ERANSKINAK
1. 1. Eranskina:
parte-hartze digitalaren
ekarpenak

ANEXOS
1. Anexo 1:
Aportaciones participación
digital

Eranskin honetan, galdetegi digitalaren gai
bakoitzeko galdera irekien ekarpenak jasotzen dira,
honako galdera honi erantzuten dietenak: Gai honi
buruz zerbait gehiago komentatu nahi duzu?

En este anexo se recogen las aportaciones de las
preguntas abiertas de cada tema del cuestionario
digital, aquellas que responden a: ¿Quieres
comentar algo más sobre este tema?

Era berean, erantzun gisa hainbat aukera ematen
zituzten galderak ere jasotzen dira. Eta hauetan,
parte-hartzaileek gainontzeko beste erantzun
posible bat adierazi duteneko erantzunak azaltzen
dira.

Asimismo, se recogen también las respuestas de
aquellas preguntas que daban varias opciones a
elegir como respuesta, a las que las personas
participantes han añadido otra posible respuesta.

Honako iruzkin hauek hitzez hitz jasotzen dira,
parte-hartzaileek idatzi zituzten bezala. Bakarrik
datu pertsonalak ezabatu dira eta letra larriz
idatzitako testuak letra xehez jarri dira, eta egokiak
ez diren esamoldeak edo hitz iraingarriak ezabatu
dira.

1.1 01. Gaia: Ingurune naturala
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los siguientes comentarios se recogen de forma
literal, tal y como las personas participantes los
escribieron, eliminando en caso de que los hubiera
datos personales y cambiando los textos escritos
en mayúsculas a minúsculas, u omitiendo
expresiones poco apropiadas u ofensivas.

1.1

Tema 01: Medio natural

Aretxabaletako landaguneak eta Larrea mandendu bertako abeltzaitza eta lehen sektorea babesteko
Aretxabaletako zordan bideak ( herriar guztientzako pasoak direnak) berreskuratuko nittuzke, azken
urteetan, desargertuta daudenak, eta Aretxabaletako inguretaz gozatzeko premiazkoak direnak.
Galartzara iristeko atajo zaharra adibibez... ibaiak eta inguruak garbi mantentzeko orain dela urte
batzutako ohiturak berreskuratzea ezinn bestekoa da, erreka garbiketa, urkuluko garbiketa, zuhaitz
landaketa, urkulu inguruko basoak jabetza publiko bihurtu eta bertako landareria sartu, urkuluko urak
babesteko.
Egun errekako zuhaitzak moztuko nuke. Larregi daude eta erreka ur emari handiaz doanean dena
plastikoz gelditzen da. Inguruan nahiko zuhaitz ditugu.
En general, el río Deba está sucio en su paso por el pueblo (plásticos, basura, papeles...). Al igual que se
limpian las calles con gente contratada para ese trabajo, se debería invertir en la limpieza del río. Con las
limpiezas que de vez en cuando hacen los voluntarios, no es suficiente, ensuciamos muchísimo más.
En los paseos a ambos lados del río, en la zona de Belorrieta al menos, hay muchas ratas. Urge actuar en
ello. Las orillas del rio están muy sucias.
Erraraiño jeistea ahalbedituko nuke.
Erreka ingurune garbiketa auzolanak jorratzea gustatuko litzaidake
Galderak ez dira ulergarriak edonorentzat. Unibertsitate ikasketak dauzkat Euskaraz eginak eta nekez
ulertzen ditut galderak.
Habría que limpiar el río y cuidar de las especies autóctonas
Ibaia herrian integratu beharko litzateke. Tubos inguru horretan kontutan izan beharko genuke, batez ere
urbanistiko garatzen bada. Ezin dugu Belarrietan egindako kanalaren planteamenduarekin jarraitu
Ibaia zikin
Iruditu zait galdera batzuk gaizki planteatuta daudela. Uste dut erantzunak ez direla fidagarrarriak izango
alegia jende guztiak ez dituela berdin ulertu eta interpretatuko. Galdera zuzenak egitea komeniko litzateke
banaka eta bideratuta egon gabe. Beno hori iruditu zait besterik gabe.
Kalean katu asko ikusten dira baita beraiendako jan pote ugari. katuak bakarrik ez dute jaten eta arratoiak
ere ageri dira. Oso itxura eskaxa ematen dio herrirari batez ere erreka inguruan.
Mapan adierazi dudan bezala, Urkuluko urtegia babesteko bertara doazen isurialdeko lurrak publifikatzeko
politika bat bideratuko nuke, urtez urte lur horiek erosteko partida bat gordez. Gai honen inguruan ikerketa
bat egin zen duela 4 bat legealdi (Joserra Diez-ek burutu zuen EHUko ekologoa). Haren gomendio zen,
urtegira ematen zuten isurialdeetako lurrak babestu behar zirela, pinudi-landahketek suposatzen zuten
arriskutik batez ere (matarrasak suposatzen duen lurzoru galera, ur-erretentzioan arazoak, urtegiaren
kolmatazioa...), horretarako bide ziurrena udalak berak (edo aldundiak) lur horiek erosiz eta baso
autoktonoa landatuz. Horrekin, urtegiko emaria hobetu eta ziurtatzeaz gain, ingurumena berreskuratzeko
pausu handia litzateke, Urkuluko babesgunea indartuz eta bestalde, turismoari begira erakargarriago

eginez bide batez. Abeltzantzarako lurrak izatekotan, orain diren moduan, esplotazio estentsiboak izan
beharko lukete.
Landare inbaditzaileei dagokionez, azken legealdietatik hona, bereziki Aldunditik, esfortzuak murriztu egin
dira, panpako lezkaren erradikazioan adibidez. Fallopia japonica ere ate joka daukagu, errekan gora
etengabean.
Ibaia berreskuratu beharrekoa dugun beste elementu bat da. Posible izango al da inoiz, herriko
zaharrenek kontatzen duten moduan, Deba ibaian bainatzea? Lan handia dago egiteko, baina, helmuga
hori izan beharko luke. Erreka herri barruan erabat kanalizatuta dugu. Iturrizar pare horretan, gainera,
zorua ere porlanezkoa da. Urak zati horretan hartzen duen abiadura izugarria da. Zati horretan ez dago
ibairik, ezin dugu ibaiaz berba egin; hori tuberia hutsa da. Berreskuratu beharra dago, zoru hori kendu, eta
mailaketa baten bitartez, erreka bazterreko landaretza, espazioak ematen duen neurrian, berreskuratu.
Errekak itzala behar du, tenperatura optimoa edukitzeko (oxigeno-mailarekin zuzenki lotuta doana). Zer
dela eta zuhaitz mozketa "basati" horiek?
Erreka edo ibaiarekin lotuta, kontzientziazio-kanpaina handi baten beharra ikusten dut. Batetik bere
baliospena lortzeko (errekara bizkarra emanda bizi izan gara eta bizi gara) eta bestetik, erreka gune "zikin"
bezala edo zabortegi bezala dugun irudi hori kentzeko. Zergatik utzi dio udaletxeak erreka-garbiketa
auzolanak bultzatzeari? ("Auzolana" leloa duen alderdiak hain zuzen ere). halako ekimenak bultzatzea eta
indartzea ezinbestekoa da ibaiari behar zaion garrantzia eman nahi badiogu.
Preservar vegetación autóctona.
Limpieza de río, pantano y montes.
Skate parke zahar arriskutsu hori kendu eta bertako ziburuak kendu edo berriztatu, estali edo/eta ur
parkea ioini
Txakur kakez beteta daude berdegune danak bildurra ematen du bertan sartzeak, zer esanik ez etzanda
edo jarrita egoteak
Zuhaitz landaketa garrantzitsua iruditzen zait CO2 isurketak direla eta. Horretarako lurzoru ona izan behar
da. Obratan eskonbroak kanporatu eta lur ona bertan gelditzeko politikak sustatu behar dira.
Fabrika eta garraioek atmosferara egiten duten isurketen kontrola eta eraldaketetarako konpromisoa.
Errekan garbiketak, tramu batzuetan landaretza sustatu eta kanalizazioa naturalizatu.
Herrian oinezkoentzako eta bizikletentzako preferentziazko planifikazioa.
Etorkizun plan argi bat derrigorra da pausuak zentzuz egiteko: obratan kontutan hartu beharrekoak
jakiteko, aldaketa arkitektonikoetan ildo bera jarraitzeko, herriko funtzionamenduan ere ideia berdinak
kontutan hartzeko...
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Kutsadura-arrisku hauen artean (akustikoa,
atmosferikoa, hidrikoa, etab.), zein iruditzen
zaizu garrantzitsuena dela Aretxabaletan,
ingurune naturalerako eta populaziorako?
•
•
•
•

akustikoa (zarata), atmosferikoa (airea),
hidrikoa (ibaiak),lurzoru kutsatuak, ezta bat
ere
Bestelakoak:

•

•
•

acústica (ruido), atmosférica (aire),
hídrica (ríos), suelos contaminados,
ninguno
Otras:

Kale zikinak
Hondakinen eragina ingurumenean (errekak, zelaiak...zaborrez beteta ditugu)

1.2 02. Gaia: Mugikortasuna
•
•
•
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De entre los siguientes riesgos de
contaminación
(acústica,
atmosférica,
hídrica, etc.) ¿cuál te parece el más
relevante en Aretxabaleta, para el entorno
natural y la población?

1.2

Tema 02: Movilidad

Autobus geltoki handiagoa egingo nuke herri sarreran.
1.-Errepidea konpontzea, zebrabidean badiak jartzea, eremu hori pixka bat gehiago argiztatzea
2.-Errepidea konpondu
Aretxabaleta eta Almen arteko bidea umeentzako segurua izan dadin egokitzea proposatzen dut
Atxabaltarrak garen heinean Almenera joateko bidegorri segurua, bai ala bai behar dugu.
Bestetik, Basabeazpi aurrea inguruan, herriko ikastola izanik, mugikortasun plana aldatuko nuke, ondoko
kaleak peatonalizatu, inguruko aparkalekuak kendu...
Autobusaren ibilbidea aztertu. Txarapea eta Belarrieta hegoaldetik autobus ibilbidea kentzea aztertu.
Horren ordez Araba ibilbidea eta Azbe onetsi. Herriaren beheko aldean geltokia egiteko bariante ingurua
aztertu. Ez nago seguru aukera hau ona izango litzateke nik, baina herriko mailan ipintzea lortuz gero,
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aztertzeko moduko aukera dela uste dut. Hirietara doazen autobusak, bakarrik Azben geratu beharko
lukete, Bergaran bezala, Eskoriatzan ere autopistako errotonda inguruan Bergarak daukan erako autobus
estazio bat beharko luke
Beste herri batzuetako garraio publikoa
Durana eta mitartetik kotxeak kendu
eskate -park handitu
Espaloien hobekuntza eta konpontzea. Karro,gurpildun aulkientzat...espaloi eta irisgarritasunak hobetzea.
Txarapeara irisgarritasuna. Aparkalekuak hobetzea eta nola aparkatzen den begiratzea,izan ere leku
batzuetan edonola aparkatzen baita beste batzuei lekua kenduz.
Esparru honetan, oro har, herritarren segurtasuna bermatzea garrantzitsuena dela deritzot. Gure etxetik
egunero ikusten ditugu herritarrak errepidetik oinez, oinezkoen ikuspegitik auzoa ez dagoelako batere
ondo enfokatuta. Zebra bideak egokitzea eta berriak sortzea beharrezkoa da etxeen arteko lotura ziurrak
bermatu nahi baditugu.
Esta zona con Eroski ahora está muy transitada por coche y autobuses y creo que deberia ser peatonal o
bien en una direccion, además tenemos la escuela al lado
Gasteizekin autobus loturak oso murritzak dira astean zehar; lanera autobusez joan nahi dugunontzat.
Udalak lurraldebus zerbitzuarekin bileraren bat egitea ondo legoke ordutegiak zabaltzea eskatzeko.
Heriko plazan bizi garenok, basura uzteko dauzkagun zailtasunak ikaragarrik dira, edo eskailera gora egin
basura pilarekin edo paseo luze bat eman basura pilarekin. Ez dago batere ondo herriko plazan bizi
direnen zabor zerbitzua eta ezta ere pisuhandiak etxeetara eramateko dagoen irisgarritasuna.
Herrien arteko bidegorri sareak ahalik eta lauenak eta zuzenenak izaten ahalegindu behar da.
Autobusaren erabilera ere sustatu behar da.
Ikastetxe guztietarako mugikortasun jasangarria sustatu, azpiegiturak, bizikletentzako aterpedun
aparkatokiak,...
Ilunegia eta bakartia
Kurtzeberri eskolan hasi eta Sarasate auzorarte oinezkoentzako peatonalizatuko nuke. Egun Sarasate
auzotik igo eta Santa Kurtz auzora behera (ezkerra) kotxez egiteko ibilbidea egingo nuke. Auzo guztia
berrizten dutenean kontuan hartuko nuke datu hau. Herriari oinezkoentzat egokitu.
Lehen Loranmendi kaletik pasatzen zen autobusa erabaki politiko bategatik Belorrietatik bideratu zen,
kontuan izan gabe azpian garajeak daudela ala errepidea beherantz joaten hasia da eta filtrazio arazoak
izango direla, udaletxeak ordaindu beharko ditu arazoak...ezta?? eta bestalde autobusak maniobratzeko
arazo asko izaten ditu eta 2 errailak zapaltzen ditu. Etxeetako fatxadatik ere oso gertu pasatzen da eta
zarata izugarria entzuten da. Espero dut kontuan hartzea era zerbait egitea arazo hau konpontzeko.
Los estudiantes de Basabeazpi no cuentan con ningún tipo de protección por parte del ayuntamiento en
este punto. No hay ni señalética avisando de la presencia de una zona escolar. No hablemos de la
presencia de agentes que estan ocupados en Kurtzeberri eskola...
Maparen ariketa oso zaila egiten zait betetzeko.
Mejorar el transporte público: especificar mejor las paradas de autobús, mejorar las conexiones con el
resto de los pueblos, impulsar el uso del transporte público, mejorar las conexiones con las ciudades
(conexión Aretxabaleta-Arrasate-Bilbao/Donosti). Explorar nuevas opciones de transporte público (tren,
tranvía, etc.).
Poner puntos de carga de vehículos eléctricos, híbridos o similares. Impulsar el uso de vehículos
alternativos.
Realizar un plan de transporte público renovable.
Oinez ibiltzeko aukerak, baita egun euritxuaz
Oinezkoak ez ezik, bizikleta eta patineteak izan beharko lirateke protagonsitak herrian. Herriko bide guztiguztiek izan beharko lukete kotxeendako errai bat, bizikleta eta patineteendako beste errai bat eta
oinezkoendako 3. errai bat.
Almeneko bidegorria goraino bukatu beharra dago ezinbestean. Eta Aretxabaletari dagokion zatian
espaloiak konpondu. Edozien egunetan istripuren bat egongo da umeren batekin han eta orduan izango
dira kontuak.
Pesako autobusak ez daude ume eta gurpildun aulkietarako prestatuta. Nahiz eta enpresa pribatua izan,
zerbait egin beharra dago garraio publikoa bermatu nahi bada.

1.3 03. Gaia: Espazio publikoa
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1.3

Tema 03: Espacio público

-"Sobran" parques infantiles con el mismo diseño (mismo tipo de columpios...) y faltan espacios públicos
menos intervenidos aptos para jugar. Alrededor del río, de otros espacios parques
Faltan más parques libres de kk de perro
Arbolado subiendo a Izurieta ,recuperar la maleza y crear una zona de picnic para primavera ,verano
Aretxabaleta ez da kalea bakarrik. Kontuan izan baserri auzoak.
Aterpe bat Basabeazpi aurrian
Aterpeak beharrezkoak dira haurren jolasguneetan
Baratze komunitario bat egitea proposatzen dut.
Basabe Azpiko umeak ere kontutan hartzekoak dira... Ez zaio Ikastolari beste zentroei adinako laguntzarik
ematen...
Basabeazpi kanpoaldean aterpe bat beharko litzateke, kurtzebarrikouek frontoia erabiltzeko aukera duten
moduan Basabeazpiko haurrek ez dute horretarako aukerarik.
Basabeazpi kanpoan estalki bat jartzeko beharra dago
Basabeazpiko haurrek kanpoan duten espazioan aterpe baten beharra ikusten dut. Baita ume parkeak
nolabait estaltzea.
Basabeazpin aterpe bat jarriko nuke bai eguzkiaz ta euriaz babesteko herriko umeak
Basabeazpin umiendako aterpe bat jartzea.
Basabeazpinaurrean aterpe bat.
Basapeazpirako estalpe bat.
Batez ere haurrendako estalitako parke baten beharra ikusten dut.
Belardi bakoitzean egurrezko mahai eta aulkiak egon beharko lirateke.
Estalitako parke-eremuak behar ditugu herrian: Bata Basabeazpiko pareko parkean eta bestea
asteleheneako azoka edo beste ekimen batzuk modu duinean egin ahal izateko lekuren baten.
Zerrategi inguruak txukundu eta parke-kirol-kultura gune natural bilakatu daiteke.
Berdeguneen beharra nabaritzen dut herrian, baina ezer berria eraiki aurretik dauden jolas espazioak
hobetzea beharrezkoagoa iriditzen zait eta hain estrukturatuak ez diren jolas guneengandik ordezkatuz.
Daudenak ez dauden oso ondo zainduak ,zaintza baten beharra ere nabari da baita garbiketa eguneratu
batens. Horretaz gain estalitako jolas espazio baten behar handia nabari dut, Euskal Herrian euri asko
egoten du, negua luzea da...beraz estalitako espazio bat ezinbestekoa ikusten dut. Skate park zaharra
dagoen lekuari eta bertako jolas parkeari itxura eta argiteria egokia ematea. Skate park zaharra berriztu
beharrean berria egun zen eta bestela han dado mantenimendu gabe ez ezer....
Egun ditugun espazio eremu murritzak; plazak etab lorontziz betetzen gaituzte. Jardinerekin josita dago
herria eta nire ustez horrek bizitza kentzen du (Pertsonen bizitza). Pertsonei zuzendutako guneak sortu
beharko litzateke, naguziek kirola egiteko tokiak, ping-pong mahaiak, kirola-zein aisialdia sustatzeko tokiak
(ez umeen kolunpioak, ez gehiago). Herrian esertzeko bankoak jarri eta kitto. Hirigintzakoek beti berdina
egiten dizkigute, ordua da pentsatzea, eta pentsatu gizakion onuran, mesedez.
Kale behean (Kurtzeberri Eskolako baratsa) dagoen tokian ur jolas (ur jolasak udan, eta bizikletaz ibiltzeko
bidea negua, biak baten ikus ditzakegu horrelako tokietan) eremua egingo nuke. Alde batetik toki horretan
tren bidea dugulako eta umeek oinez, bizikletaz beraien kabuz joateko toki aproposa dela iruditzen zait.
Horretaz gain zaharkituta dagoen auzoari kolore pixkat ematen zaio.
Eta egun kiroldegiaren aurrean dagoen skate tokian ere beste ur jolas parke bat egingo nuke. Bat kale
behean eta bestea goi partean. Herri barruko ekintzak, ez herri kanpoko piztina artifizial eta txorakeriak.
En general, en todo el pueblo, hacen falta BASURAS.
Se agradecería una zona infantil cubierta, por ejemplo poniendo alguna carpa sobre uno de los parques
existente.
Arreglar la pequeña plaza de Markole, la que está junto a las casas unifamiliares (es circular, con fuente
en el centro).
Erabilera anitzeko berdegune ez oso humanizatuak. Mahaiekin, egurrezko estrukturekin, bizikleta, patinete
etb ibiltzeko ibilbide integratu berdeekin
Espacio para que las mascotas jueguen libremente sin necesidad de ir atados a una correa.
Espacio puplikoan, landareria, argiztapena, hiri altzariak, denak dira beharrezkoak
Espacios cubiertos
Espazio honetan baratze urbanoak egin daitezke. Deskarbonizazio bide honetan orotariko autokonsumoa
eta lurrarekiko lotura sustatzen hasteko une aproposa da, beranduegi ez bada ...
Esta zona de la ikastola es muy utilizada por muchas familias en verano e invierno.
Ez dakit sail honetan sartu behar ote den baina, ume txikiak ditugunok, fardela aldatzeko, herriko
liburutegira igo behar dugu bertan bait dago umeak aldatzeko plataforama. Bi komentario. 1.- liburutegia
ez da lekurik egokiena, umeek negar egin dezaketelako aldatzeko orduan (edozein dela arrozoia) beraz,
2. solairuko komunetan jartzea komeniko litzateke beran ez bait diozu inori trabarik egiten. 2.-Fardela
aldatzeko plataforma nesken komunean dago, mutilenetan ERE komeniko litzateke egotea.
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Ez dut ulertzen tokiren bat barrizten (edo eraldatu) dezuten bakoitzean zergatik empeñatzen zeraten beti
lorontzi-jardinerak jartzen. Ez dute inolako funtziorik, espazioak kentzen dizkogute, diru gastua daukate,
zakarrontziak bihurtzen dira. Ez dauka inolako funtsiorik ez ongi izaterik, eta iruditzen zait, zuen partetik
egiten dezuten gauza errezena dela lorontzia jarri eta kitto. Burua nekatu beharrean zer jarri, pentsa
ezazue behingoz gizakiotaz, nagusi, heldu, ume... zer, ez dakit...nork daki eta nagusientzat ginmasia
aparatuak, kirola egiteko guneak, ping-pong, uretako jolasak...
Pentsa ezazue behingoz danoi onurak egiten dizkiguten gauzetan eta ez trabarik jarri. Jardinerak bizitza
kentzen dute, ez eman.
Futbol kampo gehiago, aterpe bero gehiago eta beste kirol batzuetarako lekuak jartzea.
Haur parke estali bat.
Haur parkeak ez daude garbi,ez goizetan ez arratsaldetan. Garbiketan inbertitu beharra dago eta baita
mantenimentuan (parke guztietan). Espazio berriak sortu beharrean DAUDENAK HOBETU behar dira.
Haur parke bat estaltzea ere ongi legoke, negurako.
Haur-parkeak eta altzariak nahikoa egin dira dagoeneko. Erabilera libreko guneak falta dira, espazio
berdeak, altzaririk gabeak.
Zuhaitzak, bere eite naturalean, ikusi ahal izango diren lekuak. Txarapeapeko zelaian adibidez, zuhaitzak
landatu, era naturalean haziko direnak bere handitasunean (Gasteizen egiten den moduan, adibidez).
Tabernen terrazak, pandemia aurretiko hedaduretara bueltatu.
Implantar más parques recreativos (zonas con bancos, mesas, fuentes, basuras, etc.) para comer y pasar
el tiempo.
Mejorar los espacios públicos para las personas con movilidad reducida (silla de ruedas, etc.).
Mejorar los parques infantiles: por ejemplo, desarrollar e implantar parques infantiles cubiertos, parques
de agua para el verano.
Mejorar la iluminación en bidegorris: principalmente hacia Urkulu, hacia Eskoriatza y Arrasate.
Impulsar las energías renovables en la iluminación pública: por ejemplo, placas solares en las farolas,
encendido de farolas mediante la detección de movilidad
Iralabarri, Belorrieta, Mitarte...argiteria hobetu daitekeela uste dut
Kaleak norabide bakarreko bihurtuta, oinezkoentzako espazio gehiago lortzen da, baita bidegorriak
txertatzeko ere eta kasu askotan, landareria txertatzeko ere. Herrian badaude batere landareria gabeko
kale deshumanizatuak, adibidez Aralar kalea
Kiroldego kanpoan gauza gehiago jartzea
Kontutan hartuta oso polita gelditu den bide gorriak aparkaleku pila kendu dtuela Santan Krtuz kalean, eta
ondoren etorriko diren lanek ere aparkatzeko zailtasunak emango dituela kontuan hartuta, udalak
bizilagunentzako parkin alternatiboak eskaini beharko zituela. Kurtzebarriko eskolaren kantxan, lur azpiko
parkinga egin daiteke eta herritar askok behar ditugun garage edoparking plazak erosteko aukera eman.
Adibidez.
Leku seguroak, iztripo arriskuak murriztuta
Maparen ariketa oso zaila egin zait betetzeko eta horregatik ez dut bete
Menos hormigón y más permeabilidad de los suelos, espacios de transición con zonas para diferentes
actividades, fuentes de agua (de toda la vida) importante.
Nik Bedarreta auzoan farola gehiago jarriko nituzke argiztapen gehiago izateko eta santa kurtz auzoan
berdina.
Oro ondoan paun trak bat egitea nahi dut.
Orokorrean herriko haur parkeak mantenimendu faltarekin daude.
Plazak estaldurarekin
Skate- park handitzea
Solohandi, Errotabarri inguruko oinezkoen bide gorriak argiteria gehiago behar luke. Baita bazterrak
zabaldu eta zaintzea. Herriko sarrera hori ez da batere atsegina oinezkoentzat, ezta ere herriko hainbeste
haur eta gaztek erabili behar duenean.
Txakur kakena arazo haundi bat da, berdegune denak beteta daude, bildurra ematen du bertan sartzeak.
Europako hiriburuetako parke publikoak eredu hartu, zikintEn duenari benetako zigorrak jarri eta haia serio
hartu.
Basabeazpin aterpea falta da, beste ikastetxe guztiek badaukate. Beharrezkoa umeek aire librean
jolasteko, gurasoak zain egoteko, uneak jaso eta uzteko...
Umeen parke bakar bat ere ez dago estalita. Eguraldi txarrarekin ezin zara parke bakar baten ere ibili, eta
eguraldi onarekin, udan batez ere metalezko txintxonak ezin dira ikutu ere egin erreten egoten direlako.
Bat ez, pare bat egon beharko lirateke estalita.
Umeentzako ur parke bat behar delakoan nago.
Ikusita herrian dauden bi frontoien erabilera, beste bat behar dela uste dut
Ur parke bat behar dugu
Zuhaitz parke bat mesedez

Zure ustez, nola egokitu beharko lirateke ¿Cómo crees que se deberían adaptar los
dauden
espazio
publikoak
egungo espacios públicos existentes a las
beharretara?
necesidades actuales?
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
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hiri-altzariak,
argiztapena,
baimendutako erabilerak
Bestelakoak:

landaredia,

•
•
•
•

•
•
•
•

•

mobiliario urbano, iluminación,
vegetación, usos permitidos
Otras:

Aterpeak egokitu
Aterpeekin
Creo que todo, tenemos el pueblo muy abandonado
Cubrir algún parque infantil
Espacios cubiertos
Espacios cubiertos para los dias de lluvia
Estalita egonez, eta denon aprobetxamendueako
Garbiketa eta mantentzea
Garbitasuna. Txakurrentzako toki itxiak jarri eta kakak jasotzen ez dituenari zigorrak benetan jarri.
Berdeguneak ezin dira erab
Haurrentzako aterpeak
Jolas parke itxiak
Kirol berriak egiteko zelaiak egitea, kaleak konpontzea…
Kirol desberdinak egiteko espazio berriak
Kotxeak aparkatzeko leku gehiago izatea, orain santa krutz kalean kendu diren parking guztiak
kontutan hartuta eta ondoren kendu
Ondo daude
Parque de verano tipo picnic
Plan estrategiko bat egin behar da espazio publiko desberdinak lotuz eta gauza desberdinak
proposatuz.
Suelos en buenas condiciones
Umeentzako aterpea jartzea
Umeentzako aterpeak behar ditugula uste dut. Parke estali edo antzerako zerbait.
Umeentzako parke estaliak negurako.

1.4 04. Gaia: Etxebizitza eta
hiri-berroneratzea
•

•

1.4 Tema 04: Vivienda y
regeneración urbana

Ayudas para mejorar la calidad de vida en los hogares. Posibilidad de poner o agrandar balcones a casas
antiguas, ayudas para instalación de ascensores, uso de "jardines" adyacentes a las casas más
comunitarios (poner bancos...)
Batetik esango nuke lokalak dituzten etxenbizitza berriak ez nituzkeela bultzatuko. Lokal huts asko
dagoela iruditzen zait.
Bestetik, etxebizitza-baserri hutsak betetzeko politikak egotea eskatuko nuke. Baserri asko erortzen ari
dira eta badago jendea baserrira bizitzera joango litzatekeena. Baserritarrken eta kaletarren artean
komunikazioa lantzeko bideak garatzea eskatuko nuke.
Beheko solairuetako lokalak etxebizitza bihurtzeko baimena ematea ongi iruditzen zait irisgarritasun
arazorenbat duten pertsonentzako, baina nahiago nuke behe solairuak komertzio balira
Beheko solairuko lokalak etxebizitza bihurtzeari buruz, ez dut erabateko desadostasuik, baina uste dut
ezin dela edozein lokal etxebizitza bihurtu. Ondo aztertu eta arautu beharko litzake non egin daiteken eta
non ez. Uste dut lehendik honi buruzko azterketa bat badagoela. Oraindik ere balio duen begiratu beharko
litzateke.
Considero que más que construir viviendas hay que conseguir que se pueda acceder a las viviendas que
ya existen y favorecer el alquiler a colectivos vulnerables. Incentivar para que la gente alquile
Egoera onean, laguntza gutxi behar duten 3. adinekoen etxebizitzak sustatu behar dira. Ez erresidentzia
kontzeptuaz, gizabanakoak laguntz handiak behar dituenean, baizik eta oraindik laguntza gutxi behar
duen egoeran, etxebizitzak sustatu.
Etxebizitza txikiak gazteentzat.
Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze plan bat egin behar da, auzorik auzo eta eraikinik eraikin, egin
beharreko lanen planifikazioa definituz eta bizilagunekin finantzazioak eta pausoak ezarriz. Birgaitze osoa

(integrala, berokuntza sistema efiziente eta berriztagarriak ere kontutan hartuta) takada bakarrean egitea
posible ez bada, pauso bakoitzak hurrengoa ez duela oztopatuko ziurtatu behar da eta amaieran, dena
takada baten egitea besteko ondo egitea bermatu.
Etxeen gaia jorratu aurretik irudikatu beharra dago nolako herria eta zenbateko biztanleria nahi dugun.
Behin hori adostuta Aretxabaletak gaur egun daukan etxebizitza parkea ikusi beharko litzateko eta bertan
dauden auzoak zein egoeratan dauden. Aztertu ondoren auzo horreik birplanteatu behar dira auzo berde,
asteginak eta oinezkoa eta txirrindua ardatz dutenak. Eta guzti hori landu ostean etxebizitza bloke
berriekin hasiko ginateke eredu aurrerakoiagoak landuz, betiko ereduak alde batera utziz.
Hay que impulsar la continuidad de los barrios (Arientza, Korueta, Azatza, Arkarazo, etc.). La edad media
está aumentando cada vez más y no existe un plan para que los caseríos se rehabiliten.
Realizar un plan de acción para construir viviendas en zonas rurales, siempre con condiciones restrictivas
y respetando el medio ambiente y la arquitectura de la zona.
Herri aktiboa eta berdea (energetikoki, isolamentu aldetik, isurketa aldetik...) sustatu behar da
Karbono emisioa murrizteko neurriak ezartzea
Dena dela eginda dauden etxebizitzak, etxebizitza bat erosi behar dutenentzat erakargarriak izan
daitezen, eraikigarritasuna eman beharko litzateke terrazak egiteko.
Lehenengo galderak etxebizitzen hobekuntzei bakarrik erreparatzen dio. Zer gertatzen da baserrien
hobekuntzei buruz? Zergatik ez da ezer galdetzen baserri eta auzoen inguruan?
Mapa ez da ikusten eta ezin izan dut nahi nuena adierazi: Loramendi Kaleko atzekaldeko pasealekua
(erreka ondotik doana) guztiz apurtuta dago. Bertan ez dago aparkalekurik eta kotxeak espaloi gainean
uzten dira. Horren ondorioz espaloia apurtuta dago. Bestalde errekarako dagoen hesia arriskutsua da:
aurrek igotzeko aukera dute (eserleku modukoa da) eta ondorioz errez erori daitezke errekara. Kale hori
eraberritu beharko litzake, eta aparkalekuak behar badira horretarako egokitu. Inguru hori kiroldegira
etortzen den jendearen kotxeekin betetzen da egunean zehar, eta bizilagunok ez dugu izaten aparkatzeko
aukerarik gaberarte. Beharbada hori ere arautu beharko litzateke: herrikoek kiroldegira kotxean joan
beharra dute? kirola egitera zoaz eta zure etxetik kilometro batera asko jota dagoen kiroldegira kotxean
zoaz??? hor konzientzia kanpaina bat ere egin daiteke.
No he podido indicar nada en el mapa.
Viviendas nuevas enfrente de copreci entre tanatorio y atseden vinoteca
Parkinak falta dira
Utzik dauden etxeetako jabeei alkiler babestuak eta zainduak proposatu, udaletxearen bermearekin.
Gazteen independentzia bultzatzeko.
Zein da Aretxabaletako etxebizitzek duten arazorik handiena? Galdera horren erantzunean denak
aukeratuko nituzke, guztiek gauza berari eragiten diotelako. Gehituko nuke ez dagoela ganorazko diru
laguntzarik behar diren egokitzapen eta birgaitzeak egiteko eta ia dena komunitateko kideen esku
geratzen dela. Adibidez: etxebizitza batean igogailua jarri beharra badago ez zait justua iruditzen diru
gabeziak baldintzatzea erabakia: posible delako komunitate berean bi egoerak aurrez aurre egotea: diruz
obra hori permititu ezin duen pertsona edo familia unitatea eta igogailuaren behar fisikoa duen pertsona.
Oso zaila da horrelako egoerak kudeatzea.
Zergatik ez da ezer galdetzen hutsik dauden etxebitzitza murriztearen planaren inguruan? Etorkizuneko
etxeak babes ofizialekoak izan behar direla pentsatzen duty.
Zergatik ez lokalak talde desberdinek erabili ahal izateko? Ume txikien topaleku bat behar da kukumikutik
aparte!! Arrasateko Txikitxokoa esaterako
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Plan berriak etxebizitza berriak aurreikusten En caso de que el nuevo plan prevea
baditu, zure ustez, zein mota da egokiena?
nuevas viviendas, ¿qué tipo crees que es
más adecuado?
• Etxebizitza kolektiboak (blokean, pisuetan),
beheko solairuan merkataritza eta/edo
• Viviendas colectivas (en bloque, pisos)

•
•
•
•
•
•

ekipamenduak dituztenak, Etxebizitza
kolektiboak (blokean, pisuetan), beheko
solairuan etxebizitza dutenak, Etxebizitza
atxikiak edo familia bakarrekoak.
Bestelakoak:

•

con comercio y/o equipamientos en
planta baja, Viviendas colectivas (en
bloque, pisos) con vivienda en planta
baja, Viviendas adosadas o
unifamiliares.
Otras:

Espekulaziorik ahalbidetzen ez dutenak eta merkeak
Ez da behar
Herritarren beharrak asetzen dituena adibidez, etxe kooperatiboak eta jasangarriak. Energia
berriztagarriak erabiltzen dituztenak
Nire ustez ez dira etxebizitza berriak sustatu behar.
Viviendas de alquiler

1.5 05. Gaia: Jarduera
ekonomikoa
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Tema 05: Actividad económica

Dirulaguntza gehiago eta tasak kendu jarduera berriei
Estudio como continuar con los negocios por jubilacion de los propietarios del actual negocio
Las preguntas son demasiado abiertas y ambiguas para poder responder adecuadamente. P.e: a qué se
refiere impulsar los servicios?
Nekazaritza lur eta eremu berde gehiago behar ditugu eta industriari emandako lur batzuk horretara
bideratu
Que es mejor una economía de servicios, que una economía que te quita el oxígeno. Aretxabaleta fue y
tuvo en su día gran influencia en el sector de los servicios gracias a las aguas sulfurizadas que existen.
No se a quién se le ocurrió contaminar el aire y las personas. Introducir una industria que rompe los ritmos
naturales de las personas (turnos de noche) y además contaminar el aire y las aguas (…/…) eliminar las
eléctricas que se construyeron en los caudales de los ríos, que no contaminaban y además producían
electricidad. El tema es que todo se cambió, se eliminó lo que funcionaba bien para crear nubes tóxicas y
dependientes de energías que no se producen aquí.¿Hemos aprendido algo? ¿Nos acordamos de cómo
eramos antes de la industrialización? Es muy importante enseñar al pueblo que no todo es industria, que
se puede generar energía in situ y que sobre todo no se van a cometer los mismos errores por un tiempo.
Hay que cambiar y mucho. (…/…) Hay que aprovechar los recursos naturales y la belleza del entorno
para volver a ser un pueblo atractivo que visitar en tiempos de ocio. Porque ya hemos sufrido bastante los
humos de las fundiciones, trabajo duro y sucio. (…/…) Con lo bien que se vive donde no manda la
siderurgia. Sé que es difícil, pero espero que no estemos ni ciegos ni sordos, y que nos quede un poco de
pulmón para seguir dándole vida al corazón. Prefiero la vida de los señoritos a la vida de los siderúrgicos.
Zuek uste duzue Atxabaltako herritar guztiek dakitela zer den 1. sektorea, 2. sektorea....?

1.6 06. Gaia: Ekipamenduak
•

1.5

1.6

Tema 06: Equipamientos

- Los recursos destinados a la práctica del fútbol son excesivos. Sería interesante crear espacios para
otros deportes
- Se necesita una piscina exterior para dinamizar los veranos en Aretxabaleta
- La accesibilidad (minusvalías, carros infantiles...) del ayuntamiento es vergonzosa. Y más, teniendo en
cuenta que el ayuntamiento exige a los pequeños negocios un nivel de accesibilidad que ni de lejos ofrece
en sus propias instalaciones.
- Los recursos educativos existentes son más que suficientes, teniendo en cuenta que viene un descenso
pronunciado de niños.
“Arratsalde on,
Kontuan izanda geroz eta jende gehiagok aire librean kirola egiten duela, eta Aretxabaleta Ibarra Kirol
guneko instalazioak hobetzen ari direla, kalistenia parke bat muntatzeko proposamena botatzen dut.
Parke mota hauek, pisu propioarekin gimnasia ariketak egiteko balio dute, eta barra ezberdinez osatzen
dira. Modan daude, dagoeneko gure inguruko herrietan, Eskoriatzan (Intxaurtxuetako parkean) eta
Arrasaten (Gaztelupe ondoko plazatxoan) badaude.
Kiroldegi parean 7x7 futbol zelaiko obrak ari direla aprobetxatuz, momentu egokia zizango litzateke hor
ondoan Aretxabaletak horrelako kalistenia parketxo bat izateko. Ez dut uste inbertsio handia izango zenik,
eta ziur asko herritarak erabiliko zutela, aire libreko kirola bultzatuz.
Atxikituta Eskoriatzako Kalistenia Parkeko argazkiak.
Zuen erantzunaren zain,
Eskerrik asko,"
Email hau bidali nauen udaletxera 2019an, eta futbol zelaiko obrak bukatzean nire proposamena kontuan
hartuko zala jaso nauen erantzuna....geroztik ez dot informaziorik jaso. Ideia ona izango litzateke Ibarra
esparru dana Kirol gune bat bihurtzia: futbol zelaia, futbol zelai txikia, kiroldegia, kalistenia parkea, skate
park, tenis kantxa...eta modu hontan geroz eta kirol aukera gehixau emutia herrixan, momentu hontan
Atxabaltan %85a futbola da. Baina bueno, hobetzen goiez, oin dala 10 urte %98 zan...
Además de los puntos indicados anteriormente, se debería de mejorar el horario y los espacios de estudio
de la biblioteca.
Area recreativa infantil cubierta
Aretxabaletak uda giroa behar du, horretarako kanpoko igerilekua behar da, Txiribiton eta guzti. Bestalde
zineko aretoa txikiegia da.
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Aretxabaletako insitutuan batxilergoa izatea guztiz beharrezkoa ikusten dut. Futbolari alternatibak. Padel
pista oso interesgarria litzateke. Puri-purian dageon kirola da, erabiltzaile askoaz eta inbertsio oso txikiaz.
Arizmendik lekua behar du lehen hezkuntza herrian bertan eskeintzeko. 6 eta 7 urteko haurrak
Almeneraino bakarrik joateko oso txikiak dira oraindik.
Arkupe: musika eskolan aire girotua edo leihoak behar dira (4. solairuan ez daude edo daudenak ez dira
erabilgarriak). Beroaldiak datozenean ito egiten dira erabiltzaileak. Udalaren erantzuna: matxuratuta
dagoela edo horretarako urteko presupuestoa agortu dela. Nola agortu da, ba? Neguan ere berogailua
apenas erabiltzen bada? Gustatuko litzaidake bero egun baten arratsalde pasa joango bazinate. Herrian
ganorazko areto bat behar da, 100 pertsonatik gora sar daitekeena. Beste herri batzuetan, biztanle
erdiarekin, haundiagoak dituzte. Batxilergoa ere falta da, herria hazten doa eta gure gazteak ikasketak
burutzera inguruko herrietara joan behar izateak aspaldiko kontua behar luke. Inguruko zentroetan ere
gainezka daude egoera honengatik.
Bai, gaztetxe bat behar dela uste dut eta horretarako kuartela erabiliko nuen. Kirol gehiago praktikatzeko
lekua behar da eta ez bakarrik footballa, tenis kantxa eta...
Basabeazpi aurrealdeko espazioan aterpea
Basabeazpi aurrean aterpea
Basabeazpi ikastolan aterpea jartzeko eskaera luzatu gura dot.
Basabeazpi pareko espazioa egokitu beharko litzateke. Jolasteko espazio segurua, aproposa eta erabilera
anitzekoa izateko. Euri egunetan zein eguzki egunetan ere haurrek airea hartzeko espazio bat izatea
garrantzitsua da
Basabeazpiko aurreko eremuan aterpe baten beharrak ikusten dut
Basabeazpiko ekipamenduaz ari naiz. Aurreko patioan, sarrerakoan, aterpea egitea komeniko litzateke.
Eguraldi euritsuetan joko haundia emango luke, ikastolako errekreo ordutarako zein orduz kanpoko haur
eta gurasoen egonaldietarako.
Basabeazpin, aterpe bat izatea garrantzitxua iruditzen zait. Pausokan eta kurtzebarri eskolan aukera dute
egun euritxuetan kalera irtetzeko.
Batxilergo berria eta eskola gehiago? Gero eta ume gutxiago dago, ez diot zentzurik ikusten, ez da
jasangarria
Beste herri askotan dauzen moruen, gustatuka litzaidake Atxaaltan ere ortu munizipalak egotia.
DBH ikastetxe berriaren premia ikusten dut herrian.
Egungo haurtzaindegia oso garestia da, Aretxabaletan 0-2 urte bitartean dagoen aukera bakarra izanik,
aukera publikoa eskeini beharra dago. LH eta Batxilergoko eraikuntzetan inbertitzen jarraitu beharra dago.
En el cesped que hay al lado d eibarra kiroldegia pondria una zona para parque de calistenia, cuando el
polideportivo esta cerrado es otra opcion y que ya tienen ma spueblos de alrededor
Eskola Publikoa indartu. L.H., DBH, eta BATXILERGOA behar den bezalako eraikinak sortu. Kultura
indartu, gazteei aukerak eman. Sortzaileei babeza eta lokalak. Kuartela eraikina berria egin eta kultura
proposamenerako erabili. Beheko auzoari bizi kulturala bizitzeko eukera eman eta herriko hainbat toki
ezberdinei bizia eman, hauek ere herriaren auzoak dira eta.
Ez dakit zein arlotan sartu baina duranan soilik Euskaltela dago eta ez dugu beste internet zerbitzu
batzuetarako aukerarik.
Frontoia gehiago zaindu.
Futbolari garrantzia handiegia eman zaio bestela kirolak alde batera utziz. Futbolerako zelai berriak
gehiegizkoak direla deritzot.Beste kirol batzuk sustatu beharko lirateke.Ez dut uste herriko kirol
planteamentua ondo eginda dagoenik
Galderak gaizki planteatuta daude ikasleak 2 ikatetxetan bantzen direla kontuan hartuta.
Gaur egun Kurtzebarri BHI ikastetxeak duen eraikinak ez die ikasleen beharrei behar bezala erantzuten.
Hezkuntza departamenduak eraikin berria eraikitzeko prest dagoela jakinik, ezinbestekoa iruditzen zaigu
udalaren partetik lur zailak bermatzea.
Gaztetxea jartzea egokia dela esango nuke
Gaztetxoendako jolas parke estali bat beharrezkotzat jotzen dut
Hezkuntza ekipamendua.
Hezkuntza ekipamenduari buruz, uste dut Kurtzebarri Instituko instalazioak txiki eta motz geratzen direla:
laborategiak, teknologia gelak, aretoa, kirol instalakuntza... uste dut gure gaztetxoek zerbait gehiago behar
dutela
Hezkuntza Publikoa eta bere ekipamendua lehentasuna ematea eskatzen dot.
Hezkuntza publikorako ekipamentu ganorazkoak behar dira
Hezkuntzarekin lotutako galderak ez ditut erantzun ezezaguna zaidalako egoera. Hala ere, iruditzen zait
galderak planteatuta dauden moduak egungo publiko-pribatu eztabaida areagotzea dakarrela, izan ere,
zorionez, Aretxabaletan, ditugun hezkuntza eskaintzak herriaren mesedetan eta herri ikuspegitik
egindakoak dira eta galdera birformulatzeak erantzun eta proposamen eraikitzaileagoak jasotzea
ahalbidetuko luke. Komentu zaharrari dagokionez ez dut ezagutzen zein den proiektua eta galdera hobeto
erantzuteko baliagarria izango litzateke proiektuaren gaineko xehetasuna hemen eskuragarri izatea.
Anbulatorio berriari dagokionez ere berdin, ez dakit zein zerbitzu eskainiko diren, eta erantzun osoagoa
emateko baliagarria izango litzateke hemen xehetasun gehiago eskuragarri izatea.
Ikastetxea. DBH eta Batxilergoa
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Ikastetxeen inguruko galderak erabat partzialak iruditu zaizkit. Kurtzebarrikin batera Arizmendiren
eraikinak herritarrenak dira, bertako guraso eta langileen kooperatiba batenak. Besterik gabe eraikin
pribatu bezela kalifikatzea ez zait egokia iruditzen.
Ikastolan eta parketan aterpeak
Jaiotze datoak eskutan beste instituto bat egitea ez da beharrezkoa.
Hezkuntza sistemak eraldaketa bat egin behar badu Almeneko batxilergoaz nahikoa da.
Padel kantxak beharrezkoak dira.
Kanpoko igerilekuak beharrezkoak dira
Kaixo! Lehenik eta behin, herritar moduan nire sentsazio desatsegina adierazi nahi dut galdetegiaren
harira. Ez zait batere egokia iruditzen horrelako galdetegi bat norberaren ikuspuntu interesatuan ardaztea.
Hain zuzen, hezkuntza ekipamenduez ari naiz. Galderei intzentzionalidadea eta gaiarekiko
posizionamendua berehala antzematen zaio. Galderak enfokatzeko erak galdetegia beraren heldurua
lausotzen du. Hezkuntzari dagokionez, herritar talde handi batek ikastolarekiko hautua egin izan du eta
egiten jarraitzen du; tartean daude Kurtzeberri eskola garaia behin amaituta, Almenera joatea erabakitzen
duten familiak. Beraz, Arrasatera ez ezik, badaude/bagaude herriko "mugan" dagoen ikastolara jaotea
erabakitzen dutenik/dugunik ere, nahiz eta batzuetan errealitate hori ez dugun aintzat hartzerik nahi.
Hezkuntza hizpide, eta eztabaida antzuak gainditzeko asmoz, hobe solasaldietarako balizko beste foro
edo eta mahai-inguruak eskeiniko bagenituzke; behinik behin eraikitzaileak izatea nahiko bagenu. Foro
horietan parte hartuko lukeen herritar bat. Eskerrik asko!
Kirol ekipamenduak anizkoiztu behar dira, futbolari lehrntasun handiegia ematen zaio eta hori ez da
inkludiboa. Frontoi txiki bat beharko luke herriak goi partean adibidez. Pilotazaleei agindu zitzaien trinketa
ez zela egin gogoratu behar da. Bestelako kirol jardueren eskaria ere aztertubeharko da: tenisa, padela, ...
Kirol ekipamenduetan futbolaren protagonismoa larregikoa da beste kirolekin alderatuta. Ikastetxeei
dagokienez, ez du zentzurik beste batxilergo bat planteatzeak. Arizmendiko Almenen badago jada
batxiergoa.
Kiroldegiari buruz esango nuke eraikina ondo dagoela baina behar bada material aldetik berrikuntza baten
beharra duela, eta ematen den eskaintzari material kantitate eta kalitatea egokitu.
Kiroletxeari buruz: garestiegia da. Piszina aparte egon beharko litzake . Dena ordaindu behar da gauza
bakarra erabiltzeko. Familia batzuk ezin dute ordaindu....
Konbentuko areto handia kontzertuetarako, dantzarako, bazkarietarako etabar egokitu behar da
Kurtzebarri bhi ikastetxeko eraikina txikiegia da gaur egungo beharrei behar bezala erantzuteko.
Lotsagarria iruditu zait hezkuntza kontuak nola enfokatu dituzuen. Ikastolako guraso bezala umiliatuta
sentitu naiz. Ikastolak herri honetna egiten duen ekarpena ezerezean utzi duzue. Bai akademikoan, bai
pedagogikoan eta baita aisialdiko kontuetan. Lotsagarria. Inkesta diseinatu duenak asmo makur zatarrak
erakutsi ditu. Hau argitu ezean nire bozka nori eman ederto pentsatuko dut hurrengoan.
Ludoteka. La actual ludoteka se queda pequeña, es un sitio muy pequeño. En el convento sería un buen
sitio con su jardin o sino 2 ludotekas. Debería de aver ludoteka los fines de semana, en Vitoria hay centros
cívicos también los findes.
Parque infantiles. Debería de aver algún parque infantil cubierto. Cuando llueve donde juegan??
No me gusta, ni me parece buena idea (uso vs. mantenimiento y coste) crear unas piscinas naturales
camino de Urkulu. Creo que el actual polideportivo con el solarium es suficiente. Sí me parece interesaste
construir un parque de chorros en el terreno de enfrente del polideportivo para los niños.
No me parece suficientes las clases de natación. Muchos niños del pueblo se han quedado fuera
Orokorrean galdera oso zabalak direla iruditzen zait, erantzunaren arabera norberaren beren nahia
egitekoak. Kuartel zaharrari dagokionez, eraberritu bai, baina dagoena, ez berria egin. Hezkuntza mailan
Aretxabaletak herritar bakoitzak aukeratzeko nahikoa eskeintza dago. Kirol arloan azken urteetan sako
inbertitu dela deritzot. Bada garaia, euskara, gazteak.... hartuko dituen fundamentuzko zerbait sortzeko.
Osasuna mailan lehen mailako osasuna harreta indartuko Nike.
Pausoka ez dago toki egokian,kanpoaldean tokia falta zaio....
Pistina egokiak ditugula uste dut baina udarako kanpo pistina batzuk izatea garrantzitsua izango litzateke.
Gasteiza edota Elorriora joan behar izaten dugu kanpo igerilekura. Bailaran horrelako ekipamendua falta
da eta bailara mailako zerbait egitea proposatuko nuke. Aretxabaleta eta Eskoriatza artean adibidez.
Si.me gustaría saber como usuario y profesora que he sido en centros educativos de otros municipios, y lo
importante que he visto que es la figura de un bedel en la escuela. no exista tal figura en esta escuela.
un puesto de trabajo diferente al docente que hay que respetar que tiene otras funciones que son
imprescindibles para que la escuela funcione. Entrada y salida del personal y de los alumnos, saludos,
recogidas de avisos....no entiendo porque no existe esa figura en esta escuela. Sugiero planteen la
posibilidad de crear tal puesto de trabajo.
Udaletxeak ikastolari kurtzebarriri ematen dion diruaren antzerako kopuru bat ematea guraso guztiok
ordaintzen ditugu inpostuak eta udalak edo gobernuak ez kudeatzeak ez du esan nahi bokazio publikoa ez
duenik eta gutxiago pribatu moduan izendatzerik
Uste dut egungo Hezkuntza ekipamenduak nahikoa direla, kontuan hartuz, gainera, jaiotze-tasa modu
kezkagarrian beherantz doala (hor badago lan handia instituzioetatik egiteko!). Dena den, ikusten dut
plazan dagoen Institutua ez dela eraikin egokia halako funtzioetarako. Espazio-arazoak izateaz gain, patio
bat edo Gorputz Heziketa egiteko kiroletxera joan beharra, ez dut egoiki ikusten. Aitzitik, leku egokia

•

•

•

litzateke Udaletxea izateko, Arratabe eraikinaren ordez. Modu horretan, bi arazo konpontzeko aukera
legoke. Gauza da, institutu berria non kokatu izango litzatekeela eztabaidagai.
Osasun edo Osakidetzarako ekipamenduari dagokionez, komentu zaharrera joango dela kontuan hartuta
ere, ez dut beharrezko ikusten gaur egun ematen duen zerbitzua bere horretan mantentzen bada. Hau da,
lehen arreta errefortzatuko balitz edo espezialitate berriak jarriko balira, orduan bai ikusiko nukeela
bideragarri, baina, gaur egun Osakidetzak egiten duen apusturako, nahikoa ikusten dut baita oraingo
kokalekua ere.
Kirola ekipamenduekin, aski da! Uste dut azken urteetan aurrekontuaren zati handiegia hartu duela kirolak,
beste arlo batzuen kalterako. Kiroletxe luxuzkoa, futbola lehenesten duen UDAri emandako txeke zuria...
badirudi herri honetan ez dagoela bestelako aisialdi-aukerarik. Bitartean, Kuartel Zaharrean hainbat kultureragile baldintza prekario eta lotsagarrietan. Gaztelekuko langileak gauza bera. Ume txikiak zinera sartu
ahal izateko ordu eta erdi lehenago joan beharra, lekua ziurtatu ahal izateko...
Uste dut ekipamenduei dagokionez lehentasuna futbolari eman zaiola beti eta beste aukera batzuk ere
egon daitezke: haurrentzako ur holas parkea, frontoia, padel...

1.7 07. Gaia: Ondarea
•

•
•
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Tema 07: Patrimonio

Bigarren galdera ez da ondo ulertzen. Elementu horiek ere babestu beharko lirateke (armarriak, eta abar),
baina ez soilik horiek. Ondarearen baitan, ondare inmateriala ere babestu beharrekoa dela uste dut,
euskara, bertako euskalkia bereziki, baserria eta baserri-munduaren babesa (lehen sektorea); ondare
industriala, akaso, materiala ez dakit jada asko ote dagoen babesteko modukoa (Eroskiko eraikina jada
"babestu" zen), baina, bai beharbada ondare industrial inmateriala: zerrajera garaiko historiak,
kooperatibismoa... Horien inguruko ezagutza egungo belaunaldiei ezagutarazi.
Elizaren erabilera oso txikia dela kontutan izanda, etorkizunean beste erabilera batzuetarako ere egokitzea
ondo ikusten dut
Ez dut ezagutzen ondarearen babes maila, beraz, ez naiz gai atal hau erantzuteko.
Me falta conocimiento suficiente para aportar
Proteger como patrimonio del pueblo el organo de la parroquia y no se considere un bien de la Iglesia

1.8 08. Gaia: Jasangarritasuna
eta klima-aldaketa
•

1.7

1.8 Tema 08: Sostenibilidad y
Cambio Climático

0 eta 1 hiribaratzeak mailakatutako aldapan (bankalak) Herriko autobus zerbitzua 5 minuturo herriari
buelta emanez (Txarapeatik igo eta Araba Ibilbidea (Errotabarritik farmaziaraino) eta AZBE eta
Santakurtzetik jeitsiz kuarteleraino. Beste herriekin lotura AZBEko geltokian bakarrik eta Larrinoko
bidegurutzetik sartu eta atera herrian Herri barrutik kotxeak atera behar dira eta horretarako,
industrialdean kotxeentzako lekuak jarri, erabiltzen ez diren pabiloiak horretarako baliatuz
Crear zonas cubiertas para aparcar bicicletas, no sólo en parques o plazas, sino que en general (para
poder ir a hacer recados, o a una zona de oficinas, a trabajar...). Volver a implantar el sistema de reciclaje
de aceite mediante el bote reutilizable.
Creo que la sostenibilidad debería de ser un tema clave del nuevo plan urbanístico donde se deberían de
tomar más medidas. Impulsar el uso del transporte público. Impulsar un transporte público renovable.
Iluminación con energía renovable: uso de placas solares o encendido a través de la detección de
movilidad Implantar puestos de carga de vehículos híbridos, eléctricos, etc. Poner en marcha acciones
más pequeñas como uso de jarras de agua en bares, reducir el uso de plástico en comercios, etc.
Deberían ayudar a los edificios que no reciben luz solar por orientación; protección térmica o hacer que
reciba luz solar (reflejos) Huerto urbano donde poder comprar productos; poder dar trabajo a gente en
paro durante periodos por sorteo.
Energia autokontsumoa bultzatu behar da orain arte eraikitako etxeetan eta herrian (farolak...) eta
eraikuntza berrietan hori barneratu behar dela iruditzen zait (de serie). Isolamenduak hobetzeko laguntzak
aurreikusi. Faroletako argiak adbz ordutegira gehiago ajustatu (minutuek energia konsumo haundia
suposatzen dute urtean zehar. Batzuk kendu daitezkeen begiratu...) Benetako berdeguneak sustatu.
Haundi egin daitezkeen zuhaitzak bematzen duen kalitatezko lurrarekin.
Energia kooperatibak egitea sustatuko nuke, 0 km energia kontsumitzeko. 5MW arteko eguzki panel
guneak eraikitzea ahalbidetzea. Autokontsumorako, ez diru iturri gisa.

•

Hiri baratzeak jartzeko toki aproposa da, gertukoa, eskura dagoena, irisgarritasun errazekoa eta
lehentasunezkoa lurrarekiko lotura berriz gure bizitzan txertatzeko
Menos autocaravanas en el pueblo
Panel fotoboltaikoen instalazio bultzatu eraikin publiko eta herri-erabilera dutenetan (ikastola, Eliza,
Elkarte...).

•

•

Mugikortasun iraunkorraren bidezko arintze- Entre las siguientes medidas de mitigación
neurri hauen artean, zeintzuk dira egokienak? a través de la movilidad sostenible, ¿cuáles
crees que son más adecuadas?
• Autoko mugikortasuna murriztea, Oinezkoen
eta txirrindularien mugikortasuna erraztea,
• Reducir la movilidad en coche, Facilitar
zehazki jende gehien biltzen duten jarduerazentroetara (aisialdia, ekonomia, laguntza,
etab.), Herrigunetik urrunago dauden tokiei
zerbitzua ematen dieten garraio publikoko
mugikortasuna edo bestelako neurriak
(auzotaxia, etab.) erraztea.
Bestelakoak:

la movilidad peatonal y ciclista,
concretamente a los centros de actividad
más concurridos (ocio, económicas,
asistenciales, etc.), Facilitar la movilidad
en transporte público u otras medidas
(auzotaxi, etc.) que den servicio a
lugares más alejados del núcleo urbano.
• Otras:
Autobus línea egokiak diseinatu. Hirietara doazen autobusak geltoki bakarra, arina izan dadin.

•
•

Energia-eraginkortasunaren bidezko arintze- Entre las siguientes medidas de mitigación
neurri hauen artean, zeintzuk dira egokienak? a través de la eficiencia energética, ¿cuáles
crees que son más adecuadas?
• Lehendik dauden eraikinetan isolamendu
termikoa hobetzea, Eraikin berrietan energia
• Mejorar el aislamiento térmico en

•

•
•

berriztagarriak sustatzea, Lehendik dauden
eraikinetan energia berriztagarriak sustatzea,
Lurzoru urbanizaezinean instalazio
fotovoltaikoak (eguzki-panelak),
minieolikoak, etab. Baimentzea, Udalerrian
auditoretza energetikoa egitea, Landareestalkiak sustatzea, Landare-fatxadak
bultzatzea
Bestelakoak:

•
Energia kontsumoa gutxitzeko kontzientzia lantzea.
Energia komunitateak sortzea.

1.9 09. Gaia: Inklusibitatea eta
osasuna
•

•
•
•

edificaciones existentes, Impulsar las
energías renovables en nuevas
edificaciones, Impulsar las energías
renovables en las edificaciones
existentes, Permitir instalaciones
fotovoltaicas (paneles solares),
minieólica, etc. en suelo no urbanizable,
Realizar una auditoría energética en el
municipio, Impulsar las cubiertas
vegetales, Impulsar las fachadas
vegetales
Otras:

1.9

Tema 09: Inclusividad y salud

Asteburuetako gaueko aisialdiarekin oso arduratuta nago. Uste dut azkenaldian gai honek hartu duen
tendentzia oso negatiboa dela: kale zurruta, istiluak... astero errepikatzen dira jokaera berdinak. Parrandak
beharrezkoak dira, eta batez ere gazteentzako, baina azkenaldian duen joerak ez gaitu herri moduan leku
onera eramango
Euskeraren erabilera bultzatu behar du
Falta de iluminación en todo el pueblo, yo que trabajó a relevos muchas veces paso miedo Porque no ves
ni al que va andando a tu lado, desde que se cambiaron las farolas hemos empeorado muchisimo
Genero ikuspegia lurraren okupazioari dagokionean eta kirol jarduera batzuri dagokienean. Airearen
kalitatea zaindu beharko litzateke. Errekako isurketa kutsatzaileak kontrolatu beharko lirateke.

•
•
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Kalean euri eta eguzki babespean egoteko toki handiagoak falta dira denontzat baina bereziki haurrentzat
eta adinekoentzat
Lehenengo galdera matrizea ez da ulergarria
Nekazaritza lurrak babestu lehen sektorea indartzeko
Tenemos unas instalaciines luminicas adecuadas,pero no hay suficiente claridad al estar los focos
cubiertos de hojas de los arboles y dar la sensacion de falta de luminosidad, antes de poner vegetacion
estudiar si sera un problema en el futuro
Zarata larregi plazan.
Zure ustez, Aretxabaletak, gaur egun, nahikoa espazio publiko, merkataritza, zerbitzu eta ekipamendu ditu
auzoetan, eguneroko beharrak asetzeko eta hurbileko bizitza errazteko honako kolektibo hauentzat?
Galdera honetan ez dago "ezezkoa" erantzuteko aukerarik. Nik uste dut guztietan dagoela hobetu beharra,
ez da nahikoa batean ere ez, hori izan da erantzun gabe uzteko arrazoia.

Zer zarata mota da gehien molestatzen ¿Qué tipo de ruido es el que más te
zaituena?
molesta?
•

•

Trafikoa, Industria-jarduera, Jendea/aisialdia
(egunez; terrazak, tabernak eta kafetegiak),
Gaueko aisialdia (terrazak, tabernak eta
diskotekak), Zabor bilketa, Obrak
Bestelakoak:

•

•

Tráfico, Actividad industrial, Gente / ocio
(diurno; terrazas, bares y cafeterías), Ocio
nocturno (terrazas, bares y discotecas),
Recogida de basuras, Obras
Otros:

• Kanpaiak. Gauetan kanpaiak isilaraztea proposatzen dut,beste herri batzuetan egin ohi den gisa.

