ANTXO ERAIKIZHerritarrekin 2. saioa: akta
Eguna: 2014/04/15
Ordua: 19:00-21:00

1.

Hasteko, lehenetsiko luketen proiektua aukeratzeko eskatu diegu. Hauexek izan dira
aukeratutakoak:
 Luzuriaga (II).
 Luzuriaga proiektu kulturala babestu eta aurrera segi.
 Topoa lurperatu, gaineko azpiegitura (arkuak) bota eta egungo ibilbidea oinezkoentzako
gune bihurtzea (IIIII).
 Kultura eta sorkuntzarako guneak.
 Elizaren lokalak herritarrei ireki edota eliza tokiz mugitu eta erdigunea askatu.
 Aparkalekuaren gaia konpontzea; Antxoko erdialdea (Hamarretxeta, Oarso, Zumardia, etab.)
herritarrek erabil dezaten lor dadin, erdialde hori herriaren bizitza egituratzen duena izatea.
 Herritarren arteko elkarlana eta ardura, Udalarekin partekatuta (herritarren eta udalaren
arteko elkarlana eta erantzukizun partekatua).
 Funtzio anitzeko gune zabala emakumeentzat; oso argia eta sarbide egokituekin
(eskulanetarako ura izango du, eta gimnasia egiteko leku zabala, jaiak egiteko leku zabala;
BERDEA. Parkea izango du eta funtzio anitzeko eraikina, gure jarduera FEMENINOETARAKO
lokalik gabe gauden elkarteentzat. Esaterako: Lagun-arteak 30 urte daramatza borrokan,
leku duin bat lortzeko.
 Erabilera anitzeko ekipamendua: liburutegia, ekitaldi-aretoa, helduentzako eguneko
zentroa.
 Kultur arloko erabilera anitzeko eraikina.
 Euskaraz bizitzeko aukera ematen duen herria.

2.

Etorkizunean nahi dugun Antxoren printzipioak landu ditugu:


1. taldea



Elkarbizitzan oinarritutako elkartasuna



Herritarron artekoa



Erantzukizunetik guztion ardura



Bizi-kalitatea (hainbat alderdi kontuan izanda: soziala, ingurumena, kulturala, garbitasuna…)



Erabilpen publikorako gune eta eraikinak izango dituena (besteak beste, komuna Antxo osorako)



Askotarikoa eta euskalduna
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2. taldea



Berezko nortasuna duen Antxo.



Zerbitzu independenteekin (administrazio-gestioak Antxon egiteko aukera).



Leku garbia, pintaketarik gabea, gune berdeekin eta gizalegekoa.



Herri erakargarria, herritarrek antolatzen diren jardueretan parte har dezaten.



Jarduerak, merkataritza eta ostalaritza sustatzen dituen herria (arauak malgutu, herritarrak
herrian kontsumitzera animatu).



Bizigarritasun egokia duen herria.

3. taldea


Pasaia argia, garbia, berdea, osasuntsua, itsasoari begirakoa eta errekara irekia.



Pertsonei lehentasuna emango dien herria (erdigunea oinezkoentzako).



Zerbitzuz hornitua (aldameneko herrialdeetan daudenak erabili ahal izatea), honakoak
bermatzeko:
o kultura
o sorkuntza
o osasuna






Anbulatorioa



Eguneko zentroa

Bizi-kalitatea
Berrikusi hutsik dauden lokalak:
o Elizaren lokalak herriratu
o Lokal txikietan komertzioa bultzatu
o Pavisaren erabilera
o Luzuriaga



Herritarren iritzia kontuan duen herria:
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o Informazio-eskubidea
o Portuak sortzen dituen aukerak eta arazoak herritarrekin konpondu
o Erabakitzeko eskubidea
o Partaidetza sustatzen duen herria



Herritarren eskubideak bermatzen dituen herria:
o Euskaraz bizitzeko aukera ematen duen herria.
o Emakume eta gizonen partaidetzan berdintasuna sustatzen duen herria (jaietan...).
o Integraziorako eta elkarbizitzarako herria.
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Antxoko beharrak eta aukerak landu
ditugu. Honakoak izan ziren jasotakoak:
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3 taldea
3 taldea
1 taldea
1 taldea

AZOKA

2 taldea
3 taldea

EKIPAMENDUAK

2 taldea
3 taldea

BITERI

1 taldea




BEHARRAK
Topoa lurperatzea
BEHARRAK
Luzuriaga

AUKERAK
Topoa lurperatzean
AUKERAK aurreko
zubia kendu eta toki librea
Luzuriaga
Topoaren
zubiak botatzea.
izatea
Topoadagokion
lurperatzean,
egungo
Antxori
zatian,
ibilbidea oinezkoentzako
gune
adinekoentzako
egoitza egitea
bihurtzea.
Azoka (erabilerak) beste
Trenbidea eta geltokia bota.
BEHARRAK
AUKERAK
norabait eramatea
Ekitaldiak egiteko
lekua Biterin?
 Ekipamendu
falta
BEHARRAK
AUKERAK
Beharra badago, baina Biteri ez
 Ekitaldiak egiteko lekua
den nonbait ase.
 Estalitako lekua
 Administrazioarekiko
Eusko Jaurlaritzari eskatzea
2. fasean
harremana bideratzeko eta Luzuriagako
Azokako eraikina
bota aurretik,
gestio orokorrak egiteko
berria eraikitzeko (Igogailua
Azokaren
erabilerak beste
ekipamendua
alde batean egon dadila).
norabait eramatea

TOPOA

LUZURIAGA

1 taldea
1 taldea
2 taldea
2 taldea




BEHARRAK
Espazio ireki eta zabala izatea, eraikinik

gabea (ezta anbulatorioa ere).
Gune bigun eta atsegina izatea:
belardiak, zuhaitzak, paseoan ibiltzeko…
askoz gehiago egin behar da.


2 taldea



3 taldea Erdigune izaten jarraitu

Azokan parte hartzen duten
Kirola egiteko tokia
erakundeek eraikin berriaren
Rokodromoa eginda
diseinuan parte hartzea.
dago, baina pobre AUKERAK
gelditzen
da.
 Eliza lekuz aldatzeko aukera aztertu
espazioak:
Biteriko
Topoko
geltokia azokaren inguruan jarri.
haur-parkea,
 Adin desberdinetako herritarrek aisialdiaz
zaintzarako
gozatzeko tokia eskaini behar du, behin behinean,
tokia…erdibidean
bada.
ez dago
eginda.
dago;
Kirola
egiteko
tokia; egungo egoera mantendu eta
Adinegokitu
desberdinetako
herritarrek aisialdiaz
 Elizaren eraikina birmoldatzea; eliza eta
gozatzeko lekua
frontoiaren artean espazio librea utziz eta
Anbulatorioa egiteke
eraikinaren egitura errespetatuz.
dago
 Eliza berria egungo beharrei egokituta,
Estalitako lekua
LUZURIAGAko 2. fasean egitea.
Ekitaldiak egiteko
lekua
Baina, bigarren erdigunea sor daiteke.
BEHARRAK

MERKATARITZA

1
2 taldea
taldea

Udalak txikizkako merkataritza
sustatzea
 Komertzioak
irekitzeko
 Herrian bertan
kontsumitzeko

3 taldea

HER
RI
BIZI
TZA

BEHARRAK
1 taldea
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AUKERAK


Komertzioak
irekitzeko baldintzak
administratibo eta
urbanistikoak
malgutzea; arau
administratiboen
interpretazioa
malgutzea…
AUKERAK

MERKATARITZA

BEHARRAK
1
2 taldea
taldea

AUKERAK

Udalak txikizkako merkataritza
 Komertzioak
sustatzea
irekitzeko baldintzak
 Komertzioak
administratibo eta
irekitzeko
urbanistikoak
 Herrian bertan
malgutzea; arau
kontsumitzeko
administratiboen
interpretazioa
2 taldea
 Herriko jarduerak
malgutzea…
sustatzea, baita
haietan parte hartzea
ere.
 Herria
erakargarriagoa egin,
herritarrek
3 taldea
antolatzen diren
ekitaldietan parte
hartzeko edo
ekitaldien
4. BILERAREN BALORAZIOA eginez bukatu dugu saioa, gauza antolakuntzan
positibo eta negatibo bana esateko
inplikatzeko
eskatu diegu. Honakoak aipatu dituzte:

Parte hartzeko aukera eduki izana.
Gutxi gara baina denok parte hartu dugu.
Aurreko bileran baino gehiago hitz egiteko aukera izan dugu.
Puntu askotan ados gaude.
Bilera gehiago beharko ditugu, LABURREGIA.
Oso gutxi gara.
Lan asko izan ditugu oso denbora gutxian egiteko.
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