
Proiektu hau Aramaioko biztanle arduratsuen eta udal esperientzia duten pertsonen 
uztarketatik abiatzen da. 

Ondo ezagutzen dugu udalerriaren errealitatea. Izan ere, Udalean erantzukizun handiak 
izan ditugu eta jarduera eta elkarte desberdinetan parte hartzen dugu. Helburu argia dugu: 

Aramaio hobe eta anitzagoa lortzea. Jakin eta egin!

Etorkizun oparoa eraiki eta Aramaioko biztanleen ongizatea areagotzeko ilusioak batzen 
gaitu. Zu ere bidelagun izan nahi zaitugu. Animatzen al zara?

ZURE ALDE LAN EGITEKO
PRESTATURIK DAGOEN TALDEA

Pedro Ignacio Elosegi Gonzalez de Gamarra naiz. Dela 59 urte Gasteizen jaio nintzen. 
Garai hartako Olabide Ikastolan, Izaskun Arrue andereñoarekin, ikasi nuen euskaraz. 

Unibertsitatetik pasa ondoren,  Goi mailako Musika ikasketak burutu nituen.

Arabako Batzar nagusietako partaidea naiz 2003 urteaz geroztik. 2011-2015 epealdian 
presidenteordea eta 2015etik presidentea.

Udaletan edozein helburu politikoren sustraia dago. Biztanleen arazoak eta kezkak 
bideratzeko lehenengo pausua, ezagutza eta hurbiltasunagatik, udalean dago.
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Zerk bultzatu zaitu Aramaioko Udalerako 
EAJ-PNVren hautagai izatera?

EAJ-PNVk hainbat legealditan zuzendu du Aramaioko 
Udala eta ondo ezagutzen ditu harana eta bertako 
auzotarrak. Gainera, EAJ-PNVk Aramaion babes handia 
jasotzen du hauteskunde desberdinetan. Ondo ezagutzen 
dut udalerria eta udal politikan dudan eskarmentua 
erabilgarria izango da herritar guztien bizi-kalitatea 
areagotuko duten proiektuak abian jartzeko.

Zein ekarpen egingo dio Aramaiori udal 
kudeaketan duzun esperientziak?

Jakin eta egin! Euzko Alderdi Jeltzaleak ondo kudeatzen 
daki eta beste erakundeekin elkarlanean aritzera 
ohituta dago. EAJk Araba eta Euskadiko erakunde 
nagusiak zuzentzen ditu eta aski ezaguna da kudeatu eta 
proiektuak aurrerabidean jartzeko duen gaitasuna. 

Zalantzarik gabe, gure esperientziak eta erakunde arteko 
lankidetzak eragin positiboa izango du udalerrian. 

Nola egingo diezu aurre udalerrian 
daude arazoei eta zer proposatzen 
duzu egitasmoan?

Legealdiaren hasieran jarduera eta inbertsio plan 
bat abian jarriko dugu, proiektuak, gauzatze datak, 
beharrezkoa den fi nantzazioa eta exekuzio epeak 
zehaztuz. Hori guztia herritarren parte hartzea bermatuz 
egingo dugu. Udal ireki eta gardena nahi dugu, 
herritarren zerbitzura dagoen Udala. Azken fi nean, 
legealdi osoan zehar gure jardunaren iparrorratz izango 
den Plan Estrategiko bat landuko dugu.

Nola landu dituzue hautagai-zerrenda 
eta egitasmoa?

Esan dudanez, guretzat oso garrantzitsua da politika 
herritarren parte hartzeari irekitzea. Ezinbestekoa da 
pertsonen premiak ezagutzeko. Hilabete hauetan 
zehar, batzar irekiak egin ditugu ideia, adin eta jatorri 
desberdineko aramaioarrekin, gazteekin eta horren 
gazteak ez direnekin, Ibarrakoekin eta auzoetako gizon-
emakumeekin. Emandako ideia eta proposamenekin 
programa osatzen lagundu digute. Orain gure txanda da. 
Egin zizkiguten eskari horiei erantzuna eman nahi diegu. 
Legealdian zehar topaketa horiek mantentzen jarraitu 
nahi nuke.

Zeintzuk dira, zure ustez, datorren 
legealdian garatu beharreko proiektu 
garrantzitsuenak?

Hiru nabarmenduko nituzke. Batetik, arau subsidiarioen 
aldaketa behingoz amaitu behar da, denbora luzeegia 
daramatelako tramitazioan eta garatu nahi diren 
proiektuak gauzatzea oztopatzen duelako. Bigarrenik, 
saneamenduari konponbide bat eman behar zaio 
depuradora bat eraikiz edo Arrasatera kolektore 
bat eraikiz. Azkenik, gure udalerriak berezko dituen 
ezaugarriak berreskuratu behar ditu. Izan ere, ezaugarri 
horiek galtzen joan da eta biztanle kopuruaren igoerak 
herri ereduan aldaketa bat suposatu du.
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“Landa jarduera 
berreskuratu, garraioa 
hobetu eta gazteentzako 
aisialdi aukerak eskaini 
nahi ditut”

“Gure udalerria hobetzeko 
auzolanean aritzera 

animatzen zaituztet”
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Araban ekonomia eta industria garatzea, azpiegitura eta berrikuntzarako 
inbertsioak handitzea, jarduera berrien 

alde egin eta kalitatezko enplegua sortzeko 
aukera berriak bultzatzea.

Aukeraz beteriko lurralde oparoa.

Udalerri guztietan kohesioan eta gizarte-justizian sakontzea, pentsio duin batzuen alde 
lan egitea, baztertze egoera larrian dauden familiei aurrera egiten laguntzea, kalitatezko 

zerbitzu publikoak garatzea.

Proiektu bateratua eta Gurea.

Horiek dira gure lehentasunak, eta aurrera eraman ahal izateko kide onenak ditugu, 
talderik onenak osatzen ditugu. Zailduak, konprometituak, gaitasun handikoak.

- Aramaio galtzen ari den baserriari loturiko norta-
suna berreskuratu nahi dugu, batez ere azken urtee-
tan modu egokian artatu ez diren auzoetan.

- Nekazaritza jarduerak bultzatuko ditugu. Esaterako, 
sagardotarako sagarrondoak landatzea, gaixo da-
goen pinua ordezkatzeko espezie berriak landatzea 
eta baliabide naturalak aprobetxatzeko abeltzaintza 
jarduerak bultzatuko ditugu.

- Tokiko produktuei balioa emango diegu gure ba-
serritarrek azoketan parte hartuta.  

GURE LANDA-INGURUNEA 
SUSPERTU NAHI DUGU › 1

- Beren jarduera gehienak udalerrian gauzatzen dituz-
ten 12-17 urte bitarteko gazteak lehenetsiko ditugu.

- Kultur zein kirol arloetan jarduerak sustatuko ditugu 
biztanle gazteenentzat.

- Gazte lokala erabiltzeko sistema hobetuko dugu.

GAZTEENTZAKO AISIALDI 
ESKAINTZA HOBETUKO DUGU› 2

- Aparkatzeko arazoari konponbidea eman behar 
zaio espaloietan autorik aparkatuta egon ez dadin.

- Aparkaleku publiko gehiago egotea sustatuko 
dugu auto eta oinezkoen arteko bizikidetza jasanga-
rria ahalbideratzeko.

- Oinezkoen segurtasuna hobetuko dugu horreta-
rako beharrezkoak diren neurriak hartuta: ibilbideak, 
disuasio-neurriak, seinaleztapen egokia, autoen au-
rrean oinezkoei lehentasuna ematea...

IBARRAN APARKALEKUAK 
EGINGO DITUGU ETA AUTOEN 
ERABILERA ARAUTUKO DUGU› 4

- Azken bi udal gobernuek egindako tramitazioari 
bultzada emango diogu. Orain arteko geldota-
sunak zehaztugabetasuna eragiten du etorkizuneko 
proiektu publiko zein pribatuei dagokienez.

- Datozen urteetako garapenari begira hain ga-
rrantzitsua den hirigintza tresna urtebeteko epean 
onartuko dugu.

- Aramaioren balio tradizionalak eta berezkoak di-
tuen ezaugarriak mantenduko ditugu.

HIRI ANTOLAMENDURAKO 
PLAN OROKORRA 
URTEBETEAN 
AMAITUKO DUGU› 3

- Ibilbideak sustatuko ditugu, oinez zein bizikletaz 
egiteko, batez ere udalerriko auzoetan.

- Arrasateraino bidegorri bat egiteko aukera azter-
tuko dugu, Aldundiekin lankidetzan.

- Ibilbideak ezagutzera emango ditugu seinalezta-
pen egokia jarrita eta udalerriari buruzko eskuorri 
edo aplikazioen bidez. 

ARAMAIO INGURUAN OINEZ 
ETA BIZIKLETAZ EGITEKO 
IBILBIDEAK SORTUKO DITUGU› 5

- Gasteiz eta Arrasaterekin dauden konexioen maiz-
tasuna areagotuko dugu, batez ere asteburuetan.

- Udalak ordainduta, udalerri barruko garraio zerbitzua 
abian jarriko dugu, goizez eta arratsaldez.

- Udalerri barruko garraioa ahalbideratuko dugu 
auzo desberdinetako biztanleek Ibarran zentraliza-
tutako zerbitzuetara joateko aukera izan dezaten.

GARRAIO PUBLIKOA 
HOBETUKO DUGU› 6

- Erabileraren eta mantenu faltaren ondorioz narria-
tuta dauden kiroldegiko instalazioak hobetuko ditu-
gu. Konpontze eta margotze lanak egingo ditugu.

- Erabilera sustatuko dugu, gazteen eta udalerriko 
beste kolektibo batzuen artean, guztientzako kirola-
ren bidez bizitza osasuntsuagoari bultzada emateko.

- Diziplina desberdinetako ikastaroak antolatuko 
ditugu irakasle egokiekin, posible bada bertakoak 
direnekin.

KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK 
KONPONDUKO DITUGU› 7

- Udalerrirako proiektu estrategikoen planifi kazio 
eta garapena legealdiaren hasieran fi nkatuko dugu.

- Finantziazio beharrak eta erakunde desberdineta-
tik jaso daitezkeen laguntzak aztertuko ditugu.

- Legealdiaren betepen-egutegi bat fi nkatuko dugu. 
Tamalez, orain proiektuak galdu egiten dira legeal-
diaren amaieran ebatzi gabe daudelako.

- Onarpen eta jarraipenean herritarren parte hartzea 
ahalbideratuko dugu.

JARDUERA EGITASMO PARTE 
HARTZAILEA EGINGO DUGU› 8

- Teknika eta fi nantziazioaren ikuspegitik egokiena 
den irtenbidea aztertu eta proiektatuko dugu esku-
mena duten erakundeekin batera.

- Udalerrian uraren kudeaketari konponbidea eman-
go diogu, erabileraren eta mantenuaren ikuspegitik 
erabiltzaileentzat onuragarrienak diren kostuak kon-
tuan izango dituen instalazioa eginez.

- Inbertsioa egiten den bitartean, egungo egoera-
ri aldi baterako irtenbideak bilatuko dizkiogu gure 
errekak kutsatzea saihesteko.

ARAZTEGI EDO DEPURADORA 
BAT ERAIKIZ, HARANEAN 
SANEAMENDUAREKIN 
DAUDEN ARAZOEI 
KONPONBIDEA EMANGO 
DIEGU› 9

- Herritarrek udal jardueraren ezagutza izatea 
ahalbideratuko dugu, modu zuzen eta arinean, udal 
webgunea hobetuz.

- Hamabostero etxeetara helduko diren informazio 
buletinen edo aldizkarien bidez komunikazioa sus-
tatuko dugu.

- Mugikorrerako aplikazio bat garatuko dugu udala-
ren jardueraren berri izan eta on line tramiteak egin 
ahal izateko.

- Internet eta teknologia berrien erabilera sustatuko 
dugu Araba Konektatua programaren bidez banda 
zabala helduko dela aprobetxatuz.

UDAL INFORMAZIO BIDEAK 
HOBETUKO DITUGU, 
HAIN SAKABANATUA DEN 
UDALERRIAN› 10
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BATZAR NAGUSIETAKO
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PILAR GARCÍA DE 
SALAZAR 
EKONOMIA GARAPENA ETA 
LURRALDE OREKA FORU 
DIPUTATUA

BIXENTE MONDRAGON
TEKNIKARI INDUSTRIALA

MERTXE MONDRAGON 
ERRETIRATUA

JESÚS ZABALA 
ERRETIRATUA
(ORDEZKOA)
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SOZIOLOGOA

PATXI AYASTUY  
TEKNIKARI INDUSTRIALA
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