 

 

PROZESUAREN EMAITZA 

 

  

POSTAKO 

EMAITZAK 

SAREKO 

EMAITZAK GUZTIRA 

SAN PEDRO 
PLAZA 67 253 320 

ELIZATZE PLAZA 158 246 404 

HUTSIK/NULO 2 0 2 

JASOTAKO 
BOTUAK 227 499 726 

  

POSTAKO 

EMAITZAK 

SAREKO 

EMAITZAK GUZTIRA 

HILERRI PLAZA 28 286 314 

TXIMISTARRETA 
PLAZA 194 274 468 

HUTSIK / NULO 5 0 5 

JASOTAKO 
BOTU KOPURUA 227 560 787 


