
 

 

 

 

 

 

 

 

600 herritar inguru gerturatu da jada parte hartze 

prozesuko saioetara  

 

Bileren bigarren txanda amaitzeko oraindik ere hiru auzokako bilera falta 

dira. Datorren astean izango dira San Pedro-Lopene eta Jauregialde-

Guillermo Lazon eremutako saioak; baita gazte lokaletako gazteentzako 

bilera ere. 

 

Arrakastatsu jarraitzen du hondakinak atez ate gaika jasotzen hasi aurretik Udalak 

abian jarri duen bi hilabetetako partaidetza prozesuak. Lehenengo txanda amaituta, 

bigarren bilera erronda abian da eta dagoeneko 600 herritar inguruk hartu dute parte 

prozesuan. Auzokako saioak izan dira jendetsuenak.   

 

Prozesua amaitzeko aste bete faltan, Udaleko Gobernu Batzordeak balorazio positiboa 

egin du: bai parte hartu duten herritarren kopuruari begira, baita saioetako ekarpen, 

iritzi trukaketa eta guztien artean hartzen ari diren erabakien gainean ere: “Lehen 

saioak erabakiaren berri eman eta herritarrak informatzeko planteatu ziren. Hasieratik 

esan bezala, bigarren txanda honetako saioak, berriz, herritarrentzat erabaki guneak 

dira. Guztion artean definituko delako Lezorako egokiena den gaikako bilketa 

sistema.” 

 

Giro eta dinamika onean egin dute aurrera bigarren errondarako antolaturiko bilerek 

eta hainbat konturen gaineko erabakiak hartzerakoan, aurrerapauso nabarmenak eman 

dira. Ainhoa Zabalo Lezoko alkateak azaldu duenez, “proposamen interesgarriak jarri 

dira mahai gainean eta sistemaren nolakotasuna definitzen gabiltza udal ordezkariok 

herritarrekin batera.” Zabalok herritarren jarrera ere eskertu nahi izan du eta “gustura” 

eta “harro” agertu da. Esan duenez, “ekarpen interesgarri asko jaso da bileretan” eta 

aurreratu du proposamen asko kontuan hartuko direla sistema definitzerakoan:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Adibidez, hainbat auzotan eskatu da  Udalak proposatzen zituen hiru ekarpen 

guneez gain beste bi gune jartzeko. Proposamenak teknikoki aztertu ondoren, 

herritarren ekarpenak onartuak izan dira. Udaletik herritarrek erakutsi duten 

kontsensurako jarrera eta lanerako prestutasuna eskertu nahi ditugu; denon artean 

bide onetik goaz aurrera”, azaldu du Ainhoa Zabalo Lezoko alkateak.    

 

Hurrengo astean egingo diren 3 auzokako bilerekin amaituko da prozesuaren bigarren 

txanda. Saio guztiak amaitu ostean, herritar guztientzat irekia izango den Batzar 

Nagusia egingo da urtarrilean. Bertan, jasotako ekarpen guztiak kontuan hartuta 

Lezorako definituko den bilketa sistema aurkeztuko zaie herritarrei.   

 

Prozesuaren bigarren fasea amaitzeko bileretara gerturatzeko gonbidapena luzatu die 

Zabalo alkateak herritarrei: “Azken hiru bileretan ere herritarrek beren iritzia eman eta 

erabakiak hartzeko aukera izango dute. Zenbat eta jende gehiago etorri, hobe: ahal 

duten neurrian, gerturatu daitezela herritarrak bileretara. Gure nahia horixe da: ahalik 

eta jende gehienak parte hartzea erabaki guneetan”. 

 

 

Ondorengoa da bigarren bilera erronda amaitzeko datorren asterako saioen egutegia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

EGUNA LAN TALDEA LEKUA ORDUA 

ABENDUAK 17, astelehena 

Jauregialde 

Guillermo Lazon 

 

Gezala  

 

18:30 

ABENDUAK 18, asteartea San Pedro-Lopene 

 

Tomas Garbizu 

Musika Eskola 

 

18:30 

ABENDUAK 19, asteazkena 

 

Gazteak  

 

Kultura 

 

18.30 


