
Salburua Eskolara bide segurua

Justifikazioa

Haurrak modu seguruan, autonomoan, osasungarrian eta jasangarrian mugitu ahal izan 

daitezen, gero eta instituzio eta hezkuntza- eta gizarte-eragile gehiago ari dira eskolara bide 

seguruak bultzatzen.

Salburuan, kaleen diseinua ibilgailu pribatu eta motorizatuetan oinarritu da neurri handi 

batean, eta horri mugikortasun eta segurtasun arazoak ari da. Izan ere, Salburua eskolako 

haurrak oinez, patinetez eta bizikletaz joaten dira batez ere. 

Arazo horien aurrean, eskolako familiok ezinbestekoa ikusten dugu eskolarako bide seguruak 

bultzatzea, 2019anauzoko lantalde batek abiatutako lan-ildotik. Proiektu hori integrala, parte-

hartzailea eta epe luzekoa izan behar da, baina uste dugu konponbideetako batzuk jada abiatu 

daitezela. Izan ere, COVID-19agatiko pandemiak aurretiaz zeuden arazoetako batzuk larriagotu 

ditu, batez ere sarbideetako jende-pilaketei dagokionez, segurtasun-distantziak mantentzea 

eragozten dutelako. 

Hori guztiagatik, Salburua Eskolako Aintzira Guraso Elkartetik proposamen parte-hartzaile bat 

garatu dugu, joan-etorri aktibo, jasangarri eta seguruak sustatzeko eskolan eta inguruan. 

Parte-hartze prozesua

Proposamena hainbat fasetan garatu da:

 Guraso Elkarteak jatorrizko diagnosi bat egin zuen.  

 Familia guztiei egin zitzaien deialdia proposamenak jasotzeko e-mailez. Zabalkundea 

Guraso Elkartearen blo  gean  , Faceboo  kean  ,eta Twitte  rrean   egin zen, bai eta Whatsapp 

zabalkunde-zerrendan ere.

 Guraso Elkarteak jasotako iradokizunak aztertu zituen eta proposamen bat adostu zuen

2021eko martxoaren 1eko Ezohiko Batzarrean.

 Eskolako Ordezkaritza Goreneko Organoan aurkeztuko da (OOG). 

Lau puntuko proposamena

Zehazki, eskolako bi sarbideak dauden kaleetan esku-hartzea proposatzen dugu. 

- Erroma hiribidea.

- París kalea. 

Jarraian jasotzen dira kale horietako bakoitzean antzemandako arazoak, eta proposatzen 

ditugun konponbideak, errazak eta egingarriak. 

https://aintzira.wordpress.com/
https://twitter.com/aintzirage?lang=es
https://twitter.com/aintzirage?lang=es
https://www.facebook.com/aintzirasenideak
https://www.facebook.com/aintzirasenideak
https://aintzira.wordpress.com/


Erroma hiribidea

1) ESPALOIAK

Arazoa. 

- Familien %90 oinez joaten da eskolara, baina kalearen zatirik handiena kotxeek 

okupatzen dute, lau erreiekin: aparkatzeko bi eta zirkulatzeko bi. Lau errei horiek 

erabilera oso gutxi dute eskolako sartu-irteeratik kanpoko ordutegian. 

- Kaleak kotxeek gainokupatzen dutenez, espaloia estuegia da, eta jende-pilaketak 

daude egunero. Ondorioz: 

o Mugikortasunerako arazoak daude, kontuan izanik gainera familien erabilera-

beharrak (haurren aulkitxoak, erosketa-orgatxoak, patineteak...). 

o Pandemiari aurre egiteko segurtasun-distantziak mantentzeko ezintasuna.

Proposamena: 

- Ahalik eta espazio gehien berreskuratzea oinezkoentzako. Gaur egun, ondoko 
kaleetan kotxez iristeko aukera dago. 

2) ZEBRABIDEA.

Arazoa:

- Ez dago zebrabiderik Salburua eskola eta Salburua haurreskolaren artean, aurrez aurre 

kokatuta egon arren. Familia ugarik bi zentro horietan dituzte seme-alabak, eta 

zebrabiderik ez egoteak egoera arriskutsuak eragiten ditu. 

Proposamena:

A) Zebrabide goratu bat jartzea Erroma kaleko bi zentroen artean. 

Paris kalea

3) ZEBRABIDEA.

Arazoa:  Paris kalearen aurrean badago izen ofizialik gabeko plaza bat, Google Mapsen 

modu okerrean Krista Siegfrids bezala izendatua. Bertan, aerodromo zaharraren 

harrietako batzuk daude, eta asko erabiltzen dute eskolako familiek. Alta, ez dago 

zebrabiderik eskolaren eta parkearen artean, eta horrek egoera arriskutsuak eragiten 

ditu, batez ere norabide bikoitzeko kalea denetik. 

Proposamena: zebrabide goratu bat eta seinaleztatu bat jartzea eskola eta parkearen 
artean. 



Paris, Erroma eta inguruko kaleak

4) BIZIKLETAZ MUGITZEKO KONPONBIDEAK ETA APARKALEKUAK

Arazoa: 

Ez dago 30 erreirik ezta bidegorririk ere eskolara modu seguruan bizikletaz iristeko. Ezin

da espaloitik ibili, arriskutsua delako, estuegia delako eta debekatuta egongo delako. 

- Proposamena:

- Bizikletaz mugitzeko konponbide bat ezartzea, modu seguruan iritsi ahal izateko bai 

bizikletan bai oinez, Erroma kaletik zein Paris kaletik. 

- Bizikletentzako aparkalekuak jartzea eskolako sarbideetan. 

Jasotako beste eskaera batzuk

Parte-hartze prozesuan beste proposamen hauek jaso ditugu ere:

- Paris kalea norabide bakarrekoa izatea kotxeentzat (ez bikoa). 

- Erroma eta Paris kaleak 30 eremu bilakatzea. 

- Autokarabanen gehiegizko aparkatze-aldiak kontrolatzea, udal-araudia urratzen 

dutenean. 

- Semaforoak eta seinaleak ezartzea Elorriagako atean, ibilgailu pribatuan abiadura 

moteltzeko. 

- Paris kaleko parkea eskolarentzako lehentasunezko eremu bilakatzea. 

- Sentsibilizazio lana egitea bigarren-ilarak saihesteko, beti egoten direlako aparkaleku 
libreak kale horietan eta ingurukoetan. 

- Erroma hiribidean, ilaran dauden aparkalekuak bateriazko aparkaleku bilakatzea, 
errepideko alde bakarrean. 

Guraso Elkartetik, proposamen hau aurkezten dugu Salburuko auzogunean, auzokideen parte-

hartzerako espazioa delako, eta bertan parte hartzen dutelako ere bai Udal gobernuak, talde 

politiko guztiek eta Udaleko teknikariek. 

Gainera, aurreikusten dugu beste parte-hartze bide batzuen bidez aurkeztea proposamena. 

Gure ustez, proposamen hau beharrezkoa da, parte-hartze prozesu baten bidez garatua eta 

egingarria eta, hori dela eta, Udalak familien eskaerei erantzuna eman ahalko diela espero 

dugu. 

Aintzira Senideak. 

Salburua eskolako guraso elkartea. 

Gasteizen, 2021eko martxoaren 1ean. 


