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MiTXELIN II GALDETEGITIK LORTUTAKO EMAITZAK 

 
Aurreko urtean Mitxelin fundazioak proiektu bat aurkeztu zion Lasarte-

Oriako udalari. Gaur egun hutsak dauden Mitxelin enpresaren lurretan 
merkatal-industriagune bat eraikitzeko asmotan. Honek ez luke besterik 
izango, eraikuntza industriala izango balitz soilik baina, erabilera aldatzeko 
asmoa dutenez lurren kalifikazioa aldatzea eskatzen du eraiki nahi bada. Eta 
hemen sartzen da jokoan Udala. 

 
Udalak proiektu hau publiko egitea erabaki zuen, sortuko dituen iritzi 

ezberdin eta eztabaiden jakitun. Udalaren iritziz, herritarren hausnarketa 
merezi duen gaia da eta edozein erabaki hartu aurretik datu guztiak jaso nahi 
baititu. 

 
Udala ondorengo taldeekin bildu da: 
• Udaleko alderdi guztien ordezkariekin. 
• Herriko komertzioekin. 
• Herritarrekin. 
 
Alkateak proiektuaren nondik norako guztiak azaldu eta talde ezberdinen 

kezkak jaso eta galderak erantzun zituen. 
 

GALDETEGIAREN EZAUGARRIAK 
 
Gaia gizarteratzeko eskuorri bat banatu da etxe guztietara. Bertan 

proiektuaren azalpenak aurkeztu dira eta honekin batera hausnarketarako 
galdeketa bat proposatu da. Galdeketa honek izaera kontsultibo erreflexiboa 
du eta ez du inolako erabakigarritasunik izango. Herritarrek parte-hartzea eta 
beraien hausnarketaren berri ematea garrantzitsua iruditu zaio Udalari. 

 
Galdeketa bete ondoren, udal eraikinetan kokatuak dauden parte-

hartzeko postontzietan eta  Udalaren HitzaHartu Web-orrian iritzia emateko 
aukera izan dute herritarrek. 

 
Galdetegia Otsailaren 15ean jarri zen martxan eta Martxoaren 1ean 

eman zitzaion bukaera. 
 

GALDETEGIAN JASOTAKO ERANTZUNAK 
 

DATU OROKORRAK 

 

 Prozesu honetan herritarrek egindako 207 hausnarketa jaso dira. Ideia 
hauek parte-hartzeko postontzi  eta web-orri bidez jaso dira. 
 

Hizkuntzari dagokionez, informazioa bi hizkuntzatan banatu zaie 
herritarrei. Hausnarketak jasotzerakoan, %45a euskaraz jaso dira eta % 55a 
gaztelaniaz.  
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GALDERA BAKOITZAREN ERANTZUNAK: 

 

• EGITEN BADA: 
 
Galdetegian hausnarketa egiteko, EGITEN BADA alde positibo batzuk eta alde 
negatibo batzuk azaltzen dira. Bukaeran herritarrek beraien iritzia jartzeko 
aukera zuten. Hau da herritarrek aipatutakoa (gaika multzokatuta daude): 
 

KOMERTZIO TXIKIA 

Ez liokeela komertzio txikiari eragingo saltzeko era 
ezberdinak baitira eta komertzio txikia noizean 
behineko salmentaz bizi denez, biek elkar bizi 
dezakete. 

Komertzio txikiari eragingo lioke eta lan postuak galduko 
lirateke. 

Eraikiko dena industriala bada ez dio komertzio 
txikiari eragingo (negatiboki behitzat). Herrigunea komertzio izatetik guztiz galdu. 
Herria gune industrial bat izango luke. Komertzio txikia kaltetuko luke. 
Ez dut uste komertzio txikia kaltetuko duenik. 
Herritarrak herri erosten dugu egunerokoa. Komertzio txikia kaltetuko luke. 

Ez dut uste komertzio txikia kaltetuko duenik. 
Herritarrak herri erosten dugu egunerokoa. 

Herriko lokalak azkar desagertuko lirateke eta 
herritarren paseoak eskaparate papereztatuen inguruan 
izango lirateke. 
 

 
Komertzio txikia kaltetuko luke. (Urbilek egin zuen 
bezala). 

LANPOSTUAK 

Momentuko lan postuak. Lanpostu sorkuntza txikiagoa. 
Lanpostuen sorkuntza Lanpostuak desagertuko dira. 
Lan postuak sortuko lirateke Lan baldintza okerragoak. 

Lana bizitza da. 
Perfil baxuko lanpostuak beteko dituen jendearen perfila 
erakarriko du herrira. 

Lana ekarriko digu, AZKAR. lan postuen kalitatea txikitu 
Lana sortu. Kutsadura akustikoa 
Lana behar dugu edonon Kutsadura akustikoa 
Lanpostuak sortuko lirateke  

Beti ere lanpostuak herrian geratzen badira.  

MERKATARITZA 

Deszentralizazioa egokia izango litzateke, horrela 
herriko puntu ezberdinetara joango litzateke 
jendea. 

Ez da komertzio gehiago behar, Oria aldean behar 
handiago dago. 

Denda mota berriak Bi merkatalgune mantentzeko adina eskari ez dago! 
Dirua herrian gehiago mugituko litzateke. Arlo ezberdinetako dendak errepikatu 
Zein motatako negozioa ireki nahi den zehaztu 
beharko litzateke.  

JARRITA ZEUDEN ARGUDIOAK 

ados Galera 5, etekinak 95 
Ados kaltetzen du. 
Bai. Adostasunik ez. 

BESTELAKOAK 

Bizia emango lioke herriari, egunetik egunera bizi 
gutxiago du Herri izaera galdu 
 beti ekonomiaren menpe 
 Udala dirurik gabe utzi eta herri hilagoa izango gara. 
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• EGITEN EZ BADA: 
 
Galdetegian hausnarketa egiteko, EGITEN EZ BADA alde positiboak eta alde 
negatiboak azaltzen dira. Bukaeran herritarrek beraien iritzia jartzeko aukera 
zuten. Hau da herritarrek aipatutakoa: 
 

KOMERTZIO TXIKIA 

Komertzio txikia indartu. Krisiaren ondorioz, dendek zailtasunekin eutsiko liokete 
ez litzateke komertzioa txikia kaltetuko.  
Komertzio txikien arteko prezioen gerra ez 
litzateke areagotuko.  
Aurrekontu horren zati bat komertzio txikiari 
laguntzeko erabili, mantentze eta garbiketa lanak 
egiteko.  
Ez lioke komertzio txikiari eragingo (Urbilek egin 
zuen bezala).  
Urbilek ez zuen eragin negatiborik izan, 
herritarrak prezioen arabera mugitzen dira.  

LANPOSTUA 

Ez badago ezer pentsatuta proiektu hau onartu 
beharko litzateke.  Lan egitea behar dugu. Ez lirateke lanpostuak sortuko. 
Ez badago ezer pentsatuta proiektu hau onartu 
beharko litzateke, lan behar dugunoi lana 
emateko. Hobe azkar egitea! Lan postu mugatuak 
 Ez da lanik egongo 

 
Denbora galtzen dugu berriro. Lana behar dugu 
(edozein gauzetan, gaizki pasatzen ari gara) 

 Ez lirateke lanpostuak sortuko 

 

Urte gehiago galduko genituzke lanpostuak sortu gabe. 
Lana behar da, edozer gauzetan. 
 

 Ez dira lanpostuak sortuko 

LUR SAILAREN ERABILPEN EZBERDINAK: LIBRE UZTEA 

Lursaila libre garatuko litzateke.. Lursaila erabili egin beharko litzateke. 

Lursaila libre 
Lurzorua oraingoz horrela gelditzeak hain besteko 
arazoa ematen du? 

LUR SAILAREN ERABILPEN EZBERDINAK: KIROLDEGI BERRIA 

Herrigunean, ibai ondoan dagoen orube laua 
mantendu.  
Lur hauek kiroldegi eta 50mko igerilekua egiteko 
erabili litezke. Gaur egungoak zaharkituak geratu 
dira.  
kirol instalakuntza berriak egiteko aukera. 
Egungoak zaharkituak.  
kirolgune bakar bat sortzeko aukera.  
Kirolgune ireki bat (aire libre).  
kirolgunea handitu ahal izango litzateke.  
Kiroldegia egiteko gune egokia da.  
Herriak instalazio egokiak behar ditu, igerileku 
bat.  
Kirol instalazioa hobetzeko aukera.  

Igerileku ireki bat   
Lurzoru zati polit bat geratuko da bestelako 
proiektuak egiteko, bereziki kirolari lotuak.  

LUR SAILAREN ERABILPEN EZBERDINAK 
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Beste enpresa batzuk daude  
Enpresa berrien sorkuntzarako erabili gune hau.  
Balio erantsi handiagoa duten beste enpresa 
batzuen aukera  

Dirua aurreztuko nuke  

INGURUKO HERRIAK 

 
Ez bada Lasarte-Orian egiten, gertuko herri batean 
egingo da. 

 Ondoko beste herri batean irekiko dute. 
 Usurbilen egingo dute. 

JARRITA ZEUNDEN ARGUDIOEKIN 

Desadostasuna.  

Ados  

Ez du  zergatik kaltetu behar.  

Ez du interesatzen  

BESTELAKOAK 

Gune industriala balitz ez luke komertzio txikia 
kaltetuko Denontzat txarra izango litzateke egitea. 

Gune berdeak Onura ez ekonomikoak, ez sozialak 

Neguan jolastu ahal izateko gunea sortu. Ez litzateke herrian diru gehiago mugituko. 
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• Mitxelinen merkatal industriagune bat eraikitzea kaltegarria 

izango da merkatari txikientzat? 
 
 207 herritarrek erantzun diote galdera honi. Herritarren % 62,32-ak 
industriaguneak merkatari txikiei kalte egingo duela uste du. % 37,68-ak ez 
duela kalterik ekarriko uste du. %0,48-ak ez dio galdera honi erantzunik eman. 
 

BAI EZ ERANZUNIK EZ 

BOZKA 

KOPURUA 

GUZTIRA 

BAI 

% 

EZ 

% 

ERANTZUNIK EZ 

% 

129 78 3 207 62,319 37,681 0,48544 
 
 
DATUEN 
GRAFIKA:

BAI
EZ
ERANTZUNIK EZ
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• Merkataritza txikia handitik defendatu behar dugu? 

  
196 herritarrek erantzun diote galdera honi. Herritarren %74,24-ak merkataritza 
txikia handik defendatu behar dela uste du. % 24,74-ak ez dela defendatu 
behar uste du. %1, 01-ak ez dio galde honi erantzunik eman. 
 

BAI EZ ERANZUNIK EZ 

BOZKA 

KOPURUA 

GUZTIRA 

BAI 

% EZ% 

ERANTZUNIK 

EZ % 

147 49 2 196 74,242 24,747 1,0101 
 
 

DATUEN 
GRAFIKA:

BAI
EZ
ERANTZUNIK EZ
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• Orain ez dugu dirurik, garai hobeei itxoitea merezi du lurrak 

erosten ahalegindu eta beste eraikuntza mota bat egiteko? 

 

 205 herritarrek erantzun diote galdera honi. Herritarren % 53,88-ak garai 
hobeei itxoitea eta beste eraikuntza mota bat ematea egokiago izango 
litzatekeela uste du. % 45,63ak ez dela itxoin behar uste du. %0,48-ak ez dio 
galde honi erantzunik eman. 
 

BAI EZ ERANZUNIK EZ 

BOZKA 

KOPURUA 

GUZTIRA 

BAI 

% EZ% 

ERANTZUNIK 

EZ % 

111 94 1 205 53,883 45,631 0,48544 
 
DATUEN 
GRAFIKA:

BAI
EZ
ERANTZUNIK EZ
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• Lasarte-orian orotara lanpostu kopurua handitu edo txikitu 

egingo da? 

 

 200 herritarrek erantzun diote galdera honi. Herritarren % 52,17ak handitu 
egingo dela uste du. % 44,44-ak txikitu egingo uste du. %6,48-ak ez dio galdera 
honi erantzunik eman. 
 

HAN. TXI. ERANZUNIK EZ 

BOZKA 

KOPURUA 

GUZTIRA 

HANDI. 

% 

TXIK. 

% 

ERANTZUNIK 

EZ % 

108 92 7 200 52,174 44,444 3,38164 
 
 
DATUEN 
GRAFIKA:

HANDITU
TXIKITU
ERANTZUNIK EZ
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• Udalak proiektu honi baimena eman behar dio? 

  
202 herritarrek erantzun diote galdera honi. Herritarren % 47, 22ak proiektu 
honi baimena eman behar zaiola uste du. % 46,29ak ez dela defendatu behar 
uste du. %6, 48 ak ez dio galde honi erantzunik eman 
 

BAI EZ ERANZUNIK EZ 

BOZKA 

KOPURUA 

GUZTIRA 

BAI 

% EZ% 

ERANTZUNIK 

EZ % 

102 100 14 202 47,222 46,296 6,48148 
 
DATUEN 
GRAFIKA:

BAI

EZ

ERANTZUNIK EZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lasarte-Oriako Udala 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

 
Galdetegiaz gain, parte hartu duten herritar batzuk gaiaren inguruan ekarpen 
orokor edo eskaera egin nahi izan dituzte: 
 

• Jakin gabe zer, ez. 
• Mercadona bat izatea gustatuko litzaidake. 
• Igerilekua 50mkoa eta gimnasio bat. 
• Kiroldegi berri bat eta 50mko igerileku batekin, beharra dago Lasarte-

Orian. lekua ezin hobea da. erabiltzaile asko gaude eta instalazioak 
txikiak eta zahartuak geratu dira. 

• Igerileku irekiak 
• “Egiten bada” eta “Egiten ez bada” puntuetan agertzen diren argudioa 

kontraesanean daude. 
• Egiten bada” eta “Egiten ez bada” puntuetan agertzen diren argudioa 

kontraesanean daude. Lan egin nahi digu eta herrian bada hobe! 
• San Pedroetako festak gazteentzat hobetu. 

 


