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1. Adina 
Erantzunak: 143      
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Aukerak Erantzunak 

14-25 5,59% 8 

26-50 74,83% 107 

51-99 19,58% 28 

Guztira 143 
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2. Generoa 
Erantzunak: 143      
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Emakumea Gizona Besterik 

 
 

Aukerak Erantzunak 

Emakumea 71,33% 102 

Gizona 28,67% 41 

Besterik 0,00% 0 

Guztira 143 
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3. Zertarako joaten zara Etxarriko 
plazara? Aukeratu bi ohikoenak. 

Erantzunak: 143      
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Lagunekin, 
koadrilarekin 
, 
aldameneki... 

 

Festak, 
ospakizunak, 
kontzertuak… 

 

Familia, 
seme-alabak, 
bilobak, 
gurasoak…... 

 

Erosketak 
egiteko: 
azoka, 
feriak… 

 

Beste 
batzuk. 
Zehaztu: 

 
 

Aukerak Erantzunak 

Lagunekin, koadrilarekin, aldamenekin… elkartzeko 74,13% 106 

Festak, ospakizunak, kontzertuak… 74,83% 107 

Familia, seme-alabak, bilobak, gurasoak… zaintzeko 27,97% 40 

Erosketak egiteko: azoka, feriak… 20,28% 29 

Beste batzuk. Zehaztu: 2,80% 4 

Guztira: 143  

 
Zbk. Beste batzuk. Zehaztu: 

1 Tabernara joateko. 

2 Udan eserita egoteko aulkietan, lasai lasai, itzala aprobetxatuz. Neguan,  eguzkia. 

3 Seme-alabekin, lagunekin... 

4 Familia, seme-alabak, bilobak gurasekin kalean egoteko. Erosketak egiteko, azoka, feriak.... Festak, ospakizunak, 

kontzertuak... 
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4. Zure ustez, plazan eta inguruan 
hobekuntzak egin behar dira? 

Erantzunak: 143      

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bai Ez Ez dakit / 
Erantzunik ez 

 
 

Aukerak Erantzunak 

Bai 93,01% 133 

Ez 2,10% 3 

Ez dakit / Erantzunik ez 4,90% 7 

Guztira 143 



PARTE HARTU ETXARRIKO PLAZA ALDEA HOBETZEKO 

5 / 14

                            

 

 

 

5. Zure ustez zer hobekuntza da 
premiazkoena? Aukera ezazu zure ustez 

premia gehien duten biak. 
Erantzunak: 143      
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Oinezkoendako 
espazio 
gehiago 
sortzea 

 

Trafikoa 
hobeto 
antolatzea 

 

Ez dakit / 
Erantzunik ez 

 
Aukerak Erantzunak 

Etxarriko plazan estalope bat egitea 74,83% 107 

Kioskoa hobetzea 20,28% 29 

Oinezkoendako espazio gehiago sortzea 37,06% 53 

Trafikoa hobeto antolatzea 39,16% 56 

Ez dakit / Erantzunik ez 28,67% 41 

Guztira: 143  
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6. Zure ustez beharrezkoa litzateke 
Etxarriko plazan estalope bat egitea, 
eguraldi txarra egiten duen egunetan 

babesa izateko? 
Erantzunak: 143      
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Bai Ez Ez dakit / 

Erantzunik ez 

 
 

Aukerak Erantzunak 

Bai 81,82% 117 

Ez 11,19% 16 

Ez dakit / Erantzunik ez 6,99% 10 

Guztira 143 
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7. Aurreko galderaren erantzuna baiezkoa 
izanez gero, nola nahiago zenuke estaltzea? 

Aukera ezazu erantzun bakarra. 
Erantzunak: 143      
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bakarrik 

 

Ez dakit / 
Erantzunik ez 

 

Beste bat, 
zehaztu: 

 
Aukerak Erantzunak 

Kioskoa eta aurreko aldea estaltzea 44,06% 63 

Kioskoa eta atzeko aldea estaltzea 22,38% 32 

Kioskoaren teilatua hobetzea bakarrik 2,10% 3 

Ez dakit / Erantzunik ez 17,48% 25 

Beste bat, zehaztu: 13,99% 20 

Guztira 143 
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Zbk. Beste bat, zehaztu: 

1 Zati bat estaltzeko aukera emanez eguraldiaren arabera. 

2 Zerbait jartzekotan arina izan beharko zen (metakrilato) argitasuna ez  kentzeko. 

3 Jarri eta kendu daiteken estalpe bat izatea, eguraldiaren  arabera. 

4 Kioskoa kendu espazioa handitzeko. 

5 estalopea plazako leku ezberdinetan arriko nuke. Zertarako balio du estalopeak? parke batentzat, 

eszenatokiarentzat... 

6 trasera y delantera 

7 kioskoa, aurrekoa eta zeozer aldemenetan 

8 Ez dakit atzekoa edo aurrekoa, baina baloratzekoa izan liteke finkoa edo ez  izatea 

9 karpa bat, fijo ez dena eta behar denean jartzeko. Adibidez festetan edo beste egunetan, plazako giroa ez 

kentzeko... 

10 No me parece adecuado colocar ningún cobertizo cerca del kiosko, perdería el  encanto. 

11 Nire ustez, beti pankartekin eta kartelekin estalita egoteko, hobe da dagoen bezala  uztea. 

12 Eta atzeki aldea estaltzea 

13 Zuhaitzak kendu gabe. Nahiago dut zuhaitzak izatea estalpea  baino. 

14 Kioskoaren aurreko alde guztia ez baina bai zati majo bat. Udaltxeko estalopearekin bat egiteko moduan. Jarri eta 

kendu eginen den estalpe bat. 

15 kioskoa hobetu eta atzeko aldean estalope bat sortu, zuhaitzak kaltetu  gabe 

16 Adokinak kendu 

17 Estalope finkoa bada, aurrealdean baina jarri eta kentzekoa bada, aurrealde eta  atzealdean. 

18 Plazaz aparte sortu daitezke beste aukerak estalpekin. Adibidez. ikastola zaharraren patioan ikastola berriak duen 

estalpe antzekoa jarri. Edo estanko ondoko plaza berpiztu estalpe eta umendako  parkearekin. 

19 Agian, jarri ta kentzeko sistemaren bat? 

20 Kioskoa kendu espazio zabal eta jarraitu bat izateko oztoporik gabe. Zuhaitz hilera batzuk kendu espazioa 

handitzeko. Bertan estalope mugikor bat jarri behar denean bakarrik  jartzeko. 
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8. Plaza aldea hobetzeko bestelako 
ekarpenak: 

Erantzunak: 77      

Zbk. Ekarpenak 

1 Musika eskolatik, Iturriraino erabat peatonalizatu bertakoen kotxeak bakarrik  utziz. 

2 Zuhaitzekin zerbait egin "aldatu". Peatonalizatu. 

3 Estalopea, baldintzen arabera. 

4 Liburutegi eta plazak arteko lurra aldatu, lotu, kotxe aparkatzen ez  utzi. 

5 Arreglar la plaza para poder andar mejor. 

6 Mejorar el alumbrado. Alisar calles o rebajes para las silletas y personas con limitaciones  físicas. 

7 Zorua hobetu. Argia. 

8 Tabernak dauden kalearekin konexio hobea. 

9 Liburutegiko plazatik herriko plazara doan bidea, silletendako pasa ona egotea. Lurrean koskik gabe eta kotxerik gabeko zebrabide moduko 

bat. Kotxe asko egoten da aparkatuta eta ez da pasarik  egoten. 

10 No tocar los árboles. Rellenar raíces delos árboles de la plaza. Cambiar el adoquín de la plaza, que es peligroso. Mejorar la limpieza del 

pueblo. Mejorar las luces del pueblo. 

11 Argi gehiago jarri. 

12 Oso ilun egoten da. Argiteria hobetu eta kotxeak moteldu abiadura. Garestia izango zen baina bideberria lekuz aldatu (bariante bat) kotxe 

denak ez pasatzeko herri erditik. 

13 Argi gehiago. Kotxearen abiadura moteldu. 

14 Argitasuna gauez oso argi gutxi dago. 

15 Parketik hasita liburutegiraino oinezko espazio erreal bat sortzea, trafikorik gabe alde batean (NA-120 errespetatuz), kioskoa kendu eta 

zuhaitzak gutxitu (4 lerro beharrean  2). 

16 Peatonala izatea. 

17 Komun publikoak jartzea herrian. 

18 estalope kendu ahal izatea hobe izango litzateke behar denean salik jarriz, Lakuntza  bezala 

19 argitasun gutxi du lazak gaur egun argi gehiago behar du 

20 lakuntza eredutzat hartu 

21 argi gehiago behar da lakuntzako estalopearen antzekoa 

22 colocar una carpa estilo ala de Lakuntza, mejorar la iluminación. 

23 Argiztatzea 

24 Argiztapena. 

25 liburutegi eta plazan arteko tarte hori, plazari gehitu eta kotxeak kendu eta aparkalekuak ez  pasatzeko 

26 Argitasuna hobetu. 

27 Argiteria. Iturriak (haurrak erraz zabaheko modukoak)plaza eta bideberria banandu,portuko okindegiko plazako lurra liso jartzera. Hor ere 

kultur ikuskizunak antolatzeko 

28 Argitasuna hobetu. 

29 aparkaleku bat sortu plazatik kanpo 

30 Parkea haunditu, estalope batekin. Zuhaitz kendu Garbitzera sakondu. Etxarrik plaza izugarria du eta ez du bere potenziala atera. 

31 poner más luz en todo el paso. Sobretodo en fiestas adornar la plaza con bombillas en la zona de baile. En cualquier pueblo adornan y le 

da más aire de fiesta y alegría. 

32 alisar el suelo 
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33 Liburutegiko plazatik beste plazara doan adokinatua kendu eta oinezkoendako lehentasuna duen pasabide bat egin. Parke aldea doana 

baita. Kale nagusiko zebrabide guztiak goratu, kotxeak geldiago joan daitezen. Aurren silletekin taberna aldera joateko beste maldaren 

bat jarri. 

34 bideberrian pibote edo zenbat jarri kotxeak geldiago  pasatzeko 

35 cambiar el adoquin 

36 Autoak geldiago joateko neurriak hartzera. Parkean hesi txiki bat jartzea, parke inguruan trafikoa hobeto antolatzea, "mojen patioa" 

jelarteko leku izatea 

37 Larrañeta kalea, plza aldea eta parkea elkartuko lituzkeen oinezko zonalde bat  sortzen. 

38 Foru enparantza dagoen adokinatu bihurria lehun jarri. 

39 Poner más luz 

40 Más luz, alisar la parte de adoquinado, limpieza 

41 Argi gehiago plazan 

42 Plazako adokinatuen kontra nago, erosketako karroa eta silla de erreduak pasatzeko txazki  dago. 

43 Liburutegi pareko eskulturoi jendu, Haur asko ibiltzen da ta oso arriskutsube da. Bestiat jarri, arriskurik ez takan  bat 

44 Argi gehiago egotea , oso iluna egoten da. Bideberri aldean muro txiki bat  jartzea 

45 Argi gehiago plazan 

46 Argia gehiago behar da. Lurra konpotzea (adokinak) eta alkantarrilak usaina  delako. 

47 Plazako eta kaleko lurra hobetzea. Liso egoteko. 

48 ARGIA. Esanguratsua da zein argi gutxi dagoen. 

49 ARGI GUTXI DO 

50 karpa jartzea posible izateko eta plaza zabalago izateko,nik kenduko nuke erdiko  zuhaitzak 

51 Gauetan argitasuna gehitu 

52 Zebait tokitan lisoak ez diren adokinak lisoak jarri, hau da parke eta plaza tartekoa eta portuko okindegiko plazakoak 

53 Iluminación 

54 Inguruan dauden adokinak ez dira oso egokiak. Oinezkoentzat arazoak sortzen dira, batez ere adineko  jendearekin 

55 Komun publikoak jarriko nituzke plaza inguruan. 

56 Bakarrik plazan daukagu arazorik? Zer gertatzenda beste kaleekin? Azerak aparkaleku bezala erabiltzen dira eta kale batzuk, beti itxitak 

daude kotxeekin. 

57 Peatonalizatzea edo errepide aldetik, beste aldean dagoen bezala muro txiki bat  jartzea. 

58 Plaza osoko zorua maila berdinean egotea ondo legoke, baita zuhaitzen koxka ere, izan ere koxka hori arrikutsua izan daiteke helduentzat. 

59 Ez dakit 

60 plaza arteko zorua hobetu (aldatu). oso deserosoa da. 

61 Kotxeak kentzea, adokinatuan silleta eta oinezkoentzat bide leuna jartzea. Aparkatzea debekatuta, espaloiak beti libre uztea(atzeko 

kaleetan bereziki) tabernetako terrazak mugatzea oinezkoentzat eta silletentzat lekua egon dadin... 

62 ARGITASUN GEHIAGO JARTZEA 

63 Estalkiarekin batera ondo legoke haurrak gora-behera ibiltzeko "tramankuluren" bat. Esaterako, liburutegi ondoan dagoen eskulturaren 

modukoa, jolaserako aukera handia ematen  du. 

64 Udaletxetik Portuko okindegira eta Xapetero tabernatik Caixabank-era dauden adokin zatiak adinekoendako "beldurgarriak" dira. Aztapatzeko 

beldurrez ibiltzen dira. 

65 Plaza guztia peatonalizatu (udaletik , Xapateroraino ) Argi potenteagoak  jarri 

66 Enkatxea edo zorua leuntzea eta elbarriendako pasak hobetzea askotan errepidetik ibiltzea erosoago delako gurpil aulkientzat 

67 bizikletan ibiltzeko karrila 
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68 Kioskoaren aurreko aldea estaltzeko, beharrezkoa izango litzateke zuhaitzak kentzea? Pena izango litzateke, izan ere zuhaitz horiek xarma 

berezia ematen diote herriari. Hor dago koxka. 5. galderan, bi erantzun ematea eskatzen da. Nire lehentasuna estalopea egitearena da. 

Markatu dudan bestea (oinezkoendako espazio  gehiago) 

sakonduko dut: ez dut ikusten beharrezkoa espazio gehiago sortzea, baina bai, agian, lurra aldatzea. Hau da, plaza eta liburutegi arteko 

zonalde hori. Nahiko deserosoa da, batez ere silletekin ibiltzen direnentzat eta  agureentzat. 

69 Zorua aldatzea premia nabarmenena da nere ustez, estalopea jartzea baino. Erortzeko arrisku handia dago,  adineko jende asko lurrera 

joan da dagoeneko eta lesioak izan dituzte. Zeozer egin beharko zen horrekin lehen bai lehen. 

70 Adokinak kendu 

71 Argi gehiago jartzea. Nahiko iluna geratzen da. Dauden farolek ez dute argi askorik ematen. Errepidearen aldean hormatxo bat jartzea, beste 

aldean dagoen bezela,haurrentzat ziurrago  izateko. 

72 Plaza inguruari buruz ari garenez, adokin latz hoiei soluzioa bilatu beharko litzateke. Jendeak ez ditu ikusi ere egin nahi. Silletendako, 

gurpildun aulkiendako,adineko jendearendako, takoiekin ibiltzeko... ez dira erosoak. Ni bertan erori nintzen behin, hanka bihurrituta. 

73 Parke inguruan argitasun (farolak) gehiago beharko ziren, aukera izan ezgero plaza guztiz oinezkoentzat bideratuko nuke eta adokinak 

losetangatik aldatuko nuke. 

74 Lurra konpontzea, batez ere okindegi pareko zorua ta kioskoa itxura garbia edukitzea pankarta  gabe 

75 Argitasuna faltan somatzen dut plazan iluntze-gauetan. Argi gutxiegi dagoela iruditzen  zait 

76 Parketik liburuteguraino oinezko paseo jarraitu bat sortzea, kotxerik gabe NA-120 salbu  utzita 

77 Argitasun gehiago jarriko nuke eta bideberrian gutxienez kotxeen abiadura murrizteko badenak edo  zerbait. 
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9. Zure ustez Larrañeta kalea (Iturri Eder 
ingurua eta pilotaleku parea) mugikortasun 
aldetik hobetu beharra dago? Norabideak, 

aparkalekuak, oinezkoen eta ibilgailuen 
espazioak… 

Erantzunak: 143      
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Bai Ez Ez dakit / 
Erantzunik ez 

 
 

Aukerak Erantzunak 

Bai 74,13% 106 

Ez 11,19% 16 

Ez dakit / Erantzunik ez 14,69% 21 

Guztira 143 
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10. Ba al dago beste lekurik mugikortasunahobetzeko 
beharra duenik? Gehienez hiru zehaztu, mesedez. 

Erantzunak: 56      

Zbk. Ekarpenak 

1 Jubilatuen aurreko aparkaleku eta ingurua. 

2 Plazarekin paraleloan dauden kaleetan. 

3 Festetan: "Estrellako" parkeko kaleko seinale aldatu. 

4 Aceras Kaxeta, evitar colocar cosas en las aceras. Empedrado de ciertas  calles. 

5 Eskola-ikastolako bidea. 

6 Herri guztiko azerak soberan daudela uste dut. 

7 Liburutegiko plazatik herriko plazarako bidea (aparkalekuak, kotxeak doble filan...). Ikastola zaharra, Iturri Eder, Kaxeta tartean zebra 

bideren bat. 

8 Jendea errespetatu seinaleek eta marrak. Likar, Aldapasoro sarrera, Malkorramendi sarrera eta Larrainondo sarrera biribilgune bat 

sortu jendea mugimendu arraroak eta arriskutsua ez  egiteko. 

9 Beriain (denda parean) Malkorramendi eta Aldapasororen sarreran rotonda bat  egin. 

10 Herriko parkeko mugikortasuna. 

11 Ikastolarako bidea edo hilerri eta eskolarako. Alde batetik bidea nahiko txukun dago baina beste aldetik ez dago bat ere egoki bidea. 

Oinezkoentzako ez dago ez marra ez azera, autoen bide bera dago erabili  beharra. 

12 Parkea eta musika eskolako tartea. Txatarrak ateratzen diren ostegunetan, Lazkoz, Ugalde eta Kaxarna kaleak itxi (arrisku handia egoten 

da). 

13 aparkalekuak kontrolatu, bi albotan ez dabila aparkatu 

14 Aritzeta bidea kale ingurutik Sagarmineta kalean gora joanda, plazatik pasatu gabe Malkarramendi kale aldera joateko aukera. 

Mandubite eta Aritzeta bidea kaleen artean beste zebrabide (goratu) bat egitea Aritzeta bidea 3ren parean, jende asko pasatzen da-eta 

bertatik. 

15 prohibir que se aparque en el lado izquierdo de la calle Larrañeta, comenzando de la kaxeta hasta el  frontón 

16 monjen patioa (aparkatzea debekatuta egon beharko zen) Elbegia kalea (kotxeak kale erdian aparkatzen dira, ezin pasa) 

17 okindegiko plaza 

18 Auzoetako sarreren abiadura. 

19 karrikeztu kalea, maldakalea 

20 Aldezaharra, eskola, ikastola: oinezko eta ibilgailuekin arazoak 

21 Parke ondoko adokinatua aldatu. Plazatik liburutegira joateko pasabidean kotxeek ez dute oinezkoendako pasa uzten, aurren silletekin 

pasatzeko, kotxe tartetik batzutan ezinezkoa da. Askotan bide berri erditik joan bearra    dago, daukan arriskuarekin. Gainera, kotxeak oso 

azkar joaten dira. Loreen tiesto ingurua ere kotxez beteta egoten da askotan, pasa utzi gabe. 

22 los dos empedrados (ayto. y xapa) hacer camino para peatones de al menos un metro de ancho para cruzar de un lado a otro uno 

hacia la plaza y otro hacia la carretera 

23 Parkea eta musika eskolako zona 

24 Eskola eta ikastolako inguruak, Herritarrek behar den lekutan aparkatzeko kontzientzia hartzea ezinbeztekoa da. Ikastola atzeko aldea 

aparkaleku gisa prestatzea baita puttobiokiko "aparkaleku" ere, baina rotondak zebrabide gehiago behar du orduan. 

25 Eskola/ikastolako sarbideak, ikastola zaharmiren arzeko aldean aparkalekuan, herria gurutatzen duten errepideetan abiadura 

mugatzeko baliabideak 

26 c/mayor poner "freno" a la velocidad de los vehículos 

27 Malkarramendiko buelta, Likaz aldera sobran dago 

28 Adokina dakan pasa guziek jendu 
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29 Estanko kalea, plaza, liburutegi eta inguru hori 

30 Plaza ondoan jarritako adokina aldatu beharko zen. Ez zait egokia  iruditzen. 

31 Zugarreta kalean kotxeak mantsoago igarotzeko baden gehiago jarri behar  dira. 

32 Parkea. Kotxeak eta haurrak batera dabiltza. Oinezkoendako eremua izan beharko litzate nire ustez. Parketik hasi eta plaza bujaeraraino 

eskuineko alde guztia behintzat 

33 Otra zona adecuada para colocar el cobertizo es en el tramo del paseo que va desde el Xapatero hasta el parque infantil. O la pista que hay 

en el C/Malkarramendi 

34 Nere ustez orokorrean trafikoa ondo antolatuta dago, beste gauza bat jendeak betetzen dituen  arauak. 

35 Bai, Kotxeak edozein lekutan aparkatxen dute: azeran, kalean erdian. Nire etxean pertsona itsua dago eta ezinezkoa da hura bakarrik 

kalera irten ahal izatea. Bere erreferentzia azera da eta autoek hartuta beti  dago. 

36 Parke ingurua Eskoletako parkina 

37 "Eskala"-ren pisuak dauden kalean kotxeek espaloiaren gainea aparkatzen dute. Onartezina. Gurpildun aulkiarekin joaten bazara, okerragao 

oraindik. 

38 Plaza inguruko atzeko kaleetan, kotxeak non nahi daude eta oinezkoak ezin gara lasai ibili. Eskola eta ikastolako bidea, oinezkoentzat 

bakarrik mugatu, dendak dauden kaleetan, lete, aldaz arraindegia,  estankoa.... 

39 Plaza ondoko aparkalekuko lurra oso desorosoa da ibiltzeko, harriekin asko aztapatzen da  jendea 

40 Parkearen ingurua babestea ere ez legoke gaizki eta belatoki berriaren aurrean dagoen zebrabidea Arriskutsua da, kotxeak rotondatik datoz 

oso azkar . 

41 Malkorramendi aldea. Garai bateko koartela zegoen tokia. Egonean eta jolasean jende asko ibiltzen den gunea  da. 

42 Musika eskola inguruan 

43 - Herri guztian, espaloiak espaloi dira, ez aparkaleku. - Bajeren aurrean ez aparkatzeko badoak jartzeko aukera aztertu. 

44 Ikastola-eskola sarrera Malkorramenditik Larriñondora 

45 Parkeko kalie, musika-eskolako bidie 

46 Mugikortasuna ez baina Danbolintxulotik jeisten den aldapan, espaloian, konpondu beharreko zulo bat dago. Bestalde Mandubite 

kaleara parketik jeisten, oso ilun egoten da neguan, ez dago farola nahiko zonalde  horretan. 

47 MUSIKA ESKOLAKO ETA PARKEKO ZONALDEA, ESKOLA ETA IKASTOLAKO  BIDEA 

48 Zugarreta kalean goiko aldean kotxeak abiadura handiarekin pasatzen dira. Oinezkoendako pasabide gehiago behar dira ere. 

Ezgaituendako aparkalekuak toki gehiagoetan. Auzoetan, Kultur Etxean, Elizan, Osasun  Etxean.... 

49 Herriko parkea era inguruak,trafiko handia dago eta parkea zabalik dago alde guztietatik.Arriskutsua da batez ERE musika eskolara joaten 

den kalea. 

50 Astelehenetan, Kale Nagusia, eta inguruak,azoka dela eta. Festetan kaleak ixten direnean, Leten etxe parean. Ataun aldera doazenak, 

piszinetatik heldu direnak, Leten etxera doazen  kamioiak... 

51 Zugarreta kalean, erdian dagoen zebrabidea lekuz aldatzea eta badenarekin egitea. Oinezkoen mugikortasunerako eta segurtasunerako. 

Orain dagoen lekuan alde batetik koska handia dago ta bestetik  aparkalekua. 

52 Alde zaharrean espaloiak "soberan" daude nire ustez. Askotan leku falta dela eta kotxeak aparkatuak gainean, jendea erditik ibiltzen 

da, eta askotan siletakin joan ezgero estuegi direnez jeitsi behar  zara. 

53 Malkorramendi sarrerako isleta pare hortan, ez dago batere garbi nola egin behar diren hor gauzak. Adibidez aldapasorotik bideberrira 

ateratzeko, edo ikastola zenaren atzeko partetik altsasura joateko... nola egin behar den, etab. Nire ustez hor egokiena Rotonda bat 

litzateke 

54 Portuko aurreko plaza 

55 Burundabide kaleko oinezko bidea hobetu behar da Arraindegia eta farmazia dauden  aldean. 

56 -Ibaieko bidea/zubia zabaldu beharko zen -Telefonoko plazaren lurra konpontzea -Plaza moldatu ezkero zuhaitzak kentzea planteatzen ari 

zarete????????????? 

 


