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2015-2016 ikasturtean Herri Jasangarria landu 
dugu Eskola Agenda 21aren baitan. Aita 
Larramendi Ikastola, Leizaran, Ondarreta eta 
La Salle-Berrozpe ikastetxeetako LH, DBH eta 
Batxilergoko ikasleek herriaren diseinu eta 
antolamendua aztertu dugu. 

Gelan azalpenak zein hitzaldiak izateaz gain, 
herriko diagnostikoa egin dugu. Horretan 
oinarrituz, egoera hobetzeko proposamenak egin 
eta guk ere hainbat konpromiso hartu ditugu. 

Lortutako emaitzak herri mailako hiru foroetan 
eztabaidatu ondoren, udal ordezkariei aurkeztu 
dizkiegu txosten batean eta

Alkateak Udalaren esku dagoen guztia egiteko 
konpromisoa hartu du.

Zer egiteko prest gaude?
• Lurrera edo ibaira ez dugu zaborrik botako, 

ezta kalean pixarik egin ere.

• Txakurra baimendutako eremuetan soilik 
askatuko dugu, eta zikindutakoa bilduko dugu.

• Aiton-amonak kalean lagundu eta 
errespetatuko ditugu eta haiekin egoteko 
tartetxo bat hartuko dugu astean behin.

• Mugitzeko zailtasunak dituztenei bide errazak 
erakutsiko dizkiegu. 

• Bizikletarekin arduraz ibiliko gara eta txirrinda  
aparkatzeko lekuetan utziko dugu. 

• Errepideak beti pasabideetatik zeharkatuko 
ditugu. 

• Herrian oinez, bizikletaz eta garraio publikoan 
ibiliko gara eta abiadura zein arauak 
errespetatuko ditugu.

• Eremu arriskutsuetatik ez gara ibiliko, gauean 
batez ere.

• Jolasean gabiltzanean gainerako erabiltzaileak 
errespetatuko ditugu. 

• Kalean jolasterakoan ume txikiei eta 
zailtasunak dituztenei laguntzeaz gain, 
beraiekin jolastuko gara. 

• Parkeetako, berdeguneetako eta kaleetako 
altzaria errespetatuko dugu, baita gainerako 
arauak ere.

• Herrian antolatzen diren ekintzetan parte 
hartuko dugu, eta horien inguruko informazioa 
zabaltzen lagunduko dugu. 

• Barazki gehiago eta Fast food delakoa gutxiago 
jango dugu.

• Bertako elikagaiak erosiko ditugu azokan eta 
familiakoei baserriko produktuei buruz hitz 
egingo diegu. 

Zer eskatu diogu 
udalari?
• Zakarrontzi gehiago jartzea, baita 5.edukiontzia 

ere.
• Txakurrentzako eremu gehiago jartzea eta 

gainerako eremuetan beti lotuta ibiltzea.
• Txakur jabeek kakak jasotzen ez badituzte 

atentzioa deitzea. 
• Komun publiko gehiago jartzea.
• Eraikin publikoetan  igogailua eta kalean 

arrapala, baranda, eskailera mekaniko eta 
bankuak jartzea.

• Espaloiak irristakorrak ez izatea, zuloak 
estaltzea, pasabidera joateko koska kentzea...

• Espaloiak zabalagoak izatea, oztopo 
gutxiagorekin eta aparkatutako autorik gabe.

• Ongi ikusten ez diren pasabideak margotzea eta 
zuloak konpontzea.

• Semaforo gehiago jartzea, soinudunak izatea 
eta argi laranjaren denbora luzeagoa izatea.

• Dendak dituzten kaleak oinezkoentzat soilik 
izatea.

• Oinezkoen bideen segurtasuna handitzea, 
horretarako autoak urrunduz eta abiadura 
murriztuz.

• Errepideetan eta pasabideetan udaltzain 
gehiago ibiltzea, baita ere beldurra sentitzen 
dugun guneetan, gauetan,eta batez ere, festetan.

• Bizikleten bideak zehaztea eta erabilera 
horretara mugatzea. Bizikletaz ibiltzeko 
bidegorri sare zabalagoak egitea eta 
aparkalekuak jartzea.

• Garraio publikoaren zerbitzua merketzea eta 
hobetzea. 

• Adineko gidariek etxetik gertu aparkatzeko 
aukera izatea.

• Egunaren arabera autoen eta motorren 
erabilera mugatzea, eta aparkaleku kopurua 
moldatzea.

• Garraio astuna herriaren kanpotik ibiltzea.

• Herriko gune ilunetan farola gehiago jartzea eta 
LED bonbilladunak izatea.

• Aisialdi eremu gehiago jartzea, mota 
desberdinekoak eta adin guztietarako izatea: 
skate parkea, aterpedun parkeak, adinekoentzat 
kirol parkeak, berdeguneak... 

• Miranda pasealekuko erabilera-eremua 
antolatzea.

• Aisialdirako eskaintza zabalagoa izatea, batez 
ere musikari eta arteari dagokionean, eta 
informazio gehiago zabaltzea.

• Herrian baratza eta denda ekologikoak sustatzea,  
baita bertako produktuen salmenta ere.

• Esne-makina jartzea.

Zertan hitz eman du udalak?
• Alkateak esan duenez, iaz hartutako 

konpromisoak ez dituzte bete, baina aurten 
horiek eta proposatu berri ditugunak betetzen 
hasiko dira.

• Laster materia organikoa biltzeko 5. edukiontzia 
jarriko dute.

• Zakurren inguruko kanpaina martxan jartzeko 
prest dute.

• Komun publiko gehiago jarriko dituzte.

• Datorren urtean ikastetxeekin elkarlanean 
jarraitzeko prest agertu da eta ikasleekin 
adostutako proiektu bat aurrera eramateko 
baldintzak jarriko ditu.

Nolako herria nahi dugu? 
Ekin diezaiogun berreraikitzeari

Herri 
jasangarria

diseinua: 

astidiseinua.com
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