Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko
Planaren inguruko prozesu parte hartzailea

LURRALDE TAILERRAK_
INFORMEA

INFORMEA_ LURRALDE TAILERRAK
AURKIBIDEA
1- Sarrera.
2- Komunikazioa.
3- Parte hartzea:
4- Balorazioak.
5- Proposamenak..
6- Ondorioak.
7- Eranskinak

3

1. SARRERA
IHMIP Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planaren gaineko parte-hartze prozesuan egin diren
lurralde-tailerren eta administrazio publikoetako langileekin egin diren tailerren deskribapen-txosten
bat da dokumentu hau.
38 tailer egin dira 2017ko abenduaren 11 eta 2018ko martxoaren 6a artean. Zehazki, 17 egin dira
Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzuan sartuta dauden Iruñeko Metropolialdeko udalerrietan, beste 18
Iruñeko auzoetan eta 2 IHMIPa idaztean inplikatuta dauden administrazio publikoetako langileekin (18
udal, Nafarroako Gobernua eta Mankomunitatea).
Lurralde-tailerretan parte hartzeko deialdia herritar orori egin zaio, irekia izan da (herritarrak elkarte
batekoak izan edo ez), eta bide desberdinak baliatu dira: kartelak, www.participartepmus.es webgunea,
kaleko ekintzak, profilak Interneteko sare sozialetan, udal bakoitzak bere udalerri edo auzoko lurraldetailerrerako aktibatu dituen bideez gain (informazioa postontzietan banatzea, mezu elektronikoak
bidaltzea elkarteei, tarteak eskaintzea irratsaioetan, udal buletinak…).
Tailer horien xedea IHMIPari buruzko informazioa ematea, zalantzak argitzea eta Planaren gainean
herritarrek izan ditzaketen ekarpenak biltzea zen. Horretarako, areto bat eduki zen erabilgarri, udalen
hornidura publiko desberdinetan, 90 minutuan. Saio horien lehen zatia informazioa ematekoa izan
zen, aurkezpen eta bideo baten bidez. Bigarren zatia, berriz, zalantzak argitzeko eta Planaren maila
desberdinetarako ekarpenak biltzeko dinamika bat izan zen. Saio horietan baliatu zen informazioa
eta haietako bakoitzaren agiriak gorago adierazitako webguneko dokumentuen atalean kontsultatu
daitezke.
Txosten honen lehen zatiak tailerretan parte hartzea errazteko komunikazio-ahaleginen sintesia
aurkezten du, eta bai tailerretan parte hartu dutenen zerrenda ere, zenbatzeko hiru sistema desberdinen
arabera, eta profil demografikoak. Bigarren zatiak tailerretara joan zirenen balorazioak jasotzen ditu,
saioaren amaieran ebaluazioa egiteko galdera-sorta bete zutenenak. Eta hirugarren eta azken zatia
tailerretan egindako ekarpenen analisi kuantitatiboa da.
Eranskinetan, egokia den aurreko ataletako xehetasun-informazioz gain, hauek sartzen dira:
IHMIPari eta parte-hartze prozesuari buruzko albisteak (tailerrak hasi zirenetik amaitu
ziren arte) jasotzen dituen prentsako txostena.
Kaleko ekintzen oroitidazkia (Sostenibilibus eta Activando ascensores, tailerrekin
batera egin zirenak).
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2. KOMUNIKAZIOA
Parte-hartze prozesuak komunikazio-plan bat eduki du, haren gaineko informazioa ahalik eta herritar
gehienengana iristea bermatzeko eta herritarrek IHMIParen gaineko informazioa tailerretara joan
aurretik eduki zezatela lortzeko. Martxan jarri diren kanalak zenbait izan dira:
- www.participartepmus.es webgunea.
Gune ireki eta gardena da, parte-hartze plataforma bat duena, tailerretara joateko modurik ez edukiz
gero proposamenak egin ahal izateko.
Parte-hartze plataforma hori zabalik egon den hilabeteetan, komunikazio-arloko ahalegin guztiak bi
norabidetan bideratu dira:
		
		

- IHMIParen helburu eta estrategiei buruzko informazioa ematea.
- Lurralde-saioen datei eta webgunerako sarbideari zabalkundea ematea.

Webgunea noranzko biko kanala izan da. IHMIPari buruzko informazioa herritarren esku egon
da, sakontasun desberdineko edukiarekin (direla laburpena egiteko fitxak, dela 0 dokumentu osoa),
herritarren interes-maila desberdinei erantzute aldera. Horrez gain, prozesuari berari buruzko
informazioa eman da, hurrengo ekintzen datak argitaratuta, saioen agiriak eta IHMIPa egiteko
prozesuaren faseak identifikatuta.
Webgunean egokitutako parte-hartze plataforma horrek balio izan du herritarrek ekarpenak egiteko
Planari. Gainera, eztabaidarako foro bat abiarazi zen, eta bertan herritarrek eragin-trukean edo
interakzioan aritzeko aukera izan zuten.
- Sare sozialak.
Profilak zabaldu dira Facebook, Twitter eta Instagramen, eta etengabe elikatu dira mugikortasunari,
IHMIPari berari eta parte-hartze prozesuari buruzko informazioarekin.
- Presentzia hedabideetan.
Hasieratik bertatik, IHMIParen prozesua hedabideetan agertu izan da, bai inprimatuetan, bai eta
digitaletan eta ikus-entzunezkoetan. “Prentsako txostena” eranskinean presentzia hori zehazten da.
- Bitarteko bisualak.
Tailerretarako deialdiak eta IHMIPari buruzko informazioa kartelak kaleratuta eta ibilgailuetan pertxak
kokatuta sendotu dira. Iruñerriko 18 udalerrietan eta Iruñeko 18 auzoetan tailerren deialdien berri
ematen zuten kartelak (1.265 kartel) kokatu dira eta IHMIParen gaineko informazioa zuten 15.000
pertxa jarri dira Iruñerri osoan. Kasu bakoitzean, lurralde bakoitzeko tailerraren aurreko astean jarri dira.
- Kaleko ekintzak.
Guztira 6 ekintza egin dira: hiru autobusetan eta beste hiru hiriko igogailuetan. Zehazki, IHMIPari
eta Planari ekarpenak egiteko parte hartzeko bideei buruzko informazioa eman da. Ekintza horiek
Descalzos, Erletokieta eta Media Luna kaleetako igogailuetan, eta Eskualdeko Hiri Garraioko 1., 5. eta
11. lineetako autobusetan egin dira.
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Komunikazio ekimenen laburpen taula: :
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3. PARTE HARTZEA
Tailerretan parte hartu duten pertsonak zenbatzeko 3 metodo desberdin erabili dira, eta, hartara,
metodoaren arabera, emaitzek pertsona-kopuru desberdinak eman dituzte.
1. Bertaratze-orria. Parte-hartzaile guztiei beren datuak eskatu zitzaizkien (izen-abizenak, auzoa/
udalerria, erakundea, gizona/emakumea, helbide elektronikoa), alde batetik bertaratutakoen
zenbaketa zehatza egiteko zenbait daturekin, besteak beste, ordezkatzen zuten erakundea
(elkarteren baten ordezkaritzan bazihoazen) eta helbide elektroniko bat prozesuaren gaineko
informazio gehiago helarazteko.
Nahiz eta parte-hartzaile gehienei ez zitzaien ahaztu izena ematea, gertatu zen zenbaitek
errezeloak zituela bere datu pertsonalak emateko edo saioa amaitu aurretik alde egin behar
zuela eta azkenean ez zuela idatziz jaso parte hartu izana.
2. Ebaluazio orria: Orri hau saio guztietan banatu zen, bertaratze-orriarekin batera. Kasu honetan,
nahiz eta bertaratze-orrian izena emanda egon, pertsona gehiago izan ziren ebaluazio-orria
bete ez zutenak.
3. Zenbaketa egitea langile dinamizatzaileek. Parte-hartzaile guztiek bertaratze-orrian izena
ematea lortzea ezinezkoa zela jakitun, saio bakoitza dinamizatzeko ardura zuten langile
teknikariek zenbaketak egin zituzten. Zenbatzeko metodo hori gero erkatu egin zen saioetako
bakoitzean ateratako irudiekin eta emaitzak egiaztatu ziren. Hasieratik aurreikusi zen moduan,
saioetara joan arren bertaratze-orrietan ageri ez ziren pertsonen kopurua nabarmena izan zen,
lehenago adierazitako arrazoiengatik. Bertaratutako pertsonen %21ek ez zituzten beren datuak
utzi.

1. INFOGRAFIA: Zenbakitze motaren irudia eta kantitateak.
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Parte-hartzea zenbatzeko 3 modu jaso dira –bertaratze-orriaren bidez, ebaluazio-orriaren bidez
eta aretoan zenbaketa egitearen bidez–, baina analisi zehatzenak soil-soilik egin dira bertaratzeorrian lortutako informazioarekin, esate baterako, generoaren eta adinaren araberako parte-hartze
informazioaren gainean.
Egin diren 36 saioetan, bertaratze-orrietan erregistratutako parte-hartzea 340 parte-hartzaileena izan
da, eta ia parekotasuna izan da generoarekin lotuta (169 emakume eta 171 gizon). Dinamizatzeko ardura
zuten langile teknikariek egindako zenbaketaren arabera, 73 pertsona gehiago izan dira, bertaratzeorrietan ageri ez direnak, hau da, %21 gehiago. Ebaluazio-orria bertaratze-orrietan izena emandako
pertsonen %88k bete zuten.
Parte-hartzea desberdina izan da udalerrietan eta Iruñeko auzoetan. Jarraian, parte-hartze hori
aztertzen da, lurralde-saio horiek 3 bloke handitan zatituta. Lehenbizi, IHMIParen esparruan Iruñerriko
udalerri guztietan egindako saioak, Iruñean izan ezik; bigarrenik, Iruñeko auzoetan egindako saioak; eta
hirugarrenik, inplikatuta dauden administrazioetako langile teknikarientzat egindako saioak.

1. IRUÑERRIKO UDALERRIAK
Udalerriei dagokienez, alde batetik, nabarmendu behar da haietako bitan ez zela herritarrik joan
tailerrera: Beriainen eta Orkoienen. Beraz, bi udalerri horietan parte-hartzailerik ez zela izan kontuan
izanda, Iruñerriko herrietako saioetara 286 pertsona joan dira, langile dinamizatzaileek egindako
zenbaketaren arabera batez beste 15,1 pertsona saio bakoitzeko. Parte-hartze handiena izan zuen
udalerria Berriobeiti izan zen <1.>, eta haren ondotik daude Sarriguren, Noain eta Zizur Txikia, guztira,
22 parte-hartzailerekin. Mutiloan eta Burlatan ere 20 lagun zenbatu ziren.
Era berean, nabarmendu behar da parte-hartzaileen kopurua handitu egin zela udalak bere komunikaziokanalak neurri handiagoan erabili zituen tokietan. Hartara, beren udalerriko saioari zabalkundea
ematean gehien inplikatu diren udaletan eta ahalik eta herritar-kopuru handienarengana iritsi ahal
izateko aparteko kanpainak egin dituztenetan (adibidez, informazioa postontzietan banatzea, kartelak
kokatzea atari guztietan, kartel gehiago jartzea, informazioa ematea herriko aldizkarian...) parte-hartzea
handiagoa izan da modu berean lan egin ez dutenetan baino.
Iruñerriko udalalerrien asistentzia mapa: Hurrengo orrialdean:

<1.> pertsona apuntatuak - salan zenbatuak: Bi saio egin ziren; Artikako Kultur
etxean bata (25 pertsona) eta Berrioplanon bestea (16-20 pertsona), antolatzaileoi
egotzitako arrazoiengatik, Berrioplanoko pertsonak jatorrizko saiora gerturatu ezin
izan baitziren.
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ESKUALDEKO PLANOA / UDALERRIAK ASISTENTZIA

2. INFOGRAFIA: Udalerri bakoitzeko parte-hartze kopuruen eskualdeko planoa.
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2. IRUÑEKO AUZOAK
Iruñean, ordea, ez da gauza bera gertatu. Guztira 18 saio egin ziren, 18 auzo desberdinetan, eta,
nahiz eta Udalak eta Iruñerriko Mankomunitateak ahalegin handia egin zuten, parte-hartzea eskasa
izan zen auzo gehienetan. Buztintxuri auzoan, esate baterako, saioa ez zen egin, ez baitzen inor joan
programatuta zegoen hitzordura. 123 pertsonak parte hartu dute, eskuzko kontaketaren arabera,
batez beste 6,8 parte-hartzaile saio bakoitzeko. Ohartarazi behar da bertaratze-orrien zenbaketa ez
dela aintzat hartu Sanduzelai auzoan, bertaratutako batek nahi gabe eraman baitzuen. Hortaz, batez
bestekoa ateratzeko, Sanduzelai ez da kontuan hartu. Batez besteko hori gainditu duen auzoa Iruñeko
Alde Zaharra izan da, 22 lagun joan baitziren.

ESKUALDEKO PLANOA / AUZOAK ASISTENTZIA

3. INFOGRAFIA: Auzo bakoitzeko asistentzia jasotzen duen eskualdeko planoa.
10

LURRALDE TAILERRAK_INFORMEA

3. INPLIKATUTAKO ADMINISTRAZIOETAKO LANGILEAK
Parte-hartzaileen kopuru osoekin amaitzeko, hauek dira IHMIPean inplikatuta dauden administrazioetako
langileentzat programatutako tailerretako datuak. Oraingoan ere ez datoz bat bertaratze-orrian izena
emandakoen eta eskuz zenbatutakoen kopuruak.

4. INFOGRAFIA: Saioaren araberako bataz besteko asistentzia taula.
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PARTE-HARTZEA GENEROAREN ARABERA
Parte-hartzea nahiko antzekoa izan da gizon eta emakumeen artean. Alderdi hau aztertzeko, bertaratzeorrian emandako datuak baino ez daude, beren generoa adierazteko eskatzen baitzitzaien partehartzaileei. Parte-hartze emaitza osoak aintzat hartuta, %50 emakumeak izan dira eta beste %50
gizonak. Dena den, datu horiek pitin bat aldatzen dira, lehenago adierazi diren hiru bloke handi horien
arabera aztertzen badira.
Iruñea ez diren udalerrietan gehiago izan dira emakumeak gizonak baino; Iruñeko auzoetan eta langile
teknikariekin egindako saioetan, ordea, banaketa alderantzizkoa izan da.

GENEROA / OSOTARA

GENEROA / UDALERRIAK

GENEROA / AUZOAK
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GENEROA / TEKNIKOAK
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PARTE-HARTZEA ADINAREN ARABERA
Kasu honetan ere, adinaren gaineko datuak bertaratze-orrien bidez baino ezin izan dira hartu. Lau
talde desberdindu dira: 30 urtetik beherakoak, 30 eta 44 urte artekoak, 45 eta 64 urte artekoak, eta
65 urtetiko gorakoak. Hartara, parte-hartzaileen artean nagusi izan den adin-tartea 45 eta 64 urte
artekoena izan dela ikusi da. Bai udalerri eta auzo gehienetan, bai eta langile teknikariekin egindako
tailerretan ere, adin-tarte hori nagusitu da, auzo eta herri zehatz hauetan izan ezik: Berriobeiti,
Cordovilla, Sarriguren eta Erripagaña.

9, 10, 11 eta 12. INFOGRAFIAK: Adinaren
araberako asistentzia tailer mota bakoitzeko.
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PARTE-HARTZEA TALDEEN ETA ELKARTEEN ARABERA
Bertaratze-orrietan, adinarekin, sexuarekin eta kontaktuarekin batera, eskatzen zen parte-hartzaileek
adierazteko talde edo elkarteren bateko kideak ziren edo ez eta, hala bazen, haren izena emateko. Gutxi
izan dira zein taldetakoak diren adierazi dutenak, eta, beraz, analisia ebaluazioen kapitulurako utzi da.

cartel_zizur_mayor.pdf
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Proceso participativo en torno al
Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de la Comarca de Pamplona
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Sesión Participativa
Zizur Mayor
Ayuntamiento. Salón de Actos
- Parque Erreniega s/n -

29 de enero
19:00 - 20:30

VEN Y PARTICIPA
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Parte-hartze Saioa
Zizur Nagusia
Udaletxea. Areto Nagusia
- Erreniega Parkea z.g. -

Urtarrilak 29
19:00 - 20:30

ETORRI ETA PARTE HARTU

www.participartepmus.es
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4. EBALUAZIOAK
Lurralde-saioen eta inplikatutako administrazioetako langile teknikariekin egindako saioen ebaluazioak
tailerretako bakoitza amaitzean galdera-sorta bati erantzunda egin ziren (galdera-sorta eranskinetan
dago).
Galdera-sorten kopurua bertaratutakoen kopurua baino txikiagoa da, arrazoi desberdinengatik:
-

Zenbait pertsona ez ziren saioaren amaiera arte gelditu.
Zenbait pertsonak ez zioten erantzun nahi izan galdera-sortari.

Galdera-sorta bakoitzeko erantzun-kopurua ere aldatzen da, bereziki bigarren orrialdean zeuden
galderei zegokienez, haietako erantzun-indizea txikiagoa izan baitzen.

Profilak
Adina:
Adin-tarte maizena 45 eta 64 urteen artekoa izan da, galdera-sorten %43ri erantzun baitiete. Txikiena,
berriz, 30 urtetik beherakoena izan da, %2. Bertaratutakoen %73k 30-64 urte zituzten. Bertaratzeorrietan erregistratutakoen antzeko balioak dira.
Sexua:
Sexuaren araberako galdera-sorten kopurua antzekoa da (141 gizon, 139 emakume). Erantzunetan
eutsi egin zitzaion bertaratze-orrietan erregistratu zen parekotasun horri eta, gizonen eta emakumeen
parte-hartzeari zegokionez, herrien eta auzoen artean ikusi ziren desberdintasun horiei. Erantzunen
%6tan ez dago adierazita sexua, eta, hortaz, sexuaren arabera bereizitako tauletan desberdintasunak
egongo dira guztizko kopuruen taulekin alderatuta.

ADINA
30
30-44
45-64
Más 65

Gizonak %
1,1
16,1
22,6
9,1

Emakumeak %
1,5
16,1
22,6
8,8

Osotara
2,6
32,5
46,4
18,6

En todas las franjas de edad se mantiene un equilibrio entre hombres y mujeres:
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Profil asoziatiboa:
Tailerretara joan ziren pertsonen %47k adierazi zuten herriaren edo auzoaren bizilagun moduan
egin zutela eta %19k elkarte bateko kide gisa egin zutela. Langile teknikarien eta administrazioetako
arduradunen presentzia %21ekoa izan zen.
Saio guztietan tokiko erakundeen ordezkariak egon ziren hasieran, Iruñeko auzo batzuetan izan ezik.

10. INFOGRAFIA: Hiritar profilaren araberako asistentzia.

Emakumeen presentzia elkarteak ordezkatzen (herriko edo auzoko elkarteak edo
mugikortasunaren arlokoak) antzekoa da. Desberdintasun nabarmenenenak hauetan ikusten dira: gizon
gehiago izan ziren kargu hautetsien kasuan (%7 gizonak eta %5,4 emakumeak) eta emakume gehiago
administrazio publikoetako langile teknikarien kasuan (%4,4 emakumeak eta %2,7 gizonak). Herritarrei
dagokienez, kasu honetan ere presentzia orekatua izan da.

Saioetarako deialdiak
Aurreko atalean saioetarako deia egiteko sistemak adierazi dira. Ebaluazioek adierazten dute
gonbidapenak izan direla komunikazio-bide eraginkorrena, gonbidapen pertsonalak edo elkarteari
egindakoak izan. Bien artean, pertsonen %46k jaso dute era horretara informazio hori.
Kartelak (%19) eta sare sozialak-Internet (%18) %37 dira. Kartelak bezalako sistemek garrantzitsuak
izaten jarraitzen dute, baina harreman zuzen eta pertsonala da pertsona gehienei tailerretako
informazioa eskuratzea ahalbidetu dien mekanismoa. Sare sozialen-Interneten garrantzia ere handia da.
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Informazio-kanalak oso antzekoak dira gizonentzat eta emakumeentzat, eta kanal berak dira garrantzi
handiena dutenak. Interneteko sare sozialetan, ordea, desberdintasuna nabarmendu behar da: gizonen
%7,7k adierazi dute bitarteko horren bidez iritsi zaiela, eta emakumeak %4,7 dira.
11. INFOGRAFIA: Parte-hartzaileak informazioa jaso duten bideen grafikoa.
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Saioaren helburuak
Galdera-sortari erantzun zioten pertsonen %74k adierazi zuten argi zituztela saioaren helburuak.
Galderari ezezkoa erantzun dioten pertsonek deialdian informazioa ez egoteari egotzi diote eta bai
edukiak tokikoari edo soilik Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzuari lotuagoak zeudela baloratzeari.
Ez dago desberdintasun esanguratsurik herrien eta auzoen artean.

Saioko helburuen ezagutza argiagoa zuen gizonezkoen zenbateko altuagoak
%37,6%. Emakumeen artean aldiz, % 31,5. Espekatatibetan antzekoa ematen da.

Usteak
Pertsonen %88k neurri batean beren usteei edo itxaropenei erantzun zaiela uste dute, desberdintasunak
egonda herrien eta Iruñearen artean, helburuetan ez bezala. Iruñeko auzoetan inork ez du adierazi
saioek ez dietela erantzun beren usteei; Iruñerriko herrietan, ordea, %9k hori erantzun dute.
Iruñeko auzoetan usteei erabat erantzutea Iruñerriko herrietan baino %23 handiagoa izan da, beste
faktore batzuen artean, EHGan arreta handiagoa jartzen zuen uste edo itxaropen baten ondorioz.

Balorazioa
Tailerren balorazioa galderen sail edo andana batekin egin da, helburuen, talde dinamizatzaile
teknikariaren, saioen antolaketaren eta parte-hartze pertsonalaren/taldekoaren gainean, 0 eta 10
arteko eskala batean (10 da balorazio handiena).
Balorazio-adierazle horien guztien batez bestekoa 7,3koa da, eta pitin bat handiagoa da Iruñeko
auzoetan herrietan baino.
18

Espektatibak
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12. INFOGRAFIA: Tailerretan parte hartu
duten pertsonen espektatibak ageri dira hiru
grafiko hauetan.

Saioarekiko espektatibak giizonezkoek neurri handiago batean ikusi dituzte beteak. (41%-37%).

Balorazioa

El detalle presenta una menor
valoración de todos los indicadores en
las localidades respecto a los barrios de
Pamplona. Como se ha indicado, tanto
las expectativas como los objetivos
se han visto cubiertos. La valoración
cuantitativa sobre los objetivos es de 7,
algo más baja en los pueblos (con menor
satisfacción completa de expectativas y
objetivos).
Los aspectos organizativos tienen una
valoración alta (7,9 la intervención
técnica, 7,5 la coordinación y 7,4 la
dinámica de trabajo), con una valoración
global de la organización de 7,6.
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Taldearen parte-hartzeari eta parte-hartze pertsonalari buruzko balorazioak baxuagoak dira. Partehartze pertsonalari buruzko galderaren asmoa da dinamikan izan den inplikazioaren gaineko pertzepzioa
biltzea, eta hori sistematikoki baxuagoa izan da tailer guztietan, haren gaineko arrazoirik ezartzeko
modurik izan gabe.
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Tailerretara joan diren emakumeek egin dituzten balorazioak gizonek egindakoak baino pitin
bat handiagoak dira adierazle guztietan, talde teknikoaren balorazioan izan ezik, kasu horretan berdina
baita. Diferentzia handiena taldeko parte-hartzearen eta banakako parte-hartzearen balorazioan ikusi
da, emakumeek egiten dutena puntu erdi handiagoa izan baita.
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Tailerreko beste alderdi batzuen balorazioa
- Baloratu beharreko tailerreko azken elementuak garatzeko denborari, tokiari eta materialei lotutakoak
izan dira.
- Iraupena (%70), ordutegia (%71) eta lekua (%74) egokiak izan dira bertaratu diren pertsona gehiengehienen ustez, eta aldaketak txikiak izan dira Iruñerriko herrien eta Iruñeko auzoen artean.
- Iraupena dela-eta, egokitzat jo ez duten pertsonen artean, %12k adierazi dute tailerrak iraun duen
ordu eta erdia gutxi dela, eta soil-soilik %3 izan dira luzea iruditu zaiela esan dutenak.
- Erantzun-ezen kopurua handiagoa da galdera-sortako gainerako galderetan baino.
- Ordutegia eta lekua udalerrietako bakoitzarekin hitzartu zen, eta herritarrentzat erreferentziazkoak
izan daitezkeen tokiak erabili ziren tailerrak egiteko (Generoaren araberako taulak, eranskinetan).
(Genero taulak, eranskinetan.)
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Gizon
eta emakumeen
arteko balorazioen
ezberdintasunak
txikiak dira antolatze
aspektuei dagokienean.
Ezberdintasun
handienak, espazioa
eta dokumentazioaren
balorazioan
aurki ditzakegu.
Ulergarriagoak izanik
gizonen gehiengo
batentzat (%37,2; %36,)
emakumezkoen aurrean
(%34,6;% 31,9).
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Bertaratu ziren erakundeak
Bertaratu ziren pertsonen %27,2k adierazi
dute erakunderen bat falta zela, baina gutxik
esan dute zein erakunde falta ziren.
Erreferentzia orokorrak egin zaizkie auzoko
edo udalerriko elkarteei parte-hartze txikiagoa
izan duten tailerretan, eta, salbuespenen bat
izan ezik, ez dira zehaztu elkarte bakar batean
ere.
Erreferentzia ohikoena biztanleria gazteari
egin zaio, tailerretan gutxien parte hartu
duena baita, bertaratze-erregistroetan eta
ebaluazio hauetan egiaztatu ahal izan den
moduan.
Tailer batzuetan mugikortasunarekin lotuta
dauden edo hartan interesa duten erakundeen
presentzia planteatu da. Erakunde horiek
beren kideentzat denboraren eta tokiaren
arabera erosoenak edo irisgarrienak ziren
tailerretara joan dira.
Zenbait pertsonak planteatu dute administrazio publikoetako arduradunen presentzia eskasa izan
dela. Ia tailer guztietan tokiko agintariak joan dira eta aurkezpena egin dute, nahiz eta gonbidapena
herritarrentzat zen.
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5. PROPOSAMENAK
●

SAIOAK

IHMIParen lurralde-saioetan, behin Planaren aurkezpena eginda, ekiteko 19 estrategiak jorratu dira,
jarduteko 7 eremuen arabera ordenatuta (ikusi https://participartepmus.es/es/estrategias), ekarpenak
bilduz edo estrategia berriak gehituz.
Saioetara joan ziren pertsonek denbora edo tarte bat zuten ekiteko estrategien informazio zehatzagoa
berrikusteko (estrategia horiek aretoan zeuden kokatuta, tauletan). Ekarpenak fitxa batzuk beteta egiten
ziren: proposamen edo ekarpen bat fitxa bakoitzeko. Behin fitxak beteta, zegokien arloan kokatzen
ziren eta komunean jartzean edo bateratzean parte-hartzaileei aurkezten zitzaizkien, denen artean
baloratuta arlo horretan utzi edo beste batean kokatu, zalantzarik bazegoen.
Fitxa horiek proposamenak transkribatzeko eta saio bakoitzeko agiriari gehitzeko bildu dira. Agirietan
jasota dago saio bakoitzera bertaratu direnen kopurua, gertatu diren gorabeherak, halakorik izan bada,
parte-hartze dinamikan sortu diren proposamen guztiak eta saioan adierazi diren zalantzak/galderak.
(https://participartepmus.es/es/documentacion)
Hauek dira proposamenak idazteko baliatu diren fitxak:

Edad/ Adina

hasta 29

Sexo/ Sexua

30-49

Mujer/ Emakumezkoa
Hombre/ Gizonezkoa

50-64
más 65
Tipo de Asociación/Elkarte mota
Para la jornada de presentación y de retorno LOCALIDAD/BARRIO
Aurkezpen eta bukaera egunetarako HERRIA/AUZOA

Bertaratu diren pertsona guztiek ez dituzte idatzi fitxetan eskatzen diren datu pertsonalak. Elkarteei
buruzko datuek eta herri/auzoari buruzkoek ere ez dute ia erantzunik.
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●

PROPOSAMENAK BILTZEA SAIO BAKOITZEKO

IHMIParen lurralde-saioak amaitzean, aurkeztutako fitxa guztiak bildu dira eta arloen arabera egindako
sailkapenari eutsi zaio.
Bertaratu diren pertsonek fitxetan idatzi dituzten moduan transkribatu dira proposamen guztiak, aldatu
gabe eta saioan kokatu diren arloa errespetatuta.
Lurralde-saio bakoitzean dokumentu bat sortu da proposamenekin, eta, beraz, dokumentu bat sortu
da udalerri eta Iruñeko auzo bakoitzeko. Horrenbestez, guztira, saioen 36 dokumentu izan dira eta
udaletako teknikarien proposamenak jaso dituzten 2 dokumentu.
Proposamenak jasotzeko dokumentuaren datuak dira hauek:
Zkº

PROPOSAMENA

●

OINARRI-DOKUMENTUA

ARLOA

Agentea

SEXUA

ADINA

Hasierako dokumentu horretan bildutako ekarpenak, analisi teknikoa egiteko, oinarri-dokumentu
batera irauli dira, arloen arabera bereizia. Dokumentu honek erantzun guztiak multzokatzeko eta
arloen arabera bakarka identifikatuta edukitzeko balio du. Ekarpen guztiek zenbaki bat dute, bakoitzak
berea, haien bana-banako jarraipena egin ahal izateko iragazten eta antzekoei elkartzen doazenean.
Oinarri-dokumentu honetan, 4 zifra dituen zenbaki bat jartzen zaie proposamenei. Zehazki, lehen
zifrak zein arlotakoa den adierazten du. Adibidez: 4037 proposamena, 4. arloko 37. proposamena.

Agentea

ZEHATZA/OROKORRA

ADMINISTRAZIOA

ADINA

SEXUA

UDALERRIA/AUZOA

ARLOA

EKITEKO ESTRATEGIA

PROPUESTA

Zkº

Zenbakitutako proposamenak eremu hauekin antolatzen dira oinarri-dokumentuan:

Atal bat gehitu da, “Arlo berriak”, beren izaerarengatik jada badauden arloetan jasota egon ezin diren
proposamenetarako.
26
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Ongi kokatuta ez dauden proposamenak arloz aldatu dira, hasierako zenbaki bakar hori gordeta, hartara,
saioan zein arlotan jarri ziren jakiteko. Adibidez: 4037, proposamen hori 4. arloan dago, baina beste
arlo batekoa bada, dagokionera aldatuko da, baina zenbakia, 4037, aldatu gabe.
Bildu diren proposamenak askotarikoak dira, eta batzuk IHMIParen helburuei dagozkie baina beste
batzuk ez. Hartara, proposamen bakoitzerako identifikatu da IHMIPari dagokion edo ez, eta ez
badagokio, zein administraziori dagokion proposamen horren gaineko eskumena: Nafarroako Gobernua,
Mankomunitateko beste arlo batzuk edo udalak. Proposamen hauek guztiak sailkatu dira datu hori
kontuan hartuta, eta, beraz, oinarri-dokumentuan zutabe hau, administrazioaren zutabea, kontuan
hartu da, eskumena zein erakunderi dagokion azaldu ahal izateko.
Oinarri-dokumentuko zutabe guztiak bete dira, proposamen horren gainean dagoen informazioarekin.
Horrenbestez, beharrezkoa den informazio guztiarekin identifikatuta eta arloen arabera zatituta dauden
proposamenak dituen dokumentu bat lortu da.
IHMIP-AREN PROPOSAMENAK
Lehenago aipatu den moduan, jasotako proposamen guztiak ez dira IHMIParen eskumena. Guztira,
1.062 proposamen bildu dira. Haietatik 874 lurralde-saioetan bildutakoak dira, eta 188, webgunean
eta posta elektronikoaren bidez. Lurralde-saioetan bildutako 874 proposamenetatik 645 proposamen,
ekarpenen %77, IHMIParen eskumen dira.
Zenbait proposamenen kasuan, zalantza zegoen IHMIParen arlokoak ziren edo ez erabakitzean.
Azkenean, arlo horretan sartzen diren proposamen moduan zenbatu dira. Gero, zalantza horiek
argitzen direnean, beharbada aldatu egingo da administrazioetako proposamenen kopurua, nahiz eta
proposamenen kopuru osoa, guztizkoa, bera izango den.
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Proposamen gehien jaso duen arloa garraio publikoarena da, eta haren ondotik bizikleten mugikortasuna
dago. Nabarmentzekoa da hirigintzaren eta lurralde-antolamenduaren arloak oso proposamen gutxi
jaso dituela.
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BESTE ADMINISTRAZIO BATZUETAKO PROPOSAMENAK
874 proposamenetatik 229 proposamen, proposamenen %26, beste administrazio batzuei dagozkie,
hala nola Mankomunitateari, Nafarroako Gobernuari eta udalei.
Proposamen gehien dituen administrazioa Mankomunitatea da (%60), eta proposamen gehienak
garraioaren arloari dagozkio. Udalei dagozkien proposamenak (%32) antzeko eran banatzen dira
mugikortasun-moduei dagokienez: oinezkoen mugikortasuna, bizikletena, garraio publikoa eta ibilgailu
pribatua.
Administrazio eta arloen proposamen taula:
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PROPOSAMEN GUZTIAK
Ekarpenak aztertzen amaitzeko, hau da saioetan bildutakoen kopuru osoa, administrazio guztiak aintzat
hartuta: 874 proposamen.
Proposamen gehien eragin dituen arloa garraio publikoarena izan da eta gutxien eragin dituena hirigintza
eta lurralde-antolamenduarena.
Gainerako arloak batzuk besteetatik gehiegi aldatu gabe mantendu dira.
Bildutako proposamen guztien taula:
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Proposamenak sexuaren arabera aztertzean, ikusten da desoreka handia dagoela:
proposamenen %48,6 gizonek egin dituzte eta %39,5 emakumeek. IHMIPean baloratzeko
proposamenetan, desoreka puntu bat handitzen da.
Emakumeen ekarpen handiena izan duten proposamenak arlo bereziei eta zeharkako neurriei
lotutakoak dira (haietan kokatu dira zainketei, gaueko aisiari eta genero-parekotasuneko neurriei
lotutako proposamenak). Emakumeak baino gizon gehiagok egindako proposamenak oinezkoen
mugikortasunari, bizikleten mugikortasunari eta ibilgailu pribatuari lotutakoak dira (haietan, gizonek
egindako ekarpenen portzentajea emakumeek egindakoen portzentajearen bikoitza da).
Ekarpenek, bai guztizko kopuruan bai eta IHMIPari lotutakoetan, arlo berezietan eta garraio publikoan
jartzen dute arreta emakumeen kasuan; gizonek garraio publikoan ere egiten dute, eta neurri txikiagoan
mugikortasunerako gainerako moduetan.
IHMIPari lotutako ekarpenek desoreka handiagoa erakusten dute: emakumeek gizonek baino ekarpen
gehiago egin dituzte soil-soilik arlo berezietan eta zeharkako neurrietan.
Ekarpen gehien egin dituzten pertsonek 30 eta 64 urte artean zituzten. Bertaratu diren pertsonen
%73k proposamenen %78 aurkeztu dituzte. 30 eta 49 urte artean dituztenak dira proposamen gehien
egin dituztenak (%49); 30 urtetik beherakoek (bertaratze-kopuruari dagokionez 2. taldea), aldiz,
proposamenen %4,2 egin dituzte. 65 urtetik gorakoak dira ekarpen gutxien egin dituztenak beren
bertaratzearekin lotuta: proposamenen %9,3 bertaratutako pertsonen %17 izan arren.
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6. ONDORIOAK
Parte-hartzea oso desberdina izan da tailer desberdinetan. Alde batetik, Iruñerriko udalerrietan egindako
saioen eta auzoetan egindakoen arteko parte-hartze desberdintasuna dago; eta bestetik, egindako
zabalkundearen arabera ikusi ahal izan den bertaratze-desberdintasuna. Udalek kanal gehiago aktibatu
dituzten udalerrietan, parte-hartzea gainerakoetan baino handiagoa izan da. Auzoetan, ordea, bai
Iruñeko Udalak bai eta Mankomunitateak aparteko ahalegina egin badute ere zabalkundea ematean,
Iruñerriko herrietako parte-hartzea baino askoz ere txikiagoa izan da. Auzoetan, saio bakoitzeko batez
besteko bertaratzea Iruñerriko herrietako batez besteko bertaratzearen erdia baino txikiagoa izan da.
Parte-hartzea zenbatzeko 3 modu jaso dira –bertaratze-orriaren bidez, ebaluazio-fitxaren bidez eta
zenbaketa egitearen bidez–, baina analisi zehatzenak bertaratze-orrietan lortutako informazioarekin
baino ez dira egin, besteak beste, generoaren araberako parte-hartzea eta adinaren araberako partehartzea.
Generoa dela-eta, parte-hartzea orekatua edo parekoa izan da, baina desberdintasunak daude
Iruñerriko udalerrien eta Iruñeko auzoen artean. Udalerrietan, zehazki, emakumeen kopurua gizonena
baino handiagoa izan da; eta Iruñeko auzoetan, proportzio hori alderantzikatu egin da. Bertaratzean eta
ebaluazioan ikusi den parekotasun hori ez da halakoa izan dinamiketan parte hartzean ekarpenen eta
proposamenen bidez. Izan ere, emakumeek gizonek baino proposamenen %11 gutxiago egin dituzte.
Adinei dagokienez, lau adin-tartetan bereizi dira eta bertaratze handiena 45 eta 64 urte artekoek izan
dute. Txikiena, berriz, 30 urtetik beherakoek izan dute, bertaratutako guztien %3 baino ez baitira izan.
Tailerretan gazteen parte-hartze txiki hori ebaluazioetan ere adierazi da.
Parte-hartzaileek tailerrak ontzat eman dituzte, balorazioa ona izan da. Gehienek argi zituzten
tailerren helburuak, eta beren usteei zati batean edo osorik erantzutea lortu da. Kasu honetan, ia ez
dago aldaketarik udalerrien eta auzoen artean usteei erabat erantzuteari dagokionez: handiagoa da
auzoetako tailerretara joan ziren pertsonen artean. Iruñea ez diren udalerrietan, soil-soilik Eskualdeko
Hiri Garraioan arreta jarriko zuen bilera baten ustea zegoen eta ez IHMIPak jasotzen duen metropolimugikortasuneko proposamen integralean. Emakume eta gizonen artean ez da desberdintasunik
ikusten.
Dinamikak, taldearen mintzaldiak eta koordinazio orokorra oso ongi baloratu dira: adierazle guztiak 7
eta 8 artekoak izan dira. Balorazio txikiena izan duten alderdiak taldekako parte-hartzearen eta partehartze pertsonalaren hautemate subjektiboa izan dira, batez ere azken hori, 7tik behera kokatu baita,
hamarren batzuk.
Antolaketari dagozkion alderdiak, tokiei, ordutegiei eta dokumentazioari lotutakoak, egokitzat eta
ulergarritzat jo dituzte bertaratu diren gehien-gehienek.
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Tailerretan bildutako proposamenen kopuru osoa 874 izan da, eta haietatik %76 IHMIPari dagozkio
(645). Datu horrek berretsi egiten ditu parte-hartzaileen balorazioak, saioaren helburuen argitasunari
dagokionez eta ekarpenak Planera oso bideratuta egoteari dagokionez. 645 ekarpen horiek balorazioprozesuan daude, dokumentuan sartu edo ez erabakitzeko.
Proposamen gehien eragin dituzten IHMIParen arloek parte-hartzaileen kezka eta interes nagusiak
adierazten dituzte. Zehazki, garraio publikoa eta bizikleten mugikortasuna izan dira. Aurreneko arloa,
hirigintzako plangintzari dagokiona, tailerretan ekarpen gutxien jaso duen arloa izan da. Ekarpenak egin
dituzten pertsonen sexuaren araberako bereizketa egiten bada, garraio publikoaren arloa garrantzitsua
da bi sexuetarako eta antzeko portzentajeetan, baina emakumeek proposamen gehiago egin dituzte
arlo berezietarako eta zeharkako neurrietarako, eta gizonek oinezkoen mugikortasunean, bizikletenean
eta ibilgailu pribatuaren arloan.
IHMIPetik kanpo dauden proposamenak Mankomunitatearen eskumen dira (%60) eta ia gehienak
garraio publikoari dagozkio.
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7. ERANSKINAK
-

34

ANEXO 1: Ebaluazioak:sexuaren araberako taulak
ANEXO 2: Ebaluazio fitxa
ANEXO 3: Prentsa dosierra
ANEXO 4: Kale ekintzak

1. ERANSKINA
Ebaluazioak.
Sexuaren araberako taulak

ADINA

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

OSOTARA

30

1,1

1,5

2,6

30-44

16,1

16,1

32,5

45-64

22,6

22,6

46,4

+65

9,1

8,8

18,6

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Mugikortasun elkartea

1,1

1,5

0,3

2,6

Eragilea

16,1

16,1

0,3

32,5

Hautetsia

22,6

22,6

0,7

46,4

Teknikaria/Admin.Publikoa

9,1

8,8

0,7

18,6

Bizilaguna

21,8

22,1

2,3

46,3

Erantzunik ez

6,4

6,0

1,7

14,1

47,3

46,6

6,0

100,0

Osotara

1

SAIOKO INFORMAZIOA
NOLA HELDU ZAIZU?

GIZONAK %

EMAKUMEAK %

Erantzunik
ez

OSOTARA

Kale ekimenak

0,0

1,0

0,3

1,3

lagunak, familikoak, lana

3,4

3,0

0,7

7,0

Kartelak

6,7

6,7

0,3

13,8

eskuorriak, pertxak

0,0

0,0

0,3

0,3

Elkarte baten gonbitea

11,7

11,7

1,7

25,2

Gonbite pertsonala

9,1

9,4

0,3

18,8

Besteak

3,4

5,7

1,3

10,4

Prentsa - Irratia - Tb

3,7

3,7

0,7

8,1

Sare sozialak, Internet

7,7

4,7

0,3

12,8

Web

1,3

0,3

0,0

1,7

Erantzunik ez

0,3

0,3

0,0

0,7

47,3

46,6

6,0

100,0

Osotara

2

SAIOKO HELBURUAK ARGI
ZENITUEN?

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Bai

37,6

31,5

5,0

3,4

Ez

8,4

13,1

1,0

22,5

Erantzunik ez

37,6

31,5

5,0

74,2

Osotara

47,3

46,6

6,0

100,0

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Bai

21

20

2

44

Ez

3

2

0

5

Erdizka

20

17

4

42

Erantzunik ez

3

6

0

9

Osotara

47,3

47

6,0

100,0

ZURE ESPEKTATIBAK BETE
DIRA?

3

GIZONAK %

EMAKUMEAK %

Aurreikusitako helburuak bete dira

6,9

7,0

Lantalde teknikoaren parte-hartzea, nola baloratu duzu

7,9

7,9

Taldearen parte-hartzea, nola baloratu duzu

6,9

7,4

Zure parte-hartzea dinamikan, nola baloratu duzu

6,9

7,4

Lan dinamika

7,2

7,6

Kordinazioa

7,3

7,7

Antolakuntza orokorrean

7,5

7,8

BATAZ BESTEKOA

7,3

7,5

4

IRAUPENA

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Egokia

33,2

33,2

3,4

69,8

Laburra

6,0

5,0

0,7

11,7

Luzea

1,3

1,7

0,0

3,0

Erantzunik ez

6,7

6,7

2,0

15,4

Osotara

47,3

46,6

6,0

100,0

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Egokia

33,6

33,9

3,0

70,5

Berandu

1,0

1,0

0,0

2,0

Goiz

4,4

2,3

0,7

7,4

Erantzunik ez

8,4

9,4

2,3

20,1

Osotara

47,3

46,6

6,0

100,0

ORDUTEGIA

5

ESPAZIOA

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

Egokia

37,2

34,6

2,3

74,2

Ez-egokia

2,0

3,0

1,7

6,7

Eranztunik ez

8,1

9,1

2,0

19,1

Osotara

47,3

46,6

6,0

100,0

DOKUMENTAZIOA

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

OSOTARA

ulergarria

36,6

31,9

3,0

71,5

Ulertezina

0,7

1,7

0,3

2,7

Erdipurdikoa

0,0

0,3

0,0

0,3

Eranztunik ez

10,1

12,8

2,7

25,5

Osotara

47,3

46,6

6,0

100,0
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PROPOSAMENAK
OSOTARA

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

Hirigintza eta lurralde
antolaketa

1,6

1,3

0,9

Oinezko mugikortasuna

7,3

4,7

0,9

Bizikleta mugikortasuna

5,8

11,0

1,5

Garraio publikoa

16,8

16,8

3,7

Auto pribatua

7,3

3,4

1,6

Arlo bereziak/Zeharkako
neurriak

4,6

7,4

3,3

48,6

39,5

11,9

Osotara
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IEHMIP PORPOSAMENAK

GIZONAK
%

EMAKUMEAK
%

Erantzunik
ez

Hirigintza eta lurralde
antolaketa

1,7

0,8

0,3

Oinezko mugikortasuna

8,1

5,9

1,4

Bizikleta mugikortasuna

13,2

7,1

1,7

Garraio publikoa

13,2

11,3

2,8

Auto pribatua

7,4

3,1

2,0

Arlo bereziak/Zeharkako
neurriak

5,6

9,9

4,5

49,1

38,1

12,7

Osotara
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2. ERANSKINA
Ebaluzio Fitxa

FICHA DE EVALUACIÓN DE JORNADA DE PRESENTACION
PMUSMCP
1. Sesión/ Saioa
2. Edad / Adina

Fecha/ Data
Sexo Mujer/Emakumea

Horario/ ordutegia
Hombre/Gizona

Localidad/Barrio

3. ¿Cómo te ha llegado la información sobre esta sesión? / Nola iritsi zaizu informazioa?
- Invitación personal. / Gonbidapen pertsonala
- Invitación a la asociación/entidad a la que pertenezco. / Kide naizen elkarteari gonbidapena
- Por la prensa/radio/televisión. / Prentsa/ irratia/ telebista
- Por las redes sociales de Internet. / Sare sozialen eta interneten bidez
- Carteles./ Kartelak
- Folletos y perchas informativas colgadas en autobuses/coche/moto/bici. / Eskuorri eta pertxak
- Acciones de calle / Kaleko ekintzak
- Me lo dijeron amigos/amigas/familiares/en el trabajo.... / Lagunek, familiarrek, lankideek esanda
- Web de Mancomunidad o del Proceso participativo del PMUS. / Prozesuaren web orria
- Otros / bestelakoak
4. ¿ Tenías claros los objetivos de la sesión? Helburuak argi zenituen? Si / Bai

No/Ez

¿Por qué? Zergatik?

5. ¿Se han cubierto tus expectativas? Erantzun da zure itxaropenei?
Si, completamente/Bai, guztiz

Sí, a medias/ Bai, erdizka

No/Ez

7. ¿Se han logrado los objetivos previstos para la sesión? Helburuak bete dira?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ¿Cómo valoras la intervención del equipo técnico? Nola baloratuko zenuke talde teknikoaren lana?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. ¿Cómo valoras la participación del grupo? Nola baloratuko zenuke taldearen parte hartzea?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. ¿Cómo valoras tu participación en la reunión? Nola baloratuko zenuke zure parte hartzea?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valora los aspectos organizativos / Baloratu saioaren antolakuntza
Dinámica de trabajo / Lan dinamika

Coordinación / koordinazioa

		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organización general / Antolakuntza orokorra

Duración / Iraupena corta/ motza
Horario/ ordutegia temprano/goiz
Espacio/ espazioa

adecuada/ egokia
adecuado/ egokia

inadecuado/desegokia

Documentación de la sesión/dokumentazioa
							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

larga/ luzea
tarde/ berandu

adecuado/egokia 			
incomprensible/ulergaitza
comprensible/ulergarria

Has venido de/ etorri naiz
Cómo vecino/a a título individual. / bizilagun moduan
Una asociación del pueblo/barrio/centro escolar / elkarte baten ordezkari moduan
Una asociación vinculada con la movilidad. / mugikortasunarekin zerikusia duen elkarte batetik
Soy técnica/o de una administración pública. / administrazioaren teknikoa naiz
Soy cargo electo de una administración pública. / administrazio publikoaren hautetsia naiz

11. ¿ Has echado en falta alguna entidad/asociación? Elkarteren bat faltan bota duzu?
Si /Bai

No/Ez

¿Cuales? Zeintzuk?
Sugerencias / iradokizunak

3.ERANSKINA
Kale-ekintzak.

Anexo 3

SOSTENIBILIBUS
Abenduaren 13an // 18:00 - 20:00
1. linea
Sostenibilibusean egin genuen lehendabiziko saioan ez zen jende askorik egon. Astegun izan arren eta
hiriko zentroa unibertsitateekin lotzen dituen linea izan arren, erabiltzaile gutxi egon ziren.
Alderdi positibo bezala nabarmendu nahi dugu erabiltzaile gehiago zeuden momentuetan, interes handia
erakusten zutela dinamika eta prozesu parte hartzailea azaltzen genuen bitartean.
Ekintza hau abiapuntu hartuta sare sozialetan argitaratutako bideo labur bat egin genuen.
Urtarrilaren 4a // 18:00 - 20:00
5.linea
Kasu honetan dinamika arrakastatsua izan zen. Villabesa Txantrea, Arrosadian eta hiriaren erdigunean
bete zen. Oso interesgarria izan zen askotariko profilak igo zirelako linea honetara. Erabiltzaile asko zeudenez gero, aldi gehiagotan errepikatu genuen gure mezua eta pertsona gehiagotara iritsi ginen. Atzerriko herritarrek erakutsi zuten interesa nabarmendu nahi genuke.
Otsailaren 8a // 12:00 - 14:00
11.linea
Azken Sostenibilibusaren ekintza positiboa izan zen. 11. lineak Iruñeko hainbat zonalde zeharkatzen ditu
eta ibilbidearen denbora luzeagoa da; hori dela eta, erdigunean egindako geldialdietan pertsona asko
igotzen dira.
Ibilbide bakoitzean IHMIPren helburuak eta parte hartze prozesua azaltzen ditugu pare bat alditan
erabiltzaileei informazioa emateko. Parte hartze bideak azaltzen dituzten esku orriak banatzen dizkiegu,
lurralde saioak eta web bidezko plataforma azpimarratuz. Horrez gain, herritarren heterogenotasuna eta
gaian duten interesa azpimarratu nahi dugu.
Hainbat erabiltzailerekin izandako hizketaldietan, oro har, bus txartelaren prezioaren eta autobusen frekuentzien inguruko kexak jaso ditugu. Ekintza honetan ere prozesuaren amaierako bideorako grabazioa
egin genuen.
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MUGIKORTASUNAREN IGOGAILUA
Abenduaren 14a // 18:00 - 20:00
Descalzoseko igogailua
Oso positiboa izan zen jende askok erabiltzen duelako igogailu hau; hori dela eta, ibilbide bakoitzean
jende askori heltzen zitzaion informazioa. Igogailu bakoitzaren sarreran eskuorriak banatzen genituen eta
informazioa azaltzen genien.
Kasu honetan ere, gaiarekiko interesa nabarmendu nahi dugu. Zehaztu behar dugu Alde Zaharreko biztanleriaren zati batek prozesua Alde Zaharra atseginago egiteko planarekin nahasten zutela; hori dela eta,
kritika asko jaso genituen eta zaila zen batzuetan bi prozesuak desberdinak direla azaltzea.
Heldu den saioetarako uste dugu interesgarria izan daitekeela euskarri bat eramatea bideoa proiektatzeko; horren bidez interes gehiago egon daiteke eta informazioa iritsiko da modu eraginkor eta argiago
batean. Dinamika hau oinarri hartuta bideo labur bat egin genuen sare sozialetarako.

Urtarrilaren 31a // 18:00 - 20:00
Erletokietako igogailua
Bere posizioa dela eta, igogailu honek Descalzos igogailuak baino erabiltzaile gutxiago izan zituen, baina
nabarmendu nahi dugu askotariko profilak izan zirela: beste herrialdeetako herritarrak, adinduak eta
txirrindulari asko. Gaiarekiko interesa nabarmendu nahi dugu. Kotxeen erabiltzaileen kexak ere izan genituen, baina oro har, planaren irudi positiboa dute herritarrek.
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Otsailaren 13a // 18:00 - 20:00
Media Lunako igogailua
Kasu honetan, Erletokietan baino herritar gehiago pasatu ziren, eta horietako asko txirrindulariak ziren.
Parte hartzeko portaera erakutsi dute herritarrek, eta gaiarekiko interesa. Gainera, egiaztatu genuen herritar askok plana ezagutzen dutela eta dagoeneko ez dagoela nahasketa Alde Zaharra atseginago egiteko
planarekin. Kartelak, perchingak edo komunikabideen bidez herritarrek dagoeneko jaso zuten planaren
inguruko informazioa eta hori positiboki baloratu zuten.
Hortaz, balorazioa oso positiboa izan zen, jende asko pasa zelako eta interes handia erakutsi zutelako.
BILDUTAKO PROPOSAMENAK: 11
*Kale-ekintzak herritarrei informazioa emateko izan dira gehienbat, baina ideia batzuk jaso ditugu post its-en bidez. Oro har, jendeak gehiago nahiago izan du etxean parte hartu, estrategiak denborarekin irakurri eta proposamenak garatu.”
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_____________________________________
HMIPren inguruko informazioa
_______________________________________
2017ko azarotik aurrera.

4. eranskina

Asteazkena, 2017ko azaroaren 15a
•

Diario de Navarra: La Comarca fija 10 años para ganar villavesas y bicis y restar coches.

•

Diario de Noticias (azala): Una nueva movilidad comarcal que mira al 2030.

•

Diario de Navarra: Iritzia. Por fin, tenemos `PMUS ́.

•

Irratia. Onda Cero Radio. Aritz Ayesa Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariarekin elkarrizketa.

•

Irratia. Onda Cero Radio. 2025 es la fecha que semarca la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona para poner en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Irratia. Radio Euskadi. El Área Metropolitana de Pamplona va a cambiar en los próximos 10 años.
La Mancomunidad ha presentado hoy el Plan de Movilidad Sostenible.

•

Irratia. RNE-1. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona inicia su segunda fase de participación ciudadana con una sesión abierta esta tarde en Baluarte.

•

Irratia. Radio Pamplona-SER. Aritz Ayesa Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariarekin
elkarrizketa.

•

Irratia. Radio Pamplona-SER. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha presentado su
ambicioso Plan de Movilidad Sostenible.

•

Telebista. Navarra TV. Pasar de 400.000 a 300.000 desplazamientos diarios en coche en la comarca de Pamplona es uno de los objetivos del Plan de Movilidad Sostenible.

•

Internet. www.navarra.com. Más bicis y menos coches: la Cuenca de Pamplona quiere que sólo
3 de cada 10 viajes se hagan en vehículos privados.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. Arranca el proceso participativo para la elaboración del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la comarca de Pamplona.

Osteguna, 2017ko azaroaren 16a
•

Diario de Navarra: La Comarca aprende de la “supermanzana” peatonal de Vitoria. (HMIPren
aurkezpena)

•

Abenduaren 7an bidali genuen prentsa oharra. Lurralde saioak hasi dira.

Ostirala, 2017ko abenduaren 8an
•

Diario de Noticias: Arrancan las sesiones territoriales del Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. El 11 de diciembre comienzan las sesiones territoriales del
proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Larunbata, 2017ko abenduaren 9an.
•

Diario de Navarra. El plan de movilidad comarcal se explica este lunes en Cizur.

•

Internet. www.navarra.com El lunes comienzan las sesiones del Plan de Movilidad que busca reducir los vehículos en pamplona al 30%.

•

Prentsa-oharra 2018ko urtarrilaren 9an. Lurralde saioek jarraitzen dute.  

Asteazkena, 2018ko urtarrilaren 10a
•

Diario de Noticias: Continúa el proceso participativo para el Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.eldiario.es. Continúan las sesiones del proceso participativo del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.                   

•

Plazaberri.info  http://www.plazaberri.info/jendartea/la-movilidad-en-tus-mano

Osteguna, 2018ko urtarrilaren 11a
•

Diario de Noticias, fotonoticia Sesión territorial participativa en Burlada.

•

Internet. diariodenavarra.es. Sesión participativa en Barañáin del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Asteartea, 2018ko urtarrilaren 16a
•

Internet:   www.diariodenavarra.es Propuestas para esta semana en Barañáin.

Osteguna, 2018ko urtarrilaren 18a
•

Concejo Aldizkaria. Comienza el proceso participativo del Plan de Movilidad Urbana- Sostenible
impulsado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

•

Internet. www.sarrigurenweb.com Sarriguren, Olaz y Gorráiz protagonistas en las sesiones participativas en torno al Plan de Movilidad Urbana y Sostenible.

Asteartea, 2018ko urtarrilaren 23a
•

Internet. www.berriozar.info. El Kulturgune acoge este lunes una sesión informativa sobre el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.

•

2018ko urtarrilaren 25an prentsa-oharra. Iruñeko auzoetan hasiko dira lurralde saioak.
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Ostirala, 2018ko urtarrilaren 26a
•

Diario de Noticias: Las sesiones informativas sobre el PMUSC en los barrios (breve)

•

Internet. eldiario.es. El próximo 29 de enero comienzan las sesiones participativas del Plan de
Movilidad en los barrios de Pamplona.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. El lunes comienzan las sesiones participativas del Plan de
Movilidad en los barrios de Pamplona.

2018ko urtarrilaren 27tik 29ra
•

Diario de Navarra: La participación sobre el Plan de Movilidad llega a los barrios de Pamplona.

•

Diario de Noticias: El lunes, sesión informativa del PMUS en Zizur (breve)

•

Internet. diariodenavarra.es. La participación sobre el Plan de Movilidad llega a los barrios de
Pamplona.

                
Asteazkena, 2018ko otsailaren 2an
•

Ze berri aldizkaria: Iragarkia. Iruñerriko Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana.

2018ko otsailaren 3tik 5era.
•

Diario de Navarra: Iritzia. La movilidad sostenible es calidad de vida. Aritz Ayesa, IMko lehendakaria.

•

Diario de Noticias: Iritzia. La movilidad sostenible es calidad de vida. Aritz Ayesa, IMko lehendakaria.

•

Televisión. Hamaika Telebista. Iruñerriko mankomunitateak hiri mugikortasun iraunkorreko plana aurkeztu berri du. http://www.hamaika.eus/tb/bideo/82070

Asteazkena, 2018ko otsailaren 7a
•

Ezkaba aldizkaria: Iragarkia. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.

Osteguna, 2018ko otsailaren 8a
•

Euskalerria Irratia: Aritz Ayesa eta Ioar Cabodevillari elkarrizketa https://euskalerriairratia.eus/
nafarroa/1518088019581-metropoli-forala-2018-02-08
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Ostirala, 2018ko otsailaren 9a
•

Gara: Elkarrizketa https://iruindarra.naiz.eus/eu/info_iruindarra/20180209/hay-que-pensarmas-en-la-comunidad-y-construir-una-ciudad-diferente

Astelehena, 2018ko otsailaren 12a
•

Televisión Española: Jesús Velascori elkarrizketa http://rtve.es/v/4475051

Asteartea, 2018ko otsailaren 13a
•

Internet. www.naiz.eus. Aritz Ayesa. Presidente Mancomunidad de Iruñerria. “Hay que pensar
más en la comunidad y construir una ciudad diferente”.

•

Televisión. TVE-1. Sobre el transporte y la movilidad en la comarca de Pamplona se ha hablado en
el Parlamento durante una ponencia del presidente de la Mancomunidad.

•

Televisión. Navarra Televisión. Entrevista con Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

•

http://www.natv.es/AlaCarta/A3583178-E196-FC46-6CFD097B55FF44F5/yt/v8QnAFbsz3A/EL-PRESIDENTE-DE-LA-MANCOMUNIDAD-DE-LA-COMARCA-DE-PAMPLONA-ARITZ-AYESA

•

Irratia. RNE-1. El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Aritz Ayesa, ha
abogado en el Parlamento por poner en marcha un carril exclusivo para transporte público.

•

Internet. www.naiz.eus. La amabilización de iruñea solo es la punta del iceberg del PMUS. https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2018-02-12/hemeroteca_articles/la-amabilizacion-de-irunea-solo-es-la-punta-del-iceberg-del-pmus

Asteazkena, 2018ko otsailaren 14a
•

Televisión. TVE-1. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, impulsado por la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, está ultimando la fase de explicación y participación de los ciudadanos.

Osteguna, 2018ko otsailaren 15a
•

Xaloa Telebista: Posibilidad de mañana 15/02 en mancomunidad o viernes 16 de febrero en sede
de la TV (Artekale 14, Berriozar) Horario: entre las 10:30 y 13:00 horas
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Ostirala, 2018ko otsailaren 16a
•

Internet. www.pamplonaactual.com. Sigue el proceso participativo para la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible.

•

Internet. Ahotsa.info: El Plan de Movilidad de Iruñerria afronta su proceso participativo con reuniones abiertas en los barrios de Iruñea

Larunbata, 2018ko otsailaren 17a
•

Diario de Noticias: El Plan de movilidad de la comarca ha recibido ya unas 500 aportaciones
ciudadanas.

•

Internet. noticiasdenavarra.com. El plan de movilidad de la Comarca ha recibido ya unas 500
aportaciones ciudadanas.

Astelehena, 2018ko otsailaren 19a
•

Radio Pamplona-Ser. Aritz Ayesari elkarrizketa

Asteartea, 2018ko otsailaren 20a
•

InfoZazpi Irratia. Aritz Ayesari elkarrizketa. https://info7.naiz.eus/eu/info

Asteazkena, 2018ko otsailaren 21a
•

HITZARTUA - Pamplonaactual.com Albiste laburra/ Oinezko eta bizikleta bidezko ibilbideen sarea

•

Internet.Ahotsa.info Aritz Ayesa: “El objetivo del Plan de Movilidad es 50% peatones, 30% coches, 20% transporte público”

Osteguna, 2018ko otsailaren 22a
•

Radio Nacional. Aritz Ayesari elkarrizketa

                   
Ostirala, 2018ko otsailaren 23a de febrero de 2018
•

HITZARTUA - Pamplonaactual.com Albiste laburra/ Prestazio handiko sarea
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Igandea, 2018ko otsailaren 25a
•

Internet. www.pamplonaactual.es ¿Sabes que es la red de altas prestaciones en el Transporte
Urbano Comarcal?

•

https://pamplonaactual.com/sabes-la-red-altas-prestaciones-transporte-urbano-comarcal/

                  
Astelehena, 2018ko otsailaren 26a
•

HITZARTUA - Pamplonaactual.com Albiste laburra/ Hiri-zelulak

Asteartea, 2017ko otsailaren 27a d
•

Diario de Noticias:  Sesión sobre el Plan de Movilidad en en I Ensanche.(laburra)

Igandea, 2018ko martxoaren 4a
•

Diario de Navarra: Pamplona descarta el tranvía.

Asteazkena, 2018ko martxoaren 7a
•

Internet: Internet. www.pamplonaactual.com. Qué son las células urbanas o ‘supermanzanas’
del PMUS.

Asteazkena, 2018ko martxoaren 8a
•

Diario de Navarra: El Plan de Movilidad Urbana de la Comarca recibe 758 propuestas.

•

Diario de Noticias: 758 ideas para el Plan de Movilidad Urbana.

•

Internet. www.diariodenavarra.es. Recogidas 758 propuestas para el Plan de Movilidad de la
Comarca de Pamplona.

•

Internet. www.pamplonaactual.com. 758 propuestas recogidas en el proceso participativo del
PMUS de la comarca de Pamplona.

•

Internet. Naiz.eus. Recogidas 758 propuestas en el proceso participativo del PMUS de Iruñerria
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