ZALDIBIAKO GUNE ETA ERAIKINEN
ERABERRITZEA LANTZEN, 2016
TALDE ERAGILEAREN LEHENENGO SAIOA, 2016-XI-21

Saioaren data: 2016-XI-21
Saioaren lekua: Kultur Etxea
Parte hartzaileak: 15 pertsona. 8 emakume eta 6 gizon.
Udaleko ordezkariak: Josune Lopetegi eta Estitxu Mujika. Pedro (arkitektoa).
Dinamizatzaileak: Susana Martinez eta Enara Eizagirre
Hasiera ordua: 18:10
Amaiera ordua: 20:30
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TALDE ERAGILEAREN LEHENENGO SAIOA, 2016-XI-21

1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA
Estitxu Mujika zinegotziak ongi etorria eman die talde eragileko kideei eta gaurko bileraren
kokapena egin du.
Udala, bertan dauden bi taldeen adostasunez, Zaldibiako gune eta eraikinen eraberritzea
herritarrekin lantzeko partaidetza prozesu bat ari da gauzatzen. Ibilbide honetan,
dagoeneko urrats ezberdinak eman dira:
- Batetik, “Nolako Zaldibia nahi duzu?” parte hartze prozesua garatu zen, eta
bertan, herritar ezberdinen ikuspegiak eta proposamenak landu ziren, lauzpabost
gune zehatzen eraberritzea konpartitzen zelarik.
- Aipaturiko hausnarketa horren harira, Udal teknikariek “Eraikin Publikoei buruzko
Ekintza Plana” izena duen dokumentua sortu dute.
Sortutako plan horren zehaztasunak landu nahi dira herritarrekin 2016 amaieran.
Hausnarketa hori ahalbidetzeko, Talde Eragile bat osatu da, herritar ezberdinez osatua.
Saio hau da Talde Eragilearen lehenengo bilera.
Saio honen helburua abenduaren 3ko Herri Jardunaldian gerturatzen diren herritar guztiei
aurkeztuko zaizkien proiektuak eta beren ezaugarri teknikoak aurrez aztertzea eta
definitzea da, bereziki plaza guneari dagozkionak.
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2. ERABERRITZE PROPOSAMENEN AZALPENAK
Pedrok, Zaldibiako arkitektoak, ekintza planean zehaztuta dauden eraberritze proposamenen
ezaugarri zehatzak eta aukerak aurkeztu ditu modu zehatzean, partaideen galdera eta
zalantzei erantzunez.
Jarraian zerrendatzen dira, guneka, eraberritze proposamenak eta bakoitzaren ezaugarriak:
PLAZA GUNEAREN ERABRERRITZEA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

FRONTOIA ESTALI
Proposamen honek “historikoa” izan den plazako frontoi
osoa estaltzeari erantzuten dio. Berau lehenetsi izan da
herritarren artean bere horretan. Honen kudeaketa
prozesuak baldintzak sortu ditu: berau aurrera
eramateko Elizarekin hitzarmena egin behar da
(halabeharrez), kostua esanguratsua duena

Aterpea: 233.391 (bideragarria)
Elizarekin hitzarmena (+692.807,05)
Guztira: 926.198,05
MUGA: finantzaketa handia behar

FRONTOI ERDIARI ESTALPE ARINA
Proposamen honek “historikoa” den plazako frontoia
estaltzeari erantzuten dio. Kasu honetan proposatzen da
frontoi erdia estaltzea. Honek aterpe gastua arintzen du.
Kasu honetan ere Elizarekin hitzarmena bideratu
beharko litzateke, kostua esanguratsua duena

Aterpea: 180.000 inguru (bideragarria)
Elizarekin hitzarmena (+692.807,05)
Guztira: 872.807,05
MUGA: finantzaketa handia behar

KULTUR ETXE ZAHARRA BOTA ETA BERTAN
ATERPEA ERAIKI
Egun kultur etxe zaharra den eraikina bota, eta bertan
sortuko litzatekeen eremuan aterpea sortzea
aurreikusten du proposamen honek. Aipaturiko eraikina
zaharkiturik dago egun, eta bide batez konponbidea
emango litzaioke eraikinaren egoerari ere. Eremu
publiko da, beraz ez du eskatzen inorekin adostasunik.

Guztira: 392.597
MUGA: finantzaketa behar
Artxanberriko zerbitzua aurrez egokitu behar

PARKEA DAGOEN EREMUA ESTALI
Egun parkea dagoen eremua estaltzea jasotzen du
proposamen honek. Eremua beraren urbanizazioa
egingo litzateke eta estalpea. Parkea hortik kentzea
ekarriko luke. Eremu publikoa da, beste inorekin
negoziaziorik ez. Finantzaketa behar du, baina epe
motzeko egikaritza litzateke.

Guztira: 204.246
MUGA: finantzaketa behar

JOXEPANE-UDALETXE ARTEKO EREMUA ESTALI
Eremu publikoa da, ez du eskatzen beste inorekin
adostasunik. Zuhaitzak kendu beharko lirateke kasu
honetan. Finantzaketa lortuta, epe motzeko proiektua
litzateke, ez bailitzateke faseka egin behar.
KULTUR ETXE ZAHARRA BOTA, BERTAN UDALETXE
BERRIA; UDALETXE ZAHARRA BOTA, BERTAN
ATERPEA ERAIKI
Proposamen honek proiektu ezberdinak jasotzen ditu
bere baitan, ikuspegi integral batetik plazaren
eraberritze integrala ekarriko lukeena. Horrek,
interbentzioak faseka egitea lekarke, ezin baitira aldi
berean denak egin. Era berean, “historikoak” diren
egin beharrei erantzungo lieke (udala berritu,
aterpea…). Eremu publikoa guztia, ondorioz ez du
negoziaziorik ez adostasunik eskatzen.
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Guztira: 231.032
MUGA: finantzaketa behar

Guztira: 1.995.174
MUGA: finantzaketa behar

ZALDIBIAKO GUNE ETA ERAIKINEN ERABERRITZEA LANTZEN, 2016
TALDE ERAGILEAREN LEHENENGO SAIOA, 2016-XI-21

ARTXANBERRIKO LOKALETARAKO PROIEKTUAK
Artxanberriko udal biltegia egina dago, 2015ean Foru Aldundiak hasiera
batean frontoia estaltzeko emandako diru-laguntzarekin (frontoia
atzeratu zenez, parte hartze prozesuko beste proiektu egingarri eta
azkar bat hautatu zen). Udal langileen iritziak kontuan hartuta egin da,
gehiena udal langileen bidez gehiena). Lanak ia amaituta daude.
Guztira: 72.581,83
500m2 hutsik daude (300 behean, 250 goian inguru)
EREIN diru-laguntza eskatu zen erabilera anitzeko gela
egokitzeko
258.947,51
1. HAUR ESKOLA BERTAN KOKATU
Espazioaren dimentsioak aukera ematen du horretarako. Eraikinaren
egitura egina dago, eta horrek aurrezten du asko; gainera, obra egin
bitartean ez litzateke beste tokirik bilatu beharko. Alabaina, heziketa
gunea banatzen da.
2. HAUR ESKOLA EZ KOKATU BERTAN
2014an lehenetsitako beharra
(Eskola gunean egingo litzateke orduko hausnarketaren arabera).
Horrela, heziketa prozesu dena gune berean kokatuko litzateke.
Horrek honako bi proiektu eskatzen ditu (eta obra egin artean beste
gune bat egokitzea):

Guztira: 262.619,92

-Haur eskola eraiki: 406.869,76
-Jangela egin: 505.175
Guztira: 912.044,76

ANTZOKIRAKO PROIEKTUA
1. LEKU BEREAN EGOKITU
Egun eraikinak dituen hutsune nabariak konpontzeko, hiru fasetan
egingo den obra proposatzen da: (1) antzokiko sabaia den terraza
iragazgaitzeko obra egingo da; (2) komunak eta aldagelak
berrantolatuko dira irisgarritasuna bermatzeko. Komunak sarreran
jarriko dira eta baita barra txiki bat ere (oraingo komunen tokian,
biltegi bat egingo da); (3) areto nagusian isolamendu akustikoa,
termikoa eta aireztatze sistema jarriko dira.
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ESKOLA GUNEKO PROIEKTUAK
2009.urtean eraikin aurrefabrikatu bat egin zen, baina arazoak ditu,
bereziki teilatu lauarengatik. 2016an zorua aldatu zen urgentziaz: urki
egur kontratxapatua jarri zen (9.645,21€).
Estalpea behin-behinean konpontzeko, konponbide arin bat bilatu da:
haur-eskolaren alde banatan bi biga metaliko jarri eta lonak zintzilikatu, ur
pilaketak eusteko. (14.607,61€)
 Lurra + estalpea
behinean

eginak

daude

behin-

29.345,91
Aldundiko Lurralde Orekako diru-laguntzetatik 10.231,39€ jasoko dira.
Obra 2016ko azaroaren 20rako amaituko da.
Aurrera begira, 2 proposamen daude:
HAUR
1.-HAUR ESKOLA+JANGELA BERTAN EGIN
ESKOLAREN
2014an lehenetsia
KOKAPENA
Eskola gunean egingo litzateke orduko hausnarketaren
arabera. Horrela, heziketa prozesu dena gune berean
kokatuko litzateke. Horrek honako bi proiektu eskatzen
ditu (eta obra egin artean beste gune bat egokitzea):
2.-ARTXANBERRIRA ALDATU HAUR ESKOLA
Espazioaren dimentsioak aukera ematen du
horretarako. Eraikinaren egitura egina dago, eta
horrek aurrezten du asko; gainera, obra egin bitartean
ez litzateke beste tokirik bilatu beharko. Alabaina,
heziketa gunea banatzen da.
ESKOLA
GUNEAN
ESTALPEA

1.-LARDIZABAL HERRI ESKOLAKO ESTALPEA EGIN
Eskolak U forma du: aldenik alde estalpea egingo da
eta eskola sarrera estaliko da. Egurrezko egitura bat
litzateke, alboko zutabeetan oinarritua eta
polikarbonatoa bezalako material erdi-gardenaz
estalia (eskola barrua ez iluntzeko).
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Haur eskola eraiki: 406.869,76
Jangela egin: 505.175
Guztira: 912.044,76

Guztira: 262.619,92

154.541,20 (gutxi gorabehera)

ZALDIBIAKO GUNE ETA ERAIKINEN ERABERRITZEA LANTZEN, 2016
TALDE ERAGILEAREN LEHENENGO SAIOA, 2016-XI-21

3. ERABERRITZE PROPOSAMENEN
BALORAZIOAK

Jarraian, Zaldibiako eraberritze prozesuan
eraberritzeko proposamenak aztertu dira.

zentrala

izango

den

plaza

gunea

2014an herritarrekin egindako parte hartze prozesutik abiatutako ekintza planean
garrantzia berezia eskaini zitzaion plazan estalpea jartzeko proiektuari: herritarren
partetik historikoa den eskaera bati erantzuten dio proposamen horrek.
Plazarako aurkeztu diren eraberritze proposamenak aztertu dira herritarren artean:
haietatik batzuk estalpearen beharrari erantzuten diote bereziki; besteek proiektu
integralagoa barnebiltzen dute. Bi ariketa bidez baloratu dira proiektuak:
1. Proposamen bakoitza kartulina batean adierazita zegoen (ezaugarriak, planoa, kostu
aurreikuspena eta mugak), bi alboetan INDARGUNEAK eta AHULGUNEAK idazteko
espazioekin. Talde Eragileko partaideak, taldeka, proposamen guztiak aztertu dituzte
modu errotatiboan.
2. Ondoren, parte hartzaile bakoitzak indibidualki aukeratu du beretzat egokiena den
esku-hartzea. Bi gometxa eman zaizkio pertsona bakoitzari aukeratutako
proiektuan/proiektuetan jartzeko.

Jarraian adierazten ditugu atera diren emaitzak,
behin ariketa amaitutakoan taldean konpartitu
direnak (proposamenari berari jarri bazaizkio
gometxak, erdiko zutabean adierazi dira; aldiz,
sortutako proposamen berriek jaso badituzte
gometxak, proposamen berriaren ondoan jarri
da):
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1. PROPOSAMENA: FRONTOIA ESTALI
INDARGUNEAK

AHULGUNEAK

- Espazio estali handiena

- Kostu handia

- Negoziatu deike saloian espazioa estalperako

- Eliza eta ezkerreko etxea itzalpen “ez
gustakoa” gelditzen dira

- Frontoia ia osorik estaltzen da, egoki;
aterpearentzat toki ideala.

- Estali altuegia

- PROPOSAMEN BERRIA: frontoiak duen
altueran egin estalkia (ikusmena konpontzen
da).

- Ikusmena galtzen dute inguruko etxeek
neurri batean
- Kostue

- Aukera egokiena, betidanik ezagutu degun gunea;
bai jolasteko, jaialdiak, bazakariak-afariak etabar.
- Kokapena.

2. PROPOSAMENA: FRONTOI ERDIARI ESTALPE ARINA
INDARGUNEAK
AHULGUNEAK
- Inpaktu bisual gutxiago

- Estalki altuegia

- Estalpe nahikoa

- Kostu desberdintasunarengatik, hobe frontoi osoa
estaltzea

- Ez diogu aurkitzen osoaren ondoan

- Estetikoki itsusia
- Txiki samarra
- Kostu oso handia
- Etekin gutxi

3. PROPOSAMENA: KULTUR ETXE ZAHARRA BOTA ETA BERTAN ATERPEA ERAIKI
INDARGUNEAK
AHULGUNEAK
- Ez du baldintzatzen udaletxearen arazoa

- Ez da leku aproposa, aparte xamar

- Eremu publikoa ez dago inoren menpe

- Eraikin oso bat galtzen da

- Plaza eremua handitu eta aberastu egiten du

- Lau aldeak irekita

- Aterpea lortzen da

- Errepidetik gertuegi

- Aterpea lortzen da

- Zerbitzuak galtzen dira eta toki berri bat bilatu
behar zaie
- Errepidetik oso gertu
- Kostua handitzen da
- Eraikin bat saltzen da

4. PROPOSAMENA: PARKEA DAGOEN EREMUA ESTALI
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INDARGUNEAK

AHULGUNEAK

- Kostue txikie

- Estetika galera

- Haur eta gazteentzako aterpea

- Parke kendu beharra

- Epe laburrean burutzeko aukera

- Plazaren eremua murritzagoa

- Festetan karpa beharrik ez

- Kultur etxearen inguruko hausnarketa eskatzen du
- Kultur etxe berria (Karreane) estali egiten du
- Atzeko eraikuntzak ezkutatzen ditu

5. PROPOSAMENA: JOXEPANE-UDALETXE ARTEKO EREMUA ESTALI
INDARGUNEAK
AHULGUNEAK
-

PROPOSAMEN BERRIA:Olano eta
beste etxea erosi eta bota

-

Estetikoki ittusie

-

Ez da estaltzeko gunea

-

Bajoak erabili jubilatuentzat

-

Argitasun gutxi plazan

-

Aterpea egin

-

Arbolak bota beharra

-

Batere ez zaigu gustatzen

-

Ez da leku erabilgarria edozein egnkizunetako

-

Indargunerik ez dugu ikusten

-

Plazarako sarrera “naturala” oztopatu

6. PROPOSAMENA: KULTUR ETXE ZAHARRA BOTA, BERTAN UDALETXE BERRIA; UDALETXE
ZAHARRA BOTA, BERTAN ATERPEA ERAIKI
INDARGUNEAK
AHULGUNEAK
-

Estalpea dago

-

Udaletxe berria

-

Edifizio bat galtzea (zerbitzu publikoak izan
daitezke bertan)

-

Udaletxe berria

-

Plazaren itxura erabat aldatzen du

-

PROPOSAMEN BERRIA: Udaletxe zaharra
gizarte zebitzuetarako bideratu
(Hogarra barrue)

-

Oraingo zaretxekin ze gertatuko da?

-

Udaletxe aurreko estalpea itsusia gelditzen
da

-

Erabilpen anitza

-

Zahar etxea erdigunean behar da

-

Plaza handitu egiten da

-

Kultur etxeko zerbitzua galtzen da

-

Agian dena batera merkeago, kontuak egin
behar

-

Kaminua gertugi

-

Eremu ez egokia

-

PROPOSAMEN BERRIA: Aterpea ->
Udaletxeari lotu nolabait

-

Epe luzerako hipotekatuko litzateke herria

-

Lau aldeak irekita

-

Kosto handia kolpetik

Ariketa egin ondoren, ondorio nagusiak atera dira.
Ekintza planean eginak zeuden sei proposamenen inguruan balorazioak jaso dira, eta
beste hainbat aukera sortu dira. Hala ere, oro har bi norabide garbitan doaz plaza gunea
eraberritzeko proposamenak:


Frontoia estaltzea hobesten da aukera bezala. Estaltzeko gune egokiena bera
dela baloratzen da. Negoziatzen jarraitzeko bidea azpimarratu da. Era berean,
frontoiari altuera areagotzea arazo gisa ikusi da; frontoiaren altuera areagotu gabe
estaltzeko proposamena egin da.



Plazan egon behar duten zerbitzuak zehaztu behar dira. Horren arabera,
eraberritzeko proposamen integrala egin daiteke eta beharrezkoak izango diren
azpiegiturak adostu.
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4. HERRI JARDUNALDIRAKO EGITEKOEN
ZEHAZTAPENA

Abenduaren 3an egingo den Herri Jardunaldian gerturatzen diren herritar guztiekin landu
nahi dira eraberritzeko proposamenak.
Talde Eragileak lehenengo ariketan ateratako ondorioen gainean antolatuko dira
Jardunaldietako edukiak. Horretarako, beharrezkoa ikusi da herrian oro har eta plazan
zehazki egon beharko luketela baloratzen den zerbitzuen zerrenda bat osatzea. Horren
gainean, Herri Jardunaldietarako aurre lanketa bat egingo da eta lehenengo proposamen
zirriborroa egingo da.
Hori gauzatzeko, etxeko lan gisa planteatu zaie Talde Eragileko kideei taula bat osatzeko,
Zaldibiako herriak behar dituen zerbitzuak identifikatu eta espazialki kokatzeko:
beharrezkoak ikusten diren zerbitzuak zerrendatu, plazan egon behar duen edo ez adierazi
eta bestela non kokatu beharko litzatekeen zehaztu behar dira.
Taula ostiralerako, azaroaren 25a, betetzeko eskatu zaie. Honako edukiak biltzen ditu:

ZERBITZUA

PLAZAN EGON BEHAR DU?
(X markatu baiezko kasuan)

Udaletxea
Hogarra
Kultur etxea
Liburutegia
Gizarte Zerbitzuak
Haur Eskola
Jangela
Erabilera anitzeko aretoak
…

X
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BESTELA, NON?
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5. SAIOAREN BALORAZIOA ETA AGURRA
Saioari bukaera emateko partaideei bilera baloratzeko eskatu diegu.
Honetarako, hiru alderdi baloratzeko eskatu zaie (edukiak, metodologia eta giroa) eta beren
animoa egokien islatzen duen aurpegian gurutze bat egiteko eskatu zaie. Hiru aurpegi zeuden
aukeratzeko: aurpegi berdea (balorazio ona), aurpegi horia (erdipurdiko balorazioa) eta
aurpegi gorria (balorazio kaskarra).
Hona hemen hiru aspektu horiez egiten duten balorazioa islatzen duen irudia:

LANA EGITEKO MODUA

SORTUTAKO EDUKIAK
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Saioari amaiera eman zaio parte hartu izateagatik eskerrak emanez.

2016ko azaroaren 21ean, arratsaldeko 20:30ean

MILA ESKER GUZTIOI ZUEN EKARPENENGATIK!
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