IGORREKO ESKOLA BIDEA
ESKOLA BIDEAK, ZER DIRA?
Eskola Bideak, haurrak eskolara era autonomoan joateko
bideak dira. Haurrak eskolara bide seguruetatik, bakarrik
eta oinez joatea erraztu nahi da. Lagunekin bidea era
osasuntsuan egiteko ezin aukera hobea.
Igorren, eskola bidea eraikitzen ari gara denon artean.
Haurrak, gurasoak, irakasleak eta udaleko arduradunak
elkartu eta gure herrirako eskola biderik egokiena
eraikiko dugu.

Zehaztutako ESKOLA BIDEAK
Eskolara lasai eta gozo etortzeko lau bide pentsatu
ditugu (morea, berdea, arrosa eta laranja), HELDU GABE
eta LAGUN ARTEAN eskolarako bidea OINEZ egiteko

BIDEEN BEHAKETA
Aurrez adostutako bideak erreferentzia gisa erabiliz, kalera atera eta bideetan
punturik gatazkatsuenak zeintzuk diren identifikatu ditugu, eta gune hauetan ematen
diren dinamika edo arau hausteak ere definitu ditugu.

GOAZEN
ESKOLARA
BAKARRIK!

Bideetan behatutakoa

LH3
ATSEGINA
ATSEGINA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Erreka
Baserriak
Lasaitasuna
Txoriak, ahateak
Bankuak
Zuhaitzak
parke bi

ATSEGINA
✓ Institutoa
✓ Polleria; eta bertako
usaina
✓ Fruta denda
✓ Eroski
✓ Eskola hurbil
✓ Lagunak ikusi
✓ Taberna

✓
✓
✓
✓
✓

Bide laburra da
Landare asko daude
Covid 19a dala eta kotxe
gutxiago daude; trafiko
gutxiago
Gaztetxea polita da
Eroski ; jendea

ATSEGINA
✓
✓
✓

Lasai zoazela
Bideak kurba gutxi
Natura asko dago

✓
✓
✓
✓
✓

Bizi direla gure adineko
pertsonak
Polleria; usaina
Zubia argiekaz
Bidea pillo bat behar
dauka
Gabonak direnean
olentzero etortzen da
hortik

✓ Etxetik urtetan
garenean orkatzak
ikusten doguz
✓ Erreka entzun eta ikusi
✓ Bidean lagunak ikusi
✓ Itxoiten dogunean
lagunekaz gaude;
sarrera eskalonatuaren
ondorioa

DESATSEGINA

DESATSEGINA
× Kakak
DESATSEGINA
× Plastikoak
× Euliak; zakarraren inguruan
× Arratoiak
× Zuloak bedartzan
× Latak
× Gasolina usaina
× Zebra bideak
× Azken zatian espaloia
beharrezkoa da

LH5

LH4

× Harrie bidean
× Ure lohi; pelotak,
baloiak, botilak errekan
× Parkea ugertute
× Egurrezko zubia;
konponduta ere ez
dago ondo; laban ez
egiteko partzeek ez
dute laguntzen
× Graffitiak
× Txarrikeriak

×
×
×
×
×
×

×

Zubian hotz ederra
egiten du
Zubiak laba egiten du
Txakur kakak
Bide aspergarria da
Zubia estua da
Garaje felipek txarto
usaintzen dau; gasolina
usaina
Kotxeek oinezkoan
bideak hartzean daude

×
×
×
×

×

Errepidea arriskutsua
da
Eskolaren aurrean
espaloia falta da
Parking aurrean
eztau bidegurutzerik
Oinezkoak kotxean
bidetik doaz;
bidegurutzerik
eztauelako
Eztau zebrabide
nahikorik

DESATSEGINA
×
×
×
×

×

Eskola atzean espaloia ez
dago beharrezko lekuan
Zubia apurtuta dago
Zubia mugitzen da
Zubiko egurra arriskutsua
da
Espaloietan txakur kakak

×

×
×
×

×
×

Bide gorrien ondoan
kotxeak alde bietara
joatea
Espainiako banderak
kendu; pintadak
Iturri gehiago ipini
Farolak ipini;
arantzazutik
igorrerako bidean
Garbigunea barriztu
Kontaminazio
gitxiago egotea gure
dogu

Bideetan behatutakoa

LH3
ATSEGINA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LH5

LH4

Parkea eta aterpea
Bizi Parkea garbitzen dutela
Parking berria egin dutela
Bideak lasai daudela
Tabernetako tortila usaina
Lagunek ikustea eta beraiekin elkartzea
Ibaia ikusi eta entzutea
Iragarki panela ikustea
Txutxe denda izatea
Bidea arina da

ATSEGINA

ATSEGINA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Goloski; lagunek ikusi eta bertan geratu
Zubia; zabalagoa hobe
Espaloia; zabala da eta hori ona da
Zuhaitzak eta loreak
Erreka
Animaliak
Gabonetako zuhaitzak oso politak dira
Farola nahiko daude
Bidean dendak dauz
On egin denda
Egurrezko zubia ikusten da

Erreka entzutea
Baldosatatik ure urtetea; jolastuteko elkar bustiten
Gozoki denda
Parkea; lagunek ikusi eta elkartu
Zebrabidea
Iturria
Erreka
Taberna
Zuhaitzak bizitzeko ; oxigenoa. Landareak eta natura.
Berdeguneak
✓ Iturria ura edateko

DESATSEGINA
DESATSEGINA
×
×
×
×
×
×

Txutxeri denda ingurua zikin
Oinezkoentzat bide estua
Kotxe asko eta arin. Ez dituzte oinezkoen
zebrabideak errespetatzen
Zubia eta erreka lohi
Zarata handia
Musukoak eta zaborra lurretik

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Farola; Bazabiz mobilegaz edo beste gauze bategaz ahal
zara txokau
Zebrabideak; gehiegi daude eta berandu heltzen gara
eskolara
Kotxeek oinezko bidea hartu dute; azera ganean
aparkaute, ez dituzte zebrabideak errespetatzen
Kaletik pintadak eta graffitiak dauz
Plastikoak
Beti egiten dute manifestazioa lehendakari aguirren
Jendea musuko barik
Semafororik ez pasabideetan
Arraindegia
Erreka lohi
Txakurren kaka bidean

DESATSEGINA
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Errekako zikinkeria
Errekako zubie; apurtute, lohi, bildurre
Baldosak solte
Kulturetxeko estoldak
Institutoa. Institutuko gazteek botaten dituzten
txarrikerik batu
Txutxedendako aterpea
Putzuen zuloa tapau;
Instituto ondoko bidegorriko hosto marroiak; laban
Eskolako bidea lizutu; espaloia

Bideetan behatutakoa

LH3
ATSEGINA
ATSEGINA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diako parkea oso polita
da
Landare eta lora oso
politak daude
Orriak denda dagoela
Zekutze dagoela
Zuhaitzak
Txoriak
Parkeak
Mendiak
erreka

ATSEGINA
✓
✓
✓

Muroa dagoela
Trasteroa dagoela
Parkea dagoela

✓
✓
✓
✓
✓

Natura ikustea
Katuek ikusi eta txoriek
entzutea
Jende gutxi dagoela
Lagunekin egiten dugu
topo
Bide zaharra lasaiago da

ATSEGINA
✓
✓
✓
✓

Zebrabide gehiago;
diako parkinean
Parkea
Futbol zelaia
Lagunekin eskolara
joatea

DESATSEGINA
DESATSEGINA
×

×

Euria dagoenean
Lurrak laban egiten
du
Muroaren azpian
dagoela.

×
×
×

×
×

×
×

Kotxeak datozela;
batzutan lar arin eta
bidea estuegia da
Baldosak loka
Graffitiak; bidea
motzagoa da.
Bide zaharra estuegia da;
kotxeak datozenean,
bakarrik bildurre; farolak
falta dira
Bidea zikin egoten da
Kotxe batzuk oso arin
doaz
Kotxeetako kea
Jendeak kalean erretzea

✓
✓
✓
✓
✓

Lagunekaz gatozela
Errekako ahateak
Errekako soinuek
Soinu naturalak; txorienak
Aire asko

✓ Lehendakari kaleko
zubia; harrizkoa dalako
✓ Rokodromoa
✓ Udaletxea; plazea, jaiek
✓ Trokako parkea

DESATSEGINA / HOBETZEKO

DESATSEGINA
×

× Bidea oso lohi dago
× Kotxeen kutsadura
× Zakarrontziak lurrean ;
haizeak botata
× Pipa azalez beteta lurra
× Zakarrontzia; oso beteta
× Kaka
× kotxeen abiadura
× Kea
× tximinia

LH5

LH4

×
×

×

Txatarreroa; zarata
Kanpaiak; abadeagaz
berba egingo dau
Ahinizek
Txakur kakak

× Baldosak solte
× Zuhaitzen sustraiak; lurra
altxau eta erortzeko
arriskua
× Espaloia oso estua
× Bankuen aurrean;
geralekue; eta kotxeak
aparkau eiten dauriela
× Bankuek usteldute dauz
× Zuloak errepidean
× Gasolindegiko errepidea;
kotxe asko, txarto
aparkaute; arin datoz eta
kutsadura sortzen dute

× Bideak zabalagoak
egitea
× Tunel zabalak kentzea
× Farola gehiago jartzea
× Parking gehiago egotea
× Lurra garbi egotea
× Espainiako banderak
kentzea
× Baldosak ondo ipintzea
× Zubian espazio gehiago

Bideetan behatutakoa

LH3
ATSEGINA
ATSEGINA
✓
✓
✓
✓

Lora eta zuhaitz politak
daude
Mendiak ikustea
Bedarra egotea
Etxe politak daude

ATSEGINA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zebrabide asko
Semaforo bat
Espaloi zabalak
4 zerbitzu
Erreka bat
zakar ontzi asko daude

✓
✓
✓
✓

✓
✓

DESATSEGINA
DESATSEGINA

× Musukoak lurretik botata
daude
× Animaliak solte daude
× Lurretik botxo asko daude
× Kamioi eta kotxe asko
× Espaloi batzuk apurtuta
× Zebrabideek kolorea
gastatuta
× Bidea lohi

LH5

LH4

✓
× Zakarrontziak; hatsa
× Zebrabide lar; bidea
banatuta; kotxeak
nagusi
× baldosak loka;
konpondu!
× Zuhaitz falta
× Etxe lar
× Farola lar

Animaliak ikusi eta
entzun
Musika entzuten da
Lagunak ikustea
Kotxeak momentuz ondo
portatzen dira
(Donibanetik eskolarako
zatie aztertu da)
Bide gorria dagoela
Tabernak daude;
gosaltzeko
Txakurra paseatzeko
lekua

ATSEGINA
✓
✓
✓
✓
✓

Aiarzako usine
Bide laburre da
Bankuek dauz
esarteko
Aldatz handie
bizikletan joateko
Oso relajantea da
errekatik pasatzen
zarenean

×

Espaloia estua da
Baldosak loka
Eskola aurreko
zebrabidea gastaute dau
Aldatz handia

✓
✓

Bide lasai da
Natua asko dago
Animaliak
Oso ondo ikusten dela
ilargia eta izarrak.
Plaza; geralekua
Presea; olgetako

✓
✓
✓
✓
✓

Ayarza; usaina
Medikua
Zapateriak
San juaneko
aparkamentua
Diako plaza eta
jendea dagoela

DESATSEGINA / HOBETZEKO

DESATSEGINA
×
×
×

✓
✓
✓
✓

×
×

Ez dago leku askorik
espaloian
Txakurren kakak
Kotxe asko daude

×
×
×
×

×
×
×
×

Baldosak
Fabrika asko daudela
Alkantarilak txarto
usaintzen dute.
Zakarrontziak gehiagotan
garbitu
Lupetza
Kea tximinietatik
Fabrika asko
Animali gizajo lar

×

×
×

×

Kontaminazioa,
kotxeak; abiadura +
kutsadura
Kamioiak asko
Umedadea, eurie,
putzuak; motxilak
blai blai
Musukoak lurrean

Zein da helduei helarazi nahi dieGUn mezua?

Nola zabalduko ditugu mezuak herrian?
LH3, LH4 eta LH5
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Kartelak ipini auzoka; bide hasieran edo erdien gauze onak eta txarrak erakusten bide horritakoak.
Panela parkeatan ipintea; lekue topetea danak ikusi ahal iziteko
Bide guztietako informaziñoa eukitea
Megafonoa; herritik zehar mezue zabaltako
Kartelak jente asko dauen lekuetan ipintea
Manifestaziñoa herritik ze gauze etzakuzan gustetan esaten
Hedabideak; Telebista, irratia, egunkariak; Deia, Berria BEGITU. Idatzi eta bidio bat grabau
Alkateari esan
Argazkiekin
Papelak banatu; herritarrei eskutitza agindu
Herritik zehar panelak ipini
Kartelak/pegainak herritik banatutea
Eskolako mikrofonotik esatea
Gutun baten bitartez herriari deialdia zabaldu; eta eurikaz batu eta azaldu
Iragarkiek ein eta korreoz zabaldu
Proposamen orriek banandu herritarren artean zerrendatutako gauze desatseginek bozkatuteko eta
bozka gehien dekoriezanak aldatuteko.
Elkartuteko deialdi bat ein eta informazioa bildu eta bildutakoa udaletxera eroan.
Komertzioetan guk sortutako papeak emon ; (bide bakoitzeko informaziñoa) eta erosten doanari papela
emon
Manifestazioa zerrendatutako geuze txarran kontra
Whatsapp ez mezue zabaldutea

EGIN BEHARReKoak:
1- MEZUAK SORTU ETA HELARAZI
1) Paneletan jartzeko mezuak (LH3)
2) Herritarrei zuzendutako mezuak (LH4)
3) Komertzioentzako mezuak (LH5)

2- IRUDITEGIA SORTU
Bideak markatzeko irudi eta seinaleak osatuko ditugu, pandemia egoera honekin ordutegiak
ere ezberdinak ditugunez bideak behintzat garbi izateko eta modu autonomoan egin ahal
izateko.

3- BIDEA MARKATU
Iruditegia sortu ostean, bideak markatzera pasako gara. Ibilbidean zehar herritarrekin hitz
egiteko aukera ere aprobetxatuko dugu, autoa leku desegokian utziz gero esaterako. Eta aldi
berean, herrian lasai ibiltzeko aldarria eginez, isun moralak ere jarri ahal izango ditugu.

PIXKA BAT
BAKOITZARENTZAT

ENE!
ENTZUTEN
GAITUZTE!!

ESKOLARA OINEZ ETA
LAGUNEKIN!

