GARDEA
HASIERA ORDUA: 19:05
BUKAERA ORDUA: 20:15
PARTE HARTZAILEAK:
16 pertsona (9 emakume, 7 gizon)
ORDEZKARI POLITIKOAK:
Natxo Urkixo (EHBILDU)
Amets Meatza (EHBILDU)
Jon Ander Altube (EHBILDU)
Eva Marquinez (EAJ-PNV)
TEKNIKARIAK
Almudena Fernandez (Arkitektoa)
Laura Castresana (Arkitekto teknikoa)
Joseba Solaun (Obren arduraduna)
Publikoaren artean
Isabel Bóveda Urioste (EH BILDU)
Alvaro Barrios(OMNIA)

Herritarra: 5 gai ekarri dtu eztabaidatzeko.
-

-

-

jaien kontsultari dagokionez, porrota irizten dio, jendea bozkatzeaz nekatuta
dagoelako; erabaki beharko duten ordezkari batzuk aukeratu, eta ez du kontsulta
egiteko beharrik ikusten. Bere ustez, jaien formatua zaharkitua dago.
Eskatu egin du zebrabideak ipintzeko Argatxe kaleko 38. zenbakiaren parean eta beste
bat Kaltzeganetan.
Auzoko garbitze-lanak. Esan du inbidia sentitzen duela ikustean zeinen ondo dauden
beste eremu batzuk. Errepidearen ondoko ibilbidea garbitu da, baina Kadaltso eta
Txirritaren arteko zatia, lehenengo zubi gorritik Txirrita kalera ez da egin.
Galdetu egin du zergatik utzi den bukatu gabe hockey zelaiaren garbiketa.
Kaltzeganeta eta Solozar arteko bidean berak garbitzen ditu hostoak eta sasiak, eta ez
dio axola, baina bidean txintxarra baino ez dago eta adabakiak jartzea ez da irtenbidea.
Maiztasun desberdinekin erabiltzen duetn sei familiari eragiten die, baita mendira
doazenei ere.

Herritarra: esan du hark ere Argatxeko 38.aren parean zebrabidea ipintzeko eskatu behar
zuela.
Jonan: kontsultari dagokionez, onartu du Udalarentzat ere kolpe handia izan zela parte hartze
txikia. Ez dago ados herritarrei kontsultatu behar ez zaielako iritziarekin, adierazi du Udalak
parte hartzearen alde egiten duela. Zebrabideei dagokienez, aztertu egingo da eta bideragarria
bada, egingo da. Auzoko garbitze-lanen kontua behin eta berriz ateratzen da batzarretan.
Kaltzeganeta eta Solozar arteko bideari dagokionez, txosten bat eskatu zen, eta ondorioak izan
dira itxura txarra duela, pitzatuta dagoela, baina egitura ondo dagoela. Une honetan, ez da
lehentasuna landa-bideak berreskuratzeari dagokionez.
Laura: hockey zelaiaren garbitzen-lanen kontuari erantzun dio esanez % 40 falta dela.
Esleipena izan zuen enpresak ez zuen ondo kalkulatu eta eskaintza txikiagia egin zuen, uste
izan baitzuten denbora gutxiago beharko zutela. Gainera, makinekin arazo bat izan dute. Une
honetan, beste lan batzuk egitera joan dira, eta bukatu egingo dute.
Herritarra: azaldu du duela tarte bat kamioi batek horma bota ziola. Horma horrek arrakalak
ditu alde batetik eta igarotzen diren kamioiek ematen dizkioten kolpeekin, gehiago atera
zaizkio. Euste-horma bat egin zen etxearen aldetik, sendotu egin zen. Sendotu zen zatira arte
ondo dago, gainerakoan arrakalak daude. Esan diote balitekeela errepideak sortzea arazoa,
baina udal teknikariak esan dio ez dela hori. Udaletik esan zitzaion mutiloi bat jarriko zela,
baina oraindik ez dute jarri. Bestalde, eremu horretako sasiak mozten direnean, ez da
garbitzen. Eskatzen du Isasin eta Latiorron bezala edukiontzi bat ipintzeko inausi ondorengo
hondarrak botatzeko eta erantsi du Industrialdean arratoi asko dagoela.
Jonan: arrtoiei dagokienez, herrian egin izan diren lanek eragin dute arratoiak mugitzea..
Udalak badu enpresa bat kontratatuta eta arratoiak daudenean deitu egiten zaio, joaten dira,
euren lana egiten dute eta txostena ematen dute. Hormari dagokionez, esan du berriro igaroko
direla ikusteko.
Herritarra: Gardean egiten ari diren gauza guztiekin (padel…) jende gehiago joango da hara eta
zailagoa izango da aparkatzea. Galdetu du zer egingo den horri dagokionez.
Jonan: esan du ez duela argi arazoaren konponbidea aparkaleku gehiago ipintzea ote den.
Kontzientzia hartu behar da, ohiturak aldatu eta autoa partekatu. Bestalde, ez dago espaziorik
aparkaleku gehiago ipintzeko.
(Natxok eta Ametsek ildo beretik jo dute; konponbidea ez da aparkaleku gehiago ipintzea,
ohiturak aldatzea baizik. Hala ere, aztertu daiteke nola atera beste aparkalekuren bat)
Herritarra: esan du Ellakuri irekitzen denean jende gutxiago dagoela nabarituko dela
nabarituko dela, uste baitu taldeek han entrenatuko dutela.
Natxo: herritarrak esandakoa berretsi du, Laudio eta Altzarrate taldeak ados jarri direlako
zelaiak entrenatzeko erabiltzeari buruz. Momentuz, ez da beharrezkoa izango Gardea
erabiltzea.

Jonan: adierazi du nabaritu egingo dela Banda Zubiko Etxera igaro dela, baina padelera
jokatzen dutenak auzora joango dira.
Herritarra: planteatu du Lidl supermerkatuen kamioiak autobidetik sartu beharko luketela,
Gardeatik sartu ohi direlako eta eremua oso arriskutsua bihurtzen delako komioiekin.
Natxo eta Amets: esan dute Latiorron antzeko zerbait gertatzen dela, eta arrazoia dela GPSak
hortik bidaltzen dituela.
Jonan: esan du enpresarekin hitz egingo dutela konponbidea bilatzeko.
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