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AUZO BATZARRA 

GURUTZIFIKA, ZABALTZAGAIN-GURUTZIFIKA, NAFARROAKO KORTEAK 

IRUNBIDEA 

VINCULO 16/03/21 20:00etatik 21:30etara 

Txosten hau egin da bilerara deituak zeuden auzokideen ekarpenekin, jarraian 

dauden aholkuak, kexak, eta hobekuntzak talde dinamiken bidez jaso dira. 

Helburua auzokideen parte hartzearen bidez informazioa jasotzea da. Jaso 

ostean gai zehatzak zein konkretuak lehenetsiko dira eta egingarritasuna 

aztertuko da egiten joateko.   

 

GAI OROKORRAK  

(Izartxo bakoitzak azaltzen du zenbat aldiz atera den gaia lan talde ezberdinetan) 

GARBIKETA *** -  TXAKUR GOROTZAK ** 

LORATEGIA 

TRAFIKOA *** (Unciti haragitegiko bidegurutzea-Correos- Jakue aurreko 

etxebizitzetan lerro jarraia) - APARKALEKUA 

ARAUAK BETEARAZTEA 

GURUTZIFIKA KALEAREN URBANIZAZIOA 

OINEZKOENTZAT ZEBRABIDEAK/ ESPALOIA – Gurutzifika/Kale Nagusitik Jakuera ez 

dago zebrabiderik.  

SEINALEEN EZAUGARRIAK BATERATZEA  

ABIADURA HANDIA  ERREPIDEAN  

BIDEGORRIA EZ DAGO ERABILTZERIK– ARRISKUTSUA 
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ROBOKO MAKALDIA 

AUTOBUS APARKALEKUA  

GURUTZIFIKAKO ZEBRABIDEA GALTZADA-HARRIEKIN JARTZEA  

 

GAI ZEHATZAK 

C TALDEA/GURUTZIFIKA 

− Erreparadoreetako eduki-ontziak: hesitu eta zonaldea txukundu  

− Bandalismoa erreparadoreen plazatxoan 

− Fusil-zuloak: garbitu eta margotu  

− Erreparadoreen plazatxoaren eta ikastetxe aurrekoaren garbiketa: garbiketa extra 

(erromesak)  

− Galtzada-harri askatuak Gurutzifika kalean  

− Karteldegia eta postontzia kale Nagusiaren sarrera: itsusia  

− Erreparadoreen plazatxoko zuhaizka: errepiderako ikusmen murritza  

− Gurutzifika atzeko zonaldean (Irunbidea) arriskutsua  

− Erreparadoreetako gurutz-harria: ondasuna mantenu gutxi  

 

ZABALTZAGAIN-KALBARIO 

− Zabaltzagain sartzeko harresian pintaketak 

− Kalbarion eserleku gutxi  

− Kalbarion arekak jartzea, kotxeen abiadura moteltzeko  

− Kalbarioko hesia garbitu eta margotu  

− Kalbarioko lorategian ureztatze automatikoa jartzea 

− Zabalzagaingo aldapan zebrabidea margotzea berriro. 

− Zabalzagaingo aldapan farola fundituak 

− Zabaltzagainen ureztatze-ahoa 

− Zabaltzagainen dauden arteen inausketa. 

− Pilonak margotzea Zabaltzagain Silo artekoan  
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C TALDEA/ NAFARROAKO GORTEAK-IRUNBIDEA 

− Zabaltzabainera joateko bidegurutzean errotonda bat jartzea  

− Correos inguruan kotxeak bigarren lerroan aparkatzea  

− Albaiteroaren dendan ilarak, espaloian animaliekin  

− Irunbideko lorategi zonaldea abandonatua, etxebizitza tartekoa  

− Gurutzifika-Kale Nagusiaren arteko zebrabidearen kokapen arriskutsua  

− Yony’s tabernaren etxebizitzaren euri-urak espaloiara bota  

− Irunbideko euri-ur kanalizazioak egoera txarrean, Aldaz Remiro zurgindegi aurrean  

− Aldaz Remiro zurgindegi aurreko estolderiak egoera txarrean, errepide azpikoak 

− Unciti haragitegiko STOPa ezabatua 

− Vendingo zaborrontzien garbiketa 

 

 


