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MADARIXARAKO EKINTZA PLANA  

 

 

Ildo estrategikoa 1: Auzo identitatea sendotu.     

 

Helburu orokorra: auzotarren eta udalen arteko komunikazioa sendotu bi aldeen arteko 

elkarlanarerako bideak finkatuz.   

 

 

1.1- Helburu zehatza: auzotarren implikazioa, eta beraien arteko elkarlana sustatu.   

 

Ekintzak  

1.1.1- Madarixan elkarte anitz eta dinamiko bat sortu. Madarixako auzo elkartea AU 

1.1.2- Auzo elkartearen barne antolaketa zehaztu. AU 

1.1.3- Auzo identitatea sendotzeko ekintza ezberdinak antolatu. DI 

 

1.2- Helburu zehatza: auzotarren bilgunea definitu egokitu eta kudeaketa zehaztu.  

 

Ekintzak  

1.2.1- Madarixako auzoan bilgune bat definitu.  AU 

UD 

1.2.2- Lokalaren kudeaketa plan bat sortu.  AU 

 

1.3- Helburu zehatza: udalak Madarixarako partida ekonomikoa definitu.   

 

Ekintzak  

1.3.1- Kultur plangintza egituratu bat diseinatu eta udalean aurkeztu. Auzoan egiten diren 

ekintza kulturalen zerrenda bat egin eta auzoko umeentzat ekintzak sortu.   

AU 

1.3.2- Udaletxearen eta auzotarren arteko adostasun batean oinarrituta kultur plangintza 

aurrera eraman.  

UD 

                                                

1.4-Helburu zehatza: udalaren eta auzotarren  arteko harremana hitzartu.  

 

Ekintzak  

1.4.1- Auzoaren berri eman udalean: auzoak adostutako ekintza plana aurkeztu udal 

ordezkariei.  

DINAM 

1.4.2- Udaletxeko landa auzoetako arduradunaren implikazioa bermatu.    

1.4.3- Auzo elkartearen eta udalaren arteko harremana finkatu eta hitzartu.   
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Ildo estrategikoa 2: Bizi kalitatea bermatu.  Auzoan egun dagoen zerbitzu eskaintza hobetu.      

 

Helburu orokorra: Egun auzoan dagoen biztanle kopurua finkatu eta neurri egoki batean haunditu.  

 

2.1- Helburu zehatza: Madarixaren etorkizunaz hausnartu.  

 

Ekintzak  

2.1.1- lur publikoen azterketa bat egin. 

Auzogune publikoa definitu:  

 Plaza  

 Komunak 

 Aparkalekuak   

 Bilgunea,…. 

UD 

2.1.2- Madarixako mendien kalitatea hobetzeko plangintza bat adostu udalak eta 

madarixako baserritarrek. 

 Txakurrak  

 Motorrak 

 Ehiztariak  

 Baserri bideak (Zorrotzpe, Auzunea, Otarretik larraskandara) 

AUZ 

UD 

2.1.3- Elur kentze zerbitzua auzotar baten esku jarri.  

 Pala bat 

 Gatza zabaltzeko abonadora bat.   

 Gatz pote bat 

AUZ 

UDA 

2.1.4- Herri bideen inbentario bat egin eta matenimentu plangintza bat egin. Bide bazterrak, 

podaketak,…  

 

2.1.5- Ganadu seinaleak ipini auzoan.  DIPU 

2.1.6- Auzoan  beharrezko trafiko seinaleak ipini.   DIPU 

 

2.2- Helburu zehatza: Oinarrizko azpiegitura eta ekipamenduak egokitu.  

 

Ekintzak  

2.2.1- TDTa  

2.2.2- Interneta: Larraskanda azpikoak ADSL rik ez. (ADSL ekin) ITEL 

2.2.3- Energia alternatiboen aukera aztertu auzoan.   

2.2.4- Dukekoa baserriak argindarrarekin dituen arazoak konpondu. Potentzia gutxi 

dauka.   

UDAL 

2.2.5- Madarixako ur depositua berritzeko laguntzarik dagoen aztertu.    urkom 

2.2.6- Auzoko bideak egokitu.  

1. Zabaleko bidegurutzetik Izarrera porlana gastatuta.  

2. Azkarate zaharreko bidetik Zabalera eta Mokoroaga Haundira porlana 

gastatuta. Irinarekin eta pentsuarekin datozen kamioiak ez dira baserriraino 

igotzen, arriskua ekiditeko.  

3. Otarreko tabernatik Larraskandarako bidean bi tramu zartatuta daude. 

Egokitu beharrean.   

4. Zabaletik Madarixa inguruko baserrietarako bidea egokitu beharrean. 

(porlana bota beharra) 

5. Madarixa kaxkotik kataolatzarako bidea egokitu.  

UDALA 

 

2.3- Helburu zehatza: Zerbitzu eskeintza hobetu.   

 

Ekintzak  

2.3.1- Garraio publikoaren eskaintza aztertu behar da auzoan.  

 Gizarte zerbitzutako autobusa 

 Autobús eskolarra  

UDAL 
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2.3.2- Auzoko gazteek, bertan  bizitzen gelditzeko dituzten aukerak aztertu. Arau  

subsidiarioak.  

UDALET 

NOR 

SUB 

2.3.3- Gizarte zerbitzuek eskeintzen dituzten zerbitzuen inguruko informazioa eskeini 

auzotarrei.  

AUZ 

UDAL 

2.3.4- Panel informatibo eta gutunontzi berriak.   UDA 



                                                             

 3 

 

Ildo estrategikoa 3: Madarixan, garapen sozioekonomikoa sustatu. 

 

Helburu orokorra: madarixako aktibitate ekonomikoa dibersifikatu eta sustatu 

 

3.1- Helburu zehatza: Nekazaritza, jarduera ekonomiko nagusi eta bizibide dutenen jarraipena eta 

garapena  garantizatzea.   

 

Ekintzak  

3.1.1- Auzoko nekazariei, jarduera ekonomikoa garatzeko beharrezkoak dituzten 

azpiegiturak sortu. Nekazaritzara bideratutako laguntza ekonomiko eta fiskalen 

inguruko informazioa eskeini.  

URKOME  

3.1.2- Azkoitiko azoka berpizteko proiektua bat martxan jarri.  UDAL 

3.1.3- Auzoan baserritar gazte bat instalatzeko, lur eskuragarritasuna aztertu. URKO 

ETORL 

 

3.2- Helburu zehatza: Madarixa auzoari egokitutako turismo aktibitateak sustatu eta auzoa horretarako 

prestatu.     

 

Ekintzak  

3.2.1- Madarixako egitura eta ondasunen inguruko informazioa landu.  AUZO 

3.2.2- Ondasunok seinalizatu UDALA 

3.2.3- Parke eta Eremu babestuen inguruko Araudia aztertu. URKOME 

DINAMI 

 

3.3- Helburu zehatza: sortu daitezkeen jarduera ekonomiko eta ekimen berriei bideak ireki.     

 

Ekintzak  

3.3.1- Ekimen berritzaileen inguruan egon daitekeen informazioa zabaldu eta 

aholkularitza zerbitzua eskeini. 

UDAL 

URKOM 

INSTITUZ 

3.3.2- Sortzen diren proiektu eta Jarduera ekonomiko berriak bultzatu. UDAL 

URKOM 

INSTITUZ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


