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1. HELBURUAK, EGINKIZUNAK ETA OINARRIAK
HELBURU OROKORRA:
Alkizako herri proiektua berraztertzea, Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Klima
aldaketaren esparruan 2030era bitarteko helburu eta jardueren plangintza diseinatuz,
herritarrekin eta herriarentzat.

EGINKINZUN NAGUSIAK:
 Alkizako herri proiektua berraztertzeko eta hausnarketa bideak abiatzea,
populazioari eta etorkizuneko ekonomiari eusteko erronkei jarraituz eta
testuinguru berria aintzat hartuta (GIH, Klima Aldaketa, etab.).
 Prozesu partehartzailea hasterako Udalarekin oinarrizko baldintza eta arauak
zehaztea, lanketa esparrua ondo definituz.
 Herritar guztien hitza bermatzeko baliabideak eskaintzea eta prozesu
partehartzaile osoan parte hartu dezaten bermatzea, hasieratik amaierara. Ideia
eta proposamenak elkar-banatzeko aukerak sortzea eta kultura partehartzailea
zabaltzea, aurreko prozesu partehartzaileen oinarriak aintzat hartuz.
 Komunikazio bide ezberdinak erabili prozesuaren berri eman eta partaidetza
bultzatzeko.
 Pertzepzio eta ekarpen guztiei forma eman eta bateratu, aktore partehartzaile
guztiei erantzun bat eman ahal izateko (erantzuna prestatu)
 Hausnarketa prozesuaren emaitzak herritar guztiei helaraztea.
OINARRIAK:
 Komunikaziorako bide ezberdinak erabiltzea sortzen den informazioa bi zentzuetan
bideratzeko eta partehartzea dinamizatzeko.
 Berdintasun eta elkarlanerako balioetan hezteko espazioak sortzea, talde-dinamika
kooperatiboak, lanketa partekatua, berdinen arteko lanketak eta solasaldi dialogikoak
bultzatuz.
 Genero berdintasuna errespetatuko duten eta genero estereotipoak apurtuko dituzten
eremu publikoen erabilerak eta ezaugarriak zehaztea.
 Kultura arteko eta hizkuntza bizikidetzarako harreman espazioak definitzea. Aisia
hezitzaile eta euskaldunaren bitartez, aniztasunean berdin eta parekide izanez,
komunitate sarea eta auzolana indartzea. Komunikaziorako bide ezberdinak erabiltzea
sortzen den informazioa bi zentzuetan
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2. PROZESU PARTEHARTZAILEA
Partaidetza prozesurako proposaturiko bilerak aurrera eraman dira eta hau izan da egutegia:
Saioak
PRESTAKETA ETA KOORDINAZIO BILERA
UDALAREKIN
GALDETEGIA
UDAL SAIOA (GALDETEGIAREN EMAITZAK
AZTERTZEA)
HERRITAR GAZTEEKIN SAIOA
HELRRITAR HELDUEKIN SAIOA
ELKARRIZKETAK ERAGILE EKONOMIKOEKIN

Datak
Martxoak 22, 19:00etan
Apirilaren 18tik Maiatzaren 2ra
Maiatzaren 17; 18:00etan
Ekainaren 3an, 18:00etan
Ekainaren 10ean, 18:00etan
Ekainaren 7tik 17ra

1. PRESTAKETA ETA KOORDINAZIOA UDALAREKIN
Prozesu partehartzailearen helburua ondo zehaztu eta oinarriak adosteko bilera antolatu da
udal ordezkariekin (1. Eranskina: Udal saioaren deialdia)
Saioaren gai zerrendari jarraituz, prozesu partehartzailerako metodologia eta egutegi aurkeztu
dira (2. Eranskina: Udal saioaren aurkezpena)
Herri proiektuaren berrikuspenarekin Udaletik hasi da. Saioaren bigarren zatian, herri
proiektuarekiko herritarrek duten pertzepzioa jasotzeko galdetegira eraman nahi diren
aztergaiak aukeratu dira Agenda 21eko ekintza-planaren eta udalak dituen erronka berrietan
oinarrituta.
ALKIZAKO TOKIKO AGENDA 21 EKINTZA-PLANA 2016
HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAK)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

PLAN OROKORRA ETA HERRI EREDU OREKATUA, MUGIKORTASUNA ETA PARTE
HARTZEA.
Hazkundearen mugak eta plan orokorrak izan beharko dituen ezaugarriak zehaztea.
Etxebizitza: herriko gune ezberdinen berriztatzea eta etxebizitza duin baterako
sarbidea erraztea.
Herritik kanporako mugikortasuna: garraio publikoa hobetzeko politikak eta
partaidetza gune aktiboak mantentzea.
Oinezkoan joan-etorriak errazteko eta segurtasuna bermatzeko, hiri esparrua garatze
eta egokitzea
Alkizako eta herriarteko bideen egoera hobetzea.
Bide hezkuntza eta mugikortasun ohitura iraunkorrak sustatzea.
Herritarren partaidetza maila eta inplikazioa handitzeko bideak aztertu, komunikazioa
zainduz.
Iraunkortasunaren aldeko udal kudeaketa ahalbidetuko duten mekanismoak mantendu
eta hobetu
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2.

HERRIKO NATURA BALIOAK KONTSERBATU ETA EZAGUTARAZTEA

2.1. Hernio gazume eremu babestuaren kontserbazioa bultzatu eta inguruko eremuekin
dituzten loturak bermatu
2.2. Bertako espezie eta habitaten babesaren alde egitea
2.3. Alkizako paisaiaren kontserbazioa eta landa inguruneari lotutako jardueren eta
kontserbaziorako neurrien arteko oreka bilatu.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

NATUR BALIABIDEEN ERABILERA, KLIMA ALDAKETA, INGURUMEN INPAKTUA.
Uraren kudeaketa eraginkorra
Herriko hondakinen bilketa efizientea
Energiaren kontsumoaren dependentzia murriztu eta kutsadura ekiditea
Lurraren erabilera: kanpoko elikagaien dependentzia murriztea.
Berotegi efektuko gas isurien zenbaketa eta jarraipena bultzatzea
Klima aldaketaren aurkako borroka planifikatzeko tresnak bultzatzea eta ezartzea

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

HERRITARREN BEHARRAK ASETZEA
Herriko gizarte ongizatea erdiesteko azpiegiturak hobetu edo ezartzea.
Hezkuntza eskaintza eta hezkuntza azpiegiturak hobetzea
Euskararen erabilera maila handitzea, udaletik beharrezko laguntza ahalbidetuz
Herriko kultura azpiegiturak hobetzea, kultur zaletasuna bultzatu eta kultura ondarea
babesteko

5. HERRIKO EKONOMIA GARAPENA
5.1. Herriko landa eta natura ondarea herriko ekonomiaren ardatzetako bat izatea
ahalbidetuko duten neurriak bilatu

Ekintza-plana eskuetan, galdetegira honako gaiak eramatea adostu da:
-

ETXEBIZITZA
MUGIKORTASUNA eta IRISGARRITASUNA
NATUR BALIOAK – FAGUS ALKIZA
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-

ERRETORETXEA
OINARRIZKO ZERBITZUAK
BERTAKO PRODUKTUEN KONTSUMOA – DENDA
ZAHARTZAROA – ZAINTZA
AISIA: KULTUR ETA KIROLERAKO INTERESAK
GENERO IKUSPEGIA
PARTAIDETZA

Bilera amaieran galdetegia herritarrei helarazteko bideak zehaztu dira, paperean eta online
bidezko bertsioak sortzea adostu delarik. Bestalde, prozesuan aurreikusi diren bi herri batzar
edo saioen antolaketaz aritu gara. Lehen herri saioa gazteenekin egitea adostu da, 16-35 urte
bitarteko herritarrekin eta bigarren saioa aldiz 36 urtetik gorakoekin.
Galdetegi emaitzak aurkeztu eta saioa hauek antolatzeko udal saio berri bat egitea erabaki da.

2. GALDETEGIA
Udalarekin izandako saioan zehazturiko gaiekin galdetegia osatu da. Galdetegia herritarrei
helarazteko paperezko aleak eta online bidezko galdetegiak sortu dira. Hau galdetegirako
esteka: https://forms.gle/ZU4P6tF2AHbYvvij6
(3. Eranskina: Galdetegia paperean)
Galdetegiarekin batera alkateak sinatutako gutun bat bidali zaie herritarrei, batetik
galdetegiaren helburua eta hau betetzeko epeak zehazteko eta bestetik jarraian izango diren
herritar saioen berri emateko (4. Eranskina: Gutuna).
Galdetegia 66 herritarrek osatu dute online bertsioa eta paperezkoak batuta, hau da, 16 urtetik
gorako biztanleriaren heren batek.

3. UDAL SAIOA (GALDETEGIKO EMAITZAK AZTERTZEA)
Galdetegiaren emaitzak aurkeztu eta prozesuaren hurrengo pausuak defibitzeko (herritar
saioak) bigarren bilera bat antolatu da Udal ordezkariekin arabera (5. Eranskina: Udal saioaren
aurkezpena- Galdetegiaren emaitzak).
Hemen laburbiltzen ditugu galdetegiaren emaitza nagusiak:
ETXEBIZITZA




Herritarren etxebizitza beharrak ez daude asetuta eta herrian bizi nahi dute
%55ak pisua aukertzen du eta %22ak baserri banakatua
%60ak erosketan (babesekoa) hartuko luke etxebizitza

FAGUS ALKIZAKO



Proiektua ezagutzen da (%80) eta ondo edo oso ondo baloratzen da
Zertan hobetu daitekeen galdetzean, honakoak eskatzen dira:
-

Herritarren nahiak aztertu eta herritarren inplikazioa bultzatu
Fagus Alkiza gunearen kudeaketa hobetuz
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-

Natura eta baserriari laguntza eskainiz
Mendi bideak konpondu eta garbitu
Egiten diren lanak gehiago zabaldu herrian

MUGIKORTASUNA – IRISGARRITASUNA





Gehiengoa kotxe pribatuan mugitzen da (%81)
Garraio publikoaren eskaintza egokia ez dela dio (%60)
Garraio publikoak maiztasuna areagotuko balu erabiliko lukete (%63)
Ibilgailuen partekatzea bultzatu beharko litzateke (%57)

ERRETORETXE


Zertarako erabili beharko litzatekeen galdetzean:

-

Gazteentzako egokitutako toki
bat
Espazio kulturala eta balio
anitzeko gela
Adinekoentzat bilkurak egiteko
lekua
Gaur egun dituen erabilerak
mantentzea
eta
hobetzea:
barnetegia, liburutegia,…
Ostatua
Elkarte gastronomikoa
Denda txiki bat
Eguzki plakaz hornitzea

OINARRIZKO ZERBITZUAK



Okerren baloratuak zabor bilketa eta garraio publikoa
Zer hobetuko luketen galdetzean:
- Hondakinen gaiari irtenbide bat bilatu
- Garraio publikoaren zerbitzuan maiztasuna areagotzea.
- Eskolaz kanpoko ekintzak indartzea
- Jubilatuen txokoari erabilpen gehiago ematea
- Gizarte zerbitzuetan epeak azkartu eta prozedurak erraztu
- Ostatuaren kudeaketa hobetzea
- Plaza berriztatu
- Herrian energia sortzea
- Gimnasioa txukuntzea



Beste zerbitzuen beharragatik galdetzean:
- Haur txoko – ludoteka goizeko lehen orduetarako
- Auzolan talde bat antolatzea
- Farmazia-botika
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-

Elkarte gastronomikoa
Azoka txikia- denda
Gazte lokala kale hezitzaileekin.
Garbiketa eta mantenimedu zerbitzua
Iragarki taula produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko
Lokalak tailer moduan erabiltzeko

PRODUKTUEN EROSKETA – KONTSUMOA



Erosketak inguruko herrietan eta azalera handiko dendetan egiten dira
Herrian denda bat jartzea nahiko lukete (%73)

ZAHARTZAROA – ZAINTZA



Gehienen ustetan zaintza zerbitzuak egokitzen dira herritarren beharretara
Zaintza zerbitzuan zertan hobetu daitekeen galdetzean:
- Eguneko zentroa
- Egokitutako pisu partekatuak
- Etxeetara bisitak antolatzea bakarrik bizi direnei
- Ileapaindegi zerbitzua

AISIA: KULTUR ETA KIROLERAKO INTERESAK





Aisia orduak gehiengoak paseatu, lagunekin egon, kirola egin eta irakurketari eskaintzen
dizkio
Interes kulturalengatik eta bultzatu beharko litzatekeenagatik galdetzean:
- Eskaintza badago, agian erabiltzaileak falta.
- Zati batean udalak ordaindutako eskaintza izatea
- Ondare naturala eta ingurumenaren zaintza
- Ondare kulturala eta historia
- Ikus-entzunezkoak (dantza, musika, filmak, antzerkiak)
- Irakurzaletasuna
Intereseko kirolengatik eta bultzatu beharko litzatekeenagatik galdetzean:
- Mendi kirolak (ibilbideak, traila, eskalada, etab.)
- Frontoia erabiltzeko argi indarra merkeago eta herriko eskola-umeek izatea bertan
jolasteko lehentasuna
- Pilota eta herri kirolak bultzatzea
- Inguruko polikiroldegi batzuetan (batean) alkizar bezala deskontuak udako
igerilekua
- Gazteek kirol ezberdinak egin ahal izateko baliabideak: porteriak, saskibaloi
saskiak,….
- Bestelako kirol zaletasunak: atletismoa, txirrindularitza, saskibaloia, frontenisa

GENERO IKUSPEGIA
 Genero ikuspegiaren gainean ez dago egiten denaren ezagutzarik (%52)
 Zerbait gehiago egin beharko litzatekeen galdetzean:
- Beti dago zer egina.
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-

Ez, lan ona egiten ari dela iruditzen zait
Oso azaleko lana egiten ari dela uste dut
Oso ondo dago egiten dena
Genero berdintasunean aurrera gizonezkoan parte-hartzea indartu

PARTAIDETZA



Parte hartzeko gogoa badu herritarrak: inkesta bidez, gai zehatzak lantzeko, auzolanean
batez ere.
Udal hauteskundeetan parte hartuz ere parte hartuko lukete gutxi batzuk.

ETORKIZUNERAKO ERRONKAK


Alkizak dituen etorkizuneko erronka nagusiengatik galdetzean, hauek dira nagusitu
direnak:
- 1. HERRITARREN BEHARREI EGOKITZEN DEN ETXEBIZITZAK ESKAINTZEA.
- 2. ERRETORE ETXEA BIRGAITZEA ETA HERRIARENTZAKO ZERBITZUEZ HORNITZEA
- 3. ELIKAGAIAK ETA ETXEKO PRODUKTUAK HERRIAN BERTAN EROSI AHAL IZATEA
- 4. HERRITARREN MUGIKORTASUN BEHARRAK ASETU
- 5. ADINEKO PERTSONEN ETA EZGAITUEN ZAINTZA

Saioaren bigarren zatian herritarren saioen antolaketa eta eragile sozioekonomikoekin
aurreikusi diren elkarrizketen antolaketa izan dira hizpide.
Herritarren saioetarako deialdirako maketaturiko kartel bat prestatzea adostu da. Bertan bi
saioak eta hauen helburuak zehaztu dira (6. Eranskina: Kartela).
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Bestalde 6 elkarrizketa saio egitea adostu da herriko eragileekin: Herri ostatua, Ur Mara Museoa,
Ekotalo, Urruzola Txakolindegia, Lete landetxea eta Ganaduzale elkarteko ordezkari batekin.

4. HERRITAR GAZTEEKIN SAIOA
Herriko 8 gazte elkartu dira saio honetan (16-17 urteko arteko 3 gazte eta 25-30 urte arteko 5
gazte) galdetegiko emaitzak ezagutu eta 2030erako Alkizak dituen erronka eta eginbeharretaz
hitz egiteko (7. Eranskina: HerriSaioa_GAZTEAK_20220603)

Galdetegiko emaitzak entzun ondoren, dinamika zehatz bat proposatu da Alkizako herri
proiektuan gazteen ikuspuntutik lehentasun handiena duten erronkak edo eginkizunak jaso
asmoz. Kartel handietan gai nagusiak irudikatu dira.
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Helburu horrekin 10 minutuko tartea eman zaie banakako hausnarketarako eta txarteltxoetan
ideia nagusiak idazteko. Bateraketa lana etorri da ondoren, banan bana gai ezberdinen gainean
Alkizak dituen erronka edo helburu orokorrak eta eginbehar zehatzagoak adierazi dituzte (ez zen
beharrezkoa gai guztiekiko ekarpenik egitea).

Hauek lirateke lehentasun handieneko arloak eta bakoitzaren barnean jaso diren ekarpenak:
12
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ETXEBIZITZA
Erronka nagusia eta premiazkoa etxebizitza eskaintza areagotzea litzateke, herriko gazteen
beharrei egokitzen dena. Urte asko pasa dira azken etxebizitzak egin zirenetik eta gazte asko
daude herrian arriskua bada bertako gazteak etxebizitza kanpoan bilatu beharrean izatea. Lehen
bait lehen gaiari heldu behar zaio.
Hutsik geratzen diren baserriek duten potentziala probestu beharko litzateke, baserri batean
etxebizitza bat baino gehiago egiteko aukerak erraztuz.
MUGIKORTASUNA – IRISGARITASUNA
Foru Aldundiarekin borrokatu beharko litzateke garraio publikoaren zerbitzu maiztasuna
areagotzea eta herritarren beharretara egokitzea, aurretik herritarren beharrak zeintzuk diren
jasoaz.
Kotxea elkar banatzeko saiaketak egin daitezke aplikazio baten bitartez.
Plazako aparkalekua herritarrentzat bai (nahiz eta inguruan bizi direnak oinez joan ahal diren),
baina kanpotik datozenak hilerriko parkinera bideratzea beharrezkotzat jotzen da. Horretarako
kartel bat jartzea ondo legoke.
AUZOLANA-PARTAIDETZA BULTZATZEA
Herriko hainbat lan auzolanean egitea bultzatu beharko litzateke, batez ere natur eremuari
dagokion kudeaketan, herri-bideak garbitzen eta konpontzen (Urkizun,..),etab.
Lan hauek udaran gazteek egin ditzaten ordainsariak jartzea ere aukera bat da.
LANDA EREMUKO EKONOMIA - NATUR EREMUAREN KUDEAKETA
Baserriari laguntza eskaini behar zaio, landa eremuaren kudeatzaile izanik eta mendiaren
iraunkortasunerako duen garrantzia ikusita, landa-jarduera bultzatzea beharrezkoa da:
ganaduak, nekazaritza, basogintza iraunkorra,…
Fagus Alkizan egiten diren lanak herritarren artean gehiago zabaltzea beharrezkoa da, askok ez
dute ezagutzen.

ERRETORE-ETXEA
Erretore-etxearen gainean oraindik hausnarketa eta eztabaida prozesu bat irekitzea eskatzen
da.
Eskatzen diren zerbitzuen artean, hauek: Ostatua, kafetegia eta honi loturik dendatxo bat
(lehengai eta bertako eta inguruko produktuekin), Barnetegi-aterpetxea berriro ere martxan
jartzea, zerbitzu handia emango bait luke (AEK-UEMA, udalekuak, erakunde ezberdinek
erabiltzeko, erromesentzako aterpetxe bezala, etab.), Tailer eta ikastaroentzako gunea
(eskulanak, antzerkia,…)
AISIA -GAZTEAK
Orohar ikastaro-tailer eskaintza zabaldu beharko litzateke herriari bizia emateko: eskulanak,
joskintza, baratzagintza, dantza,…
Nerabe eta gazteen nahiak entzun beharko lirateke aurrez.
Gazteen dinamizazioa eskualde mailan egin izan da (Aiztondo) eta berriro ere horrelako zerbait
bultzatu beharko litzateke, jarduera interesgarriak eskaini bait dira modu horretan: eskalatzeko,
puenting egiteko irteerak, etab.
Billabonako kiroldegiarekin hitzarmen bat bideratzea sarrera merkatzeko.
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OINARRIZKO ZERBITZUAK HERRIAN
Lokal edo dendatxo bat lehen mailako gaiak erosi ahal izateko beharrezkoa ikusten da. Nola egin
ordea bideragarri denda bat? Ostatuko zerbitzuari loturik joan behar da edo herritarrek
kudeatzea beharrekoa litzateke?. Eredu ezberdinak daude (Orexa, Baliarrain).
Herrian dagoen kutxazaina mantendu ezezik berritu behar da, orain gutxi arte txartelak tragatu
izan bait ditu eta horrek erabilera baldintzatu du.
Ikasgela bat formalizatzea eta ondo egokitzea “Juanenan”.
Etxeko konposta bultzatzeko saiakerek kale egin dute eta 5. Edukiontzia jartzea izan da irtenbide
bakarra. Hau ondo erabiltzea norberaren ardura da. Hala ere, birziklatzea bultzatu behar da,
kontzientziatzeko datuak emanez, birziklatzeak izango lituzkeen onurak partekatuz, etab.

Alkizako herri proiekturako lehenetsi dituzten arloak beraz hauek izan dira herriko
gazteenentzako: ETXEBIZITZA, MUGIKORTASUNA, AUZOLANA-PARTAIDETZA BULTZATZEA,
NATUR EREMUA, AISIA, OINARRIZKO ZERBITZUAK.

5. HERRITAR HELDUEKIN SAIOA
Herriko 9 herritar elkartu dira saio honetan (36 urtetik gorakoak) galdetegiko emaitzak ezagutu
eta 2030erako Alkizak dituen erronka eta eginbeharretaz hitz egiteko (8. Eranskina:
HerriSaioa_HELDUAK_20220610)
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Saio honetan ere, galdetegiko emaitzak entzun ondoren, dinamika zehatz bat proposatu da
Alkizako herri proiektuan oraingoan helduen ikuspuntutik lehentasun handiena duten erronkak
edo eginkizunak jaso asmoz. Kartel handietan gai nagusiak irudikatu dira.

Helduei ere 10 minutuko tartea eman zaie banakako hausnarketarako eta txarteltxoetan ideia
nagusiak idazteko. Bateraketa lana etorri da ondoren, banan bana gai ezberdinen gainean
Alkizak dituen erronka edo helburu orokorrak eta eginbehar zehatzagoak adierazi dituzte (ez zen
beharrezkoa gai guztiekiko ekarpenik egitea).
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Hauek lirateke lehentasun handieneko arloak eta bakoitzaren barnean jaso diren ekarpenak:
ZAINTZA
Bakardadea pairatzen duten herritar helduenei begira zerbait egin beharra dago: jubilatuen
txokoa beste era batera dinamizatuz, sasoian dauden jubilatu gazteagoek bakarrik dauden horiei
konpainia egiteko programa bat bideratuz (bolondresak).
Gizarte zerbitzuen prozedurak zailak izaten jarraitzen dute eta eskaintzen den zerbitzua ez da
nahikoa izaten, prozedurak erraztu beharko lirateke.

ETXEBIZITZA
Herri proiektu bezala herritarrentzako etxebizitza beharra asetuta egotea beharrezkoa da. Orain
arte ez da eskari handiegirik egon bertakoen aldetik, baina datozen urteetan beharra
aurreikusten da.
Etxebizitza eredu ezberdinak planteatu daitezke, badaude ereduak: etxebizitza partekatuak
(zerbitzu partekatuak), etab. Ondo legoke eredu hauek herritarrei ezagutaraztea, oraindik ere
herritarren gehiengoaren mentalitatea eredu berri hauei nahiko itxita egon badaiteke ere.
Zerbitzu partekatuak eta estudio txikiak dituzten eraikinen ereduak bakardadean bizi diren
pertsona helduenentzako irtenbide on bat izan daiteke.
Baserriak hutsik geratzen ari diren honetan, hauek etxebizitza txikiagoetan banatzeko potentzial
handia izan dezakete, hauek kanpo egitura mantenduz.

MUGIKORTASUNA – IRISGARITASUNA
Udaletxe – eskola – plaza aurreko eremu horretan konflikto puntu bat dago. Arrisku egoerak
sortzen dira ibilgailuen plazako sarrera irteeretan. Irtenbideetako bat plazako parkinaren sarrera
mugatzea izan badaiteke ere, guztiak ez daude ados mugatze horrekin. Herritar batzuk ados
egongo lirateke kanpotarrak hilerrira bideratzearekin, plaza herritarrentzako soilik utziz, beste
herritar batzuk aldiz ez lukete bereizketarik egin nahiko eta ez dute horrenbesteko arazorik
ikusten. Hilerriko parkina txiki geratu dela ere aipatu da (Turismoari begira bertan jarri diren
elementuek toki guzti utzi dute) eta zabaldu beharko litzatekeela kanpotik datozenek tokia izan
dezaten.
Oinez ibiltzea bultzatzeko oreka bat bilatu beharko litzateke.
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OINARRIZKO ZERBITZUAK HERRIAN
Kutxazaina kondizio onetan eduki behar da. Azkenaldian ondo badabil ere txartela tragatu izan
du.
Herrian denda bat jartzea ondo legoke, ostatuari loturik, bertako produktuen salmentarako eta
oinarrizko lehengaiak bertan erosteko aukera izateko. Benetan herritarrak bertan erosteko
konpromisoa hartu beharko lukete eta gaur egun hori ez da hain erraza.
LANDA EREMUKO EKONOMIA - NATUR EREMUAREN KUDEAKETA
Turismoari begira bizi da Alkiza eta lehen sektorea apenas dago (2 ustiategi).
Hemen ere eredu aldaketa bat eskatzen da, ezin da biziraun aintzinako egiteko moduarekin,
eredu berriak behar dira eta lehen sektorea dibertsifikatuz landa eremuan bizi eta lan egiteko
aukera berriak aztertu beharko lirateke (herrian badaude eredu batzuk).
Bertan eta inguruan (eskualdean) ekoitzitako produktuei bultzada eman beharko litzaieke

AUZOLANA-PARTAIDETZA BULTZATZEA
Partaidetza eredu berritzaileak jorratu behar dira.
Gazteak auzolanerako eskaini badira ere, ez dute benetako konpromisorik ikusi izan orain arte.
Beraiengandik atera beharko litzateke auzolanaren antolaketa Udalari erantzunkizun hori eman
gabe.
Auzolanak gaur egun ekar ditzakeen arazoez kezkari agertu dira (istripuen arriskuen aurrean
segurtasun neurriak, seguruen kontratazioa, etab.)

ERRETORE ETXEA
Hausnarketa bat eskatzen du. Liburutegi eta haurren txokoa mantentzea garrantzitsua litzateke.
AISIA -GAZTEAK
Loatzo musika eskolan sartzeko aukerarik ez dute Alkizarrak (Alkizak ez zuen bere sorreran parte
hartu). Aukera hori egon daitekeen aztertu beharko litzateke.

6. ELKARRIZKETAK ERAGILE SOZIOEKONOMIKOEKIN
Alkizako 5 eragile sozioekonomikoekin ekainean zehar eginiko elkarrizketen emaitzak jasotzen
dira jarraian:
Ur Mara
Ekotalo
Herri-ostatua
Lete landetxea
Ganaduzaleen
elkartea

Koldobika Jauregi
Julen
Marcos
Asun
Xabier Mujika

609465942
685752987
656962339
671071514
635704795

Asteartea 7, 16:00
Asteartea 7, 16:45
Ostirala 10, 17:00
Ostirala 10, 16:00
Ostirala 17, 15:00etan

Elkarrizketa saioen hasieran saioaren helburua eta Alkizako herri proiektua berrikusteko
prozesuaren berri eman zaie elkarrizketatuei. Udalean herritar gazteenekin izandako saioan
jasotako ekarpenen berri ere eman zaie.
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Gai hauen inguruan galdetu zaie elkarrizketatuei:
Herri erronka nagusien gainean: Etxebizitza, Mugikortasuna (garraio publikoa eta aparkalekua),
Herrian denda, Ostatua, Auzolana, Baserritarrei laguntza, Erretore-etxe, etab.
Beraien jardueraren gainean: Zuen ekimena martxan jartzeko ze zailtasun izan zenituzten?
Laguntzarik jaso zenuten? Zuen esperientzia baikorra izan da? Zertan eskertuko zenukete
laguntza ? Zuen esperientzia eredugarria izan daitekeela uste duzu? Ze ekarpen egin ahal diozue
Alkizari? Ze eskatuko zenioke Alkizari?
Herri bizia eta herrian lana egitea: Lan aukerarik bada? Ekintzailetza bultzatzerik egongo
litzateke?
Landa eremuen garapen ekonomiko-soziala- etorkizuneko ekonomia: arlo ezberdinen baitan
ze iritzi duten:
-

Tokiko produktuen ekoizpena eta kontsumoa – km 0 – nekazaritza - denda
Lurraldearen kudeaketa - basogintza - abeltzantza
Ingurumenaren zaintza
Energia trantsizioan – Klima aldaketa
Adinekoen zaintzaren baitan – zilar ekonomia

Hauek izan dira jaso diren ekarpenak eragile bakoitzerako:

UR MARA: Turismoari begirako eskualdeko proiektuak itxiz joan dira eta gaur egun museo
jarduera bakarrak TOPIC eta UR MARA izango dira. Ez da behar hainbat bultzatzen. Proiektu
hauek ez dira herritar gehiengoarena iristen, eskolako haurrei zuzenduriko proiektuak izaten
dira eta ez da nahikoa. Museoak batez ere atzerritarren bisitekin bizirauten dira eta esparru
ezberdinetako jende interesgarria etorri ohi da. Bertako herritarren gehiengoan proiektua ez
duela ezagutzen esan daiteke .
Herrian neska-mutilen hezkuntza profila anitza da eta artista batzuk ere badaude. Ur Maran
tailerrak antolatzen dira eta parte hartu izan dute.
EKOTALO: Ekintzailetzan Udalak laguntzen du hastapenetan bete beharreko protokoloan eta
ondo etorri izan zaio. Bestalde herriak Ekotalorekin kontatzen du herriko festetan, kultura
jardueretan,…eta bestelakoetan erreferentzia egiten diete.
Etxe ondoan duten argi-postetik txakolindegiak eta Ekotalok jasotzen duten argindarrak 220 Vtako potentzia ematen diete. Ekotalok erabiltzen dituen makinek 380 V eskatzen dute eta ez
daude 220 V-etara egokituta. Hori egokituta erabiltzen dituen makinen errendimendua
hobetuko luke.
LETE: Nekazalturismotik ez dago gaur egun bizitzerik, gehigarri bat da etxeko ekonomiarentzat.
Gazteak ez lituzkete lan horretarako bideratuko.
OSTATUA: Egoera zaila izan da 4 urte hauetan. Herriak eta Udalak oso harrera ona egin badio
ere bizirautea zaila izaten ari zaio. Eguneko zerbitzuan eguerdiko ordutegitik (12:00-16:00)
kanporako orduak berak ordaintzen ditu eta horrek ordutegi hauetan ixtera eraman dio.
GANADUZALEEN ELKARTEA: Baserritik ez dago bizirauterik, kanpoan ere lana egitea
beharrezkoa da.
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Hauek izan dira jaso diren ekarpen bateratuak:
ETXEBIZITZA
-

-

Etxebizitzen beharra izan zen eskola berria egin zenean (orain 4 urte), aspaldirik dago
beharra eta gazte batzuk herritik kanpora joan behar izan dira etxebizitza bila. Lehen 3
taberna zeuden martxan herrian eta gaur ezin bakarra mantendu. Herriak bizia behar du
eta horretarako beharrezko da etxebizitza aukera herrian izatea.
Haurren zaintza dela eta beharrezkoa da haur-eskolan bi irakasle bi haur zaintzeko jartzea?
Eskolan ere gainbehera datorrela atzematen da, hemendik aurrera ez da hainbeste haur
izango.

AUZOLANA- PARTAIDETZA
-

Herritarrak urrun daude Udaletxeko jardueratik eta ez dute bertako lana behar beste
baloratzen.
Auzolana baserritarren kontua izan da betidanik, gaur baserritarrik ez dagoela galdu da.
Kanpotik etorritako herritarrek ez dute ohitura horrekin jarraitu. Bizimodua asko aldatu da.
Mendiko bideak ixten (sasitzen) ari dira eta hauek auzolanean garbitzeko premia badago,
bertako zein kanpotik datozenentzako (Turismoa) beharrezkoa da hauek irekita egotea.

AISIA-GAZTEAK
-

Gaztetxea itxi zenetik gazteek kuadrilak kanpoan egiten dituzte, ez herrian. Gazteentzako
prestatu nahi izan diren proiektuak- guneak ez dira ondo atera izan eta garrantzitsua
litzateke Erretore-etxean beraien kudeatutako gune bat prestatzea (lokal huts bat) alokairu
sinboliko batekin.

OINARRIZKO ZERBITZUAK - DENDA
-

-

Herrian denda eskatzea erraza da, zaila mantentzea. Alkiza ez dago ondoko herrietako
dendetatik hain urrun eta dendak jarri dituzten herri txikiak behar handiago izan dutelako
jarri dute denda.
Denda bat jartzea ez litzateke bideragarri izango, ez bait luke behar den pertsonala
ordaintzeko nahikoa jasoko. Ez da errealista denda bat eskatzea, ez eta taberna ordutegi
zabalago batean irekita edukitzea.

LANDA EREMUKO EKONOMIA - NATUR EREMUAREN KUDEAKETA
-

Lan handia ematen du landa eremua kudeatzeak eta ez zaio baliorik ematen. Norbaitek egin
behar du ordea. Baserria uzten ari da, ez baita hau mantentzeko erraztasunik ematen ez
eta proiektu berritzailerik bultzatzen (makinak elkar uztea, lan amankomunak,…) Arazoa
baserritarrak berak sortu du, norbere buruari eta bere lurrei begira bizi izan baita,
elkarlanerako bidea egin gabe. Baserrian beti egon izan da familia laguntzen (baserritik
kanpo bizi zena), orain ordea bakarrik daude. Faktore ugarik ekarri dute baserriaren
gainbehera. Dirulaguntzak ez dira irtenbide bat, beste ikuspegi bat eta beste eredu batzuk
behar dira. Potentziala badago eta lur eremu oso on eta emankorrak dira Alkizan. Atzerrira
joan besterik ez dago (Suiza, etab.) posible dela ikusi eta egon daitezkeen aukeraz
jabetzeko.
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-

-

Ahalegin bat egin da Udaletik, lurjabe batzuekin hitz egin eta 3-4 ganaduzaleentzako lur
amankomunak lortu dira. Elkarlanerako inertzia bat sortu da eta horri jarraipena eman
behar zaio.
Baserri hutsek potentziak handia dute ez soilik etxebizitza moduan, baita etekin ekonomiko
baterako ere. Horretarako ez du garai bateko ereduak balio, eredu berriak behar dira.
Herritarrek ez dute behar beste baloratzen herrian duten ondare ekonomikoa. Proiektu oso
bezeriak eta anitzak daude Alkizan eta herritarrek ez dituzte ezagutzen.
Turismoa ere neurrian bultzatu beharko litzateke, herri txikia da eta. Fagus Alkiza lana ondo
egiten ari da zentzu horretan.
Landa-paisaia aldatzen ari da eta herritik ikusten diren bistak ez dira orain urte batzuetan
zeudenak. Basoak larrea hartu du.

ENERGIA -KLIMA ALDAKETA
-

-

Klima aldaketa ez da oraindik intereseko gaia herritarren artean, ez da zuzeneko eragina
ikusten. Gakoak izango dira bertako produktuen kontsumoa areagotzea eta mendien
kudeaketa eta bertako bioaniztasunaren babesa.
Energia trantsiziorako bidea hasia da. Kontzientzia aldaketa bat eskatzen du, momentuz
etekin ekonomikoak ez baitira ikusgarriak izango.
Energia berriztagarriekin pausuak ematen ari badira ere, inbertsioa oso handia da oraindik
jasotzen den etekinerako eta lortzen den aurrezpenerako.

ERRETORE-ETXEA
-

Erretore-etxeko proiektuan herritarren inplikazioa beharko da. Herria asko piztuko luke
barnetegiak eta euskarari loturiko proiektuak.

3. EMAITZAK
Prozesu partehartzailean jasotako ekarpen guztien bateraketa egiten dugu ondorengo
lerroetan. Honela, Alkizako Herri proiektu berrirako (2030 urtera begira) lehentasun
handienekoak diren gaiak jasotzen dira.

ETXEBIZITZA
-

-

Erronka nagusia eta premiazkoa etxebizitza eskaintza areagotzea litzateke, herriko
gazteen beharrei egokitzen dena. Urte asko pasa dira azken etxebizitzak egin zirenetik
eta gazte asko daude herrian arriskua bada bertako gazteak etxebizitza kanpoan bilatu
beharrean izatea. Lehen bait lehen gaiari heldu behar zaio.
Hutsik geratzen diren baserriek duten potentziala probestu beharko litzateke, baserri
batean etxebizitza bat baino gehiago egiteko aukerak erraztuz.
Etxebizitza eredu ezberdinak planteatu daitezke, badaude ereduak: etxebizitza
partekatuak (zerbitzu partekatuak), etab. Ondo legoke eredu hauek herritarrei
ezagutaraztea, oraindik ere herritarren gehiengoaren mentalitatea eredu berri hauei
nahiko itxita egon badaiteke ere.
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-

Zerbitzu partekatuak eta estudio txikiak dituzten eraikinen ereduak bakardadean bizi
diren pertsona helduenentzako irtenbide on bat izan daiteke.
Baserriak hutsik geratzen ari diren honetan, hauek etxebizitza txikiagoetan banatzeko
potentzial handia izan dezakete, hauek kanpo egitura mantenduz.

MUGIKORTASUNA – IRISGARRITASUNA
-

-

-

Foru Aldundiarekin borrokatu beharko litzateke garraio publikoaren zerbitzu
maiztasuna areagotzea eta herritarren beharretara egokitzea, aurretik herritarren
beharrak zeintzuk diren jasoaz.
Kotxea elkar-banatzeko saiaketak egin daitezke aplikazio baten bitartez.
Udaletxe – eskola – plaza aurreko eremu horretan konflikto puntu bat dago. Arrisku
egoerak sortzen dira ibilgailuen plazako sarrera irteeretan. Irtenbideetako bat plazako
parkinaren sarrera mugatzea izan badaiteke ere, guztiak ez daude ados mugatze
horrekin. Herritar batzuk ados egongo lirateke kanpotarrak hilerrira bideratzearekin,
plaza herritarrentzako soilik utziz, beste herritar batzuk aldiz ez lukete bereizketarik egin
nahiko eta ez dute horrenbesteko arazorik ikusten. Hilerriko parkina txiki geratu dela
ere aipatu da (Turismoari begira bertan jarri diren elementuek toki guzti utzi dute) eta
zabaldu beharko litzatekeela kanpotik datozenek tokia izan dezaten.
Oinez ibiltzea bultzatzeko oreka bat bilatu beharko litzateke.

AUZOLANA-PARTAIDETZA BULTZATZEA
-

-

Herriko hainbat lan auzolanean egitea bultzatu beharko litzateke, batez ere natur
eremuari dagokion kudeaketan, herri-bideak garbitzen eta konpontzen
(Urkizun,..),etab.
Herritarrentzako ez ezik kanpotik datozenentzako (Turismoa) beharrezkoa da mendi
bide hauek irekita egotea.
Lan hauek udaran gazteek egin ditzaten ordainsariak jartzea ere aukera bat da.
Partaidetza eredu berritzaileak jorratu behar dira.
Gazteak auzolanerako eskaini badira ere, ez dute benetako konpromisorik ikusi izan
orain arte.
Beraiengandik atera beharko litzateke auzolanaren antolaketa Udalari erantzukizun hori
eman gabe.
Auzolanak gaur egun ekar ditzakeen arazoez kezkari agertu dira (istripuen arriskuen
aurrean segurtasun neurriak, seguruen kontratazioa, etab.)
Herritarrak urrun daude Udaletxeko jardueratik eta ez dute bertako lana behar beste
baloratzen.

LANDA EREMUKO EKONOMIA - NATUR EREMUAREN KUDEAKETA
-

Turismoari begira bizi da Alkiza eta lehen sektorea apenas dago (2 ustiategi), baserriaren
gainbehera nabarmena da.
Lan handia ematen du landa eremua kudeatzeak eta ez zaio baliorik ematen. Norbaitek
egin behar du ordea. Baserria uzten ari da, ez baita hau mantentzeko erraztasunik
ematen ez eta proiektu berritzailerik bultzatzen (makinak elkar uztea, lan
amankomunak,…). Faktore ugarik ekarri dute baserriaren gainbehera, baina egoera hau
baserritarrak berak sortu du, norbere buruari eta bere lurrei begira bizi izan baita,
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-

-

-

-

elkarlanerako bidea egin gabe. Baserrian beti egon izan da familia laguntzen (baserritik
kanpo bizi zena), orain ordea bakarrik daude.
Dirulaguntzak ez dira irtenbide bat. Baserri hutsek potentzial handia dute ez soilik
etxebizitza moduan, baita etekin ekonomiko baterako ere. Alkizan gainera lur eremu
oso on eta emankorrak dira daude. Baserriari laguntza eskaini behar zaio, landa
eremuaren kudeatzaile izanik eta mendiaren iraunkortasunerako duen garrantzia
ikusita, landa-jarduera bultzatzea beharrezkoa da. Eredu aldaketa bat eskatzen da, ezin
da biziraun aintzinako egiteko moduarekin, eredu berriak behar dira eta lehen sektorea
dibertsifikatuz landa eremuan bizi eta lan egiteko aukera berriak aztertu beharko
lirateke (herrian badaude eredu batzuk).
Bertan eta inguruan (eskualdean) ekoitzitako produktuei bultzada eman beharko
litzaieke
Ahalegin bat egin da Udaletik, lurjabe batzuekin hitz egin eta 3-4 ganaduzaleentzako lur
amankomunak lortu dira. Elkarlanerako inertzia bat sortu da eta horri jarraipena eman
behar zaio.
Herritarrek ez dute behar beste baloratzen herrian duten ondare ekonomikoa. Proiektu
oso bezeriak eta anitzak daude Alkizan eta herritarrek ez dituzte ezagutzen. Fagus
Alkizan egiten diren lanak herritarren artean gehiago zabaltzea beharrezkoa da, askok
ez dute ezagutzen.
Turismoa ere neurrian bultzatu beharko litzateke, herri txikia da eta. Fagus Alkiza lana
ondo egiten ari da zentzu horretan.
Landa-paisaia aldatzen ari da eta herritik ikusten diren bistak ez dira orain urte
batzuetan zeudenak. Basoak larrea hartu du.

ERRETORE-ETXEA
-

Erretore-etxeko proiektuan herritarren inplikazioa beharko da. Erretore-etxearen
gainean oraindik hausnarketa eta eztabaida prozesu bat irekitzea eskatzen da.
Eskatzen diren zerbitzuen artean, hauek: Ostatua, kafetegia eta honi loturik dendatxo
bat (lehengai eta bertako eta inguruko produktuekin), Barnetegi-aterpetxea berriro ere
martxan jartzea, zerbitzu handia emango bait luke (AEK-UEMA, udalekuak, erakunde
ezberdinek erabiltzeko, erromesentzako aterpetxe bezala, etab.), Tailer eta
ikastaroentzako gunea (eskulanak, antzerkia,…)

AISIA
-

-

-

-

Orohar ikastaro-tailer eskaintza zabaldu beharko litzateke herriari bizia emateko:
eskulanak, joskintza, baratzagintza, dantza,…Nerabe eta gazteen nahiak entzun beharko
lirateke aurrez.
Gazteen dinamizazioa eskualde mailan egin izan da (Aiztondo) eta berriro ere horrelako
zerbait bultzatu beharko litzateke, jarduera interesgarriak eskaini bait dira modu
horretan: eskalatzeko, puenting egiteko irteerak, etab.
Gazteentzako prestatu nahi izan diren proiektuak- guneak ez dira ondo atera izan eta
garrantzitsua litzateke Erretore-etxean beraien kudeatutako gune bat prestatzea (lokal
huts bat) alokairu sinboliko batekin.
Billabonako kiroldegiarekin hitzarmen bat bideratzea sarrera merkatzeko.
Loatzo musika eskolan sartzeko aukerarik ez dute Alkizarrak (Alkizak ez zuen bere
sorreran parte hartu). Aukera hori egon daitekeen aztertu beharko litzateke.
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OINARRIZKO ZERBITZUAK HERRIAN
-

-

Lokal edo dendatxo bat lehen mailako gaiak erosi ahal izateko beharrezkoa ikusten da.
Nola egin ordea bideragarri denda bat? Ostatuko zerbitzuari loturik joan behar da? edo
herritarrek kudeatzea beharrekoa litzateke?. Eredu ezberdinak daude (Orexa,
Baliarrain). Benetan herritarrak bertan erosteko konpromisoa hartu beharko lukete eta
gaur egun hori ez da hain erraza. Herrian denda eskatzea erraza da, zaila mantentzea.
Alkiza ez dago ondoko herrietako dendetatik hain urrun eta dendak jarri dituzten herri
txikiak behar handiago izan dutelako jarri dute denda. Ostatua daraman pertsonaren
ustetan denda bat jartzea ez litzateke bideragarri izango, ez bait luke behar den
pertsonala ordaintzeko nahikoa jasoko. Ez da errealista denda bat eskatzea, ez eta
taberna ordutegi zabalago batean irekita edukitzea.
Herrian dagoen kutxazaina mantendu ezezik berritu behar da, orain gutxi arte txartelak
tragatu izan bait ditu eta horrek erabilera baldintzatu du.
Ikasgela bat formalizatzea eta ondo egokitzea “Juanenan”
Etxeko konposta bultzatzeko saiakerek kale egin dute eta 5. Edukiontzia jartzea izan da
irtenbide bakarra. Hau ondo erabiltzea norberaren ardura da. Hala ere, birziklatzea
bultzatu behar da, kontzientziatzeko datuak emanez, birziklatzeak izango lituzkeen
onurak partekatuz, etab.

ZAINTZA
-

-

Bakardadea pairatzen duten herritar helduenei begira zerbait egin beharra dago:
jubilatuen txokoa beste era batera dinamizatuz, sasoian dauden jubilatu gazteagoek
bakarrik dauden horiei konpainia egiteko programa bat bideratuz (bolondresak).
Gizarte zerbitzuen prozedurak zailak izaten jarraitzen dute eta eskaintzen den zerbitzua
ez da nahikoa izaten, prozedurak erraztu beharko lirateke.

INGURUMENAREN BABESA ETA KLIMA ALDAKETA
-

-

Klima aldaketa ez da oraindik intereseko gaia herritarren artean, ez da zuzeneko eragina
ikusten. Gakoak izango dira bertako produktuen kontsumoa areagotzea eta mendien
kudeaketa eta bertako bioaniztasunaren babesa.
Energia trantsiziorako bidea hasia da. Kontzientzia aldaketa bat eskatzen du, momentuz
etekin ekonomikoak ez baitira ikusgarriak izango. Energia trantsiziorako (energia
berriztagarri bidezko auto-hornikuntza, energia kontsumoaren aurrezpena,..) herritarra
inplikatzea eta laguntza eskaintzea beharrezkoa izango da.
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