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Hiriaren etorkizuna idazteko dago. Eta ez dute ez politikariek, ez buruzagiek idatziko, zuk zeuk 
eta, zerorrek bezalaxe, gure hiriko askotariko errealitateak osatzen dituztenek bazik: arrakasta 
dutenek eta sufritzen dutenek, ikasten dutenek eta zahartzen direnek, geratzen direnek eta 
badoazenek, hemen bizi direnek eta bisitatzen gaituztenek, gaixo daudenek eta gozatzen 
dutenek. Hori guztia eta askoz ere gehiago da Donostia. 

Hauteskunde-programak aurkezteko modu asko daude. Ohikoek erosketa-zerrenda moduko 
bat eskaintzen dute, denbora gutxian arazo konplexuak konpontzeko jarduera-multzo batekin 
batera. Hautagaitza honek ez du inbentario itxura duten edabe magikoetan sinesten, frustrazioa 
eragiten baitute, eta izen ona kentzen.

Alabaina, argi eta garbi adierazten dugu udala nola kudeatu nahi dugun eta etorkizunak nolakoa 
izan beharko lukeen. Izan gaitezen argiak. Honako hau da nire proposamena: izan zaitez buru 
Donostiako Udalean, bizitza errazagoa eta etorkizun hobea izan dezazun, baldintzak hobetuko 
dizkizugu. Izan gaitezen asmo handikoak, zerbitzuen eta turismora zuzendutako hiria baino 
askoz ere gehiago; izan gaitezen garapenari begirako hiria. Gure kokalekua, historia, kultura 
eta jendea direla eta, gure etorkizunari begirako jauzi kualitatiboa eta erabakigarria egiteko 
beharrezkoa dauka Donostiak. Donostia XXI. mendeko hiri erreferente bihurtzeko anbizioa, 
lidergoa, modernotasuna eta gogoa falta zaizkio udalari: aitzindariak izan behar dugu gizarte- eta 
bizikidetza-ereduan, berrikuntzan, garapenean eta teknologietan, kulturan eta ingurumenean. 
Horretarako, ordea, ilusioa eta eragiteko gaitasuna behar dira, eta Bilboren edo Madrilen 
alde egiten duten interesen mendeko hiria izateari utzi; etorkizunari begiratu behar zaio. Eta 
Donostiako Alkatetzan buru direnen esku dago hori. Horixe da nik proposatzen dizudana…

Ez da politika, 
DONOSTIA da

1
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Gure 
hautagaitzaren 
ardatzak

2

Lehentasuna Donostia da, eta gure 
potentzial guztia erabiltzea merezi dugu, 
Bilboko edo Madrilgo estrategia politikoen 
menpe egon gabe. Libreagoak eta eragin 
handikoak izan behar gara; bizkorragoak 
udaleko administrazioan eta asmo handikoak 
eta berritzaileak gai nagusietan, hala nola 
etxebizitza, alokairua, mugikortasuna, 
segurtasuna eta parekotasun eza, hiriko 
zonen artean geroz eta handiagoa.

Behar dugun guztia dugu Donostian hiri 
aurreratu baten erreferentea izateko eta 5.0 
gizarte berriaren buru izateko. Udalaren 
kudeaketa irekiagoa eta asmo handikoa 
izatea nahi dugu. Aliantza berriak sortu 
behar ditugu, eta hiriko ekonomia eta 
talentua sustatu. Hauxe da Donostia 
sustatzeko unea, bere zona guztietan: 
ekonomia digitala eta jasangarria, 
lantoki berritzaileak, bizi osasuntsua eta 
mugikortasun azkarra, eskura ditugun 
aurrerapen teknologikoak aplikatuta.

Donostia da lehentasuna

Gurea dena mantendu

Etorkizunari ireki, ilusioz

Donostia ere, berdez

Gaur, inoiz baino gehiago, hiri hau Donostia 
egiten duena mantendu behar dugu: 
ondare historikoa, tradizioak, kultura eta 
izaera. Zabaldu ditzagun bermeak ezagun 
egiten gaituena mantentzeko; hobetu 
dezagun gure kulturaren eskaintza eta 
zabaldu aukerak gazteei sarbidea errazteko.

Donostia hiriko jasangarritasunaren eredu 
izan behar du; erreferente bat energiaren 
eta uraren erabilerari dagokionez, ahalik 
eta gutxien alferrik galdu gabe. Ekin 
diezaiogun plan osoari; mugikortasunetik 
argiztapenera, plastikoa gure egunerokotik 
erabat ezabatzeraino. Babes dezagun gure 
ingurua: sentsibilizatu, birziklatu eta hobetu. 
Bizitza ez delako erabili eta botatzeko.

AURKIBIDEA



5

Zerbitzuen hiria 
baino gehiago.  
5.0 Donostia

Donostia zerbitzuen hiria baino gehiago bada. Gure hirian kontzentratzen dira EAEko 
ikerketa, zientzia, ezagutza eta berrikuntza zentro garrantzitsuenetako batzuk, baita enpresa 
inkubagailuak ere. Edonola ere, sektoreak duen eragina udal BPGan murriztu da azken urteotan, 
baita egindako esfortzu ekonomikoa ere: inbertsioa bera (I+G atalean egindako barne gastua) 
murrizten joan da 2011tik (222.343.000 €). 

Ezagutza sekulako aukera da jarduera aurreratuak garatzeko Donostian. Sektore hau kontuan 
hartuko ez bagenu hiriko oinarrizko marka gisa, hazkundea sustatu gabe eta potentzial hori 
babesten dutenei lagundu gabe, hiria arriskuan dago turismoko hiri gisa duen garrantzia 
galtzeko, eta Bilbo edo inguruko beste hiri batzuk postu hori lortzeko. 

“Gure ondarea  
eta gure nortasun 

gastronomikoa  
nahiz ostalaritzakoa  

kontserbatzea”

3
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Koordinazioa hobetu eta sustatu ikerketa, berrikuntza eta ezagutza zentroak ezartzea, 
nazioarteko dimentsioa eta ezagutza lortzeko. 

5.0 Donostia nazioarteko marka garatu; kontzeptu berritzailea, aurrerapen teknologikoei 
lotua, arazoak konpontzeko, hala nola zahartzea, jaiotze-tasa edo lehiakortasuna, inor 
atzean utzi gabe. Pertsonak eraldaketa teknologikoen erdian jartzean datza

Hiriaren baldintzak sustatu sektoreko profesionalek talentua hautemateko, mantentzeko 
eta Donostiara erakartzeko. Kontua ez da administrazioak lekua hartzea meritua lortzeko, 
bereak ez baitira. Kontua da baldintzak erraztea sektorea ezagutzen dutenek udalari 
jakinarazteko zeintzuk diren beharrak: enpresa-ekimen berritzaileak erakarri, azpiegiturak 
sortu enpresak kokatzeko, dauden azpiegiturak zabaldu, talentua erakartzeko gaitasuna 
hobetu, GGAAekin erlazionatutako ekimenak eta proiektu pilotuak, mugikortasuna, 
berrikuntza soziala… 

Talentua Donostiara erakartzeko egoitza-gune gehiagoz hornitu. Argi dago Talentuaren 
Etxeari zuzendutako 80 etxebizitzak ez direla nahikoa.

Biozientzietan eta bioteknologian aritzen diren zentroen premietan sakondu.

Harremana sendotu unibertsitate ikerketaren (Euskal Herriko Unibertsitatea-UPV/EHU, 
Deustuko Unibertsitatea, Universidad de Navarra-Tecnun eta Basque Culinary Centre, 
Mondragon Unibertsitateko Gastronomia Zientzien Fakultatean) eta enpresa sarearen 
premia zuzenen artean.

“Tokiko merkataritza  
eta merkataritza tradizionala  

babestea eta dinamizatzea”

   ZERBITZUEN HIRIA BAINO GEHIAGO. 5.0 DONOSTIA  3
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Gure zaharrei  
bizi-kalitatea  
eta duintasuna ematea

Adinduen populazioaren ehunekoa geroz eta handiagoa da: 42.018 biztanle daude Donostian 
65 urte edo gehiagorekin (% 23). 2025en, Donostiako populazioaren herenak izango ditu 65 urte 
baino gehiago. 

Kolektibo hau geroz eta aktiboago mantentzen da, eta gizarteari ezagutza eta kultura kapital 
nabarmena eskaintzen dio. 

85 urte baino gehiago dituzten hiru laurden, berriz, emakumeak dira. Hirigunean biltzen dira 
zahartze-tasa handienak.

Hori ikusita, udalak bere politika guztiak zuzendu behar ditu zaharren bizi kalitatea eta 
duintasuna bermatzera.

4
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Mugikortasuna, etxebizitza eta zerbitzuak 65 urtetik gorakoen kolektibora egokitu.

Beharrezko neurriak, konponbideak eta baliabideak erraztu dauden 1.400 atari edo eraikin 
blokeak egokitzeko, irisgarritasunerako zailtasunak dituzte eta: muga arkitektonikoak, 
igogailurik gabeko eraikinak edo etxebizitzaren berritzeak bizilagunen segurtasuna 
bermatzeko.

Birgaiketa-ordenantza aldatuz.

20 milioi euro inbertitu datozen 10 urteetan.

Europako hainbat programaren finantzaketa lortzea.

Etxebizitzak Alokatzeko Programa (Etxegintza) aktibatu, irisgarritasun- eta segurtasun-
arazoak dauzkaten pertsonek gazteentzat bere etxebizitzak prestatzeko, eta adminis-
trazioak lehenak birkokatzeko, irisgarritasun izango duten bermeekin.

Irisgarritasun bertikalean inbertitu.

Zerbitzu eta teknologien enpresen garapena bultzatu, adinduen bizi kalitatea eta 
asistentzia hobetzea xede dutenak.

   GURE ZAHARREI BIZI-KALITATEA ETA DUINTASUNA EMATEA  4
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Etxebizitza

Hiriaren egiturazko arazo handietako bat da zoru eskasia eta etxebizitzen prezioa. Donostiak 
90.214 etxebizitza ditu. Etxebizitza baten batez besteko prezioa 3.427 € da metro karratuko; 
Espainiako hiriburu garestiena. Gaur egun, 2.100 etxebizitza daude salmentan, eta prezioak 
250.000 € eta 500.000 € artekoak dira. Horrez gain, estimatzen da 11.458 etxebizitza daudela 
alokairuan, eta 7.815 etxebizitza daudela alokatzeko aukeran, hilean 1.323 €-ko prezioarekin.

Datuak latzak dira populazioaren zati baterako, gazteentzat eta familiaren etxetik joan nahi 
direnentzat, batez ere.

Horri gehitu behar zaio udalak ez duela behar bezala lizitatzen, eta egin beharreko sustapenak 
ez dira hasi ere egin (*ikus taula); arazoa areagotzen doa.

5

JOLASTOKIETA (Altza)    

ILLARRA (Igara poligonoaren ondoan) 

INFIERNO      

SARRUETA (Martutene)   

ANTZIETA (Martutene)   

LORATEGI-HIRIA (Loiola)   

TXOMIN-ENEA 2. FASEA    

ALDAKONEA (Egia)    

ESNABIDE (ia Errenteria/Beraun) 

VILLA ERESKI PARTZELA (Munto-Aiete)

360

385

540

1.000

500

293

359

300

250

70

EtxEbizitza-plana EtxEbizitza KOpURUa
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Etxebizitza-dentsitatea handitu behar da, eta sustapenen nahiz etxebizitzen eraikiga-
rritasuna erabilera tertziarioaren kontura areagotu.

Lizentzien izapidea eta hirigintza-eragiketa zailen kudeaketa azkartu.

Gazteentzako (3.500 eskatzaile baino gehiago daude) eta adinekoentzako (400 eskatzaile 
inguru daude) zuzkidura-apartamentuak eraiki.

Gazteak eta adinekoak elkarrekin bizitzeko diren erabilera mistoko egoitza-esperientzia 
boluntarioak garatu. 

Alokabide baliabidez hornitu eta bere eginkizuna modernizatu, bai programa espezifiko 
eta pizgarrien bidez alokairuaren merkatua suspertze aldera, baita merkatura etxebizitza-
kopuru handiagoa ateratzeko xedez ere.

Cohousing delakorako eremu eta azalera berriak garatu (cohousing-ean, gune pribatuei 
eusten zaie, baina energia aurrezteko irtenbide kolektiboak nahiz gune komun partekatuak, 
hala nola garbitegia, baratzea, egongelak… daude).

ETXEBIZITZA  5
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Ingurumen  
ikonoa

Sekulako ardura dugu gure ondorengoekin. Donostiak, itsasoarekin harreman estua duen hiriak, 
aurrera egiten du ingurumen-politiketan, gure planeta berotze-efektuaren mehatxupean dagoen 
bitartean. Iritsi da unea bostgarren abiadura sartzeko eta kontziente izateko datozen arriskuez, 
hala nola itsasoaren maila eta fenomeno metereologiko kaltegarriak handitzea, baliabideak era 
zentzudunean erabiltzea, hiria erreferentzia gisa ezartzea eta gure ingurua eta ingurumena 
zaintzea. Hiri honetan bizitzea da gure helburua, eta hiria gizatiarragoa, osasuntsuagoa eta 
eraginkorragoa izatea, kutsadura eta hondakin gutxiagorekin. Gure lehentasuna da sortzea 
espazioak, non bizi kalitateak, mugikortasun jasangarriak, berrerabilerak, trukeak, ekonomia 
berriek eta komunitateak oinarrizko pisua duten.

6
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Energia Jasangarrirako Jarduera Plana abiarazi, kutsaduraren aurkako plan batekin. 
Plana berotegi-efektuko emisioak murriztearekin lotuta egongo da, sektore guztietan: 
hirigunea, mugikortasuna, udal instalazioak, edo etxeko, merkataritza, industria eta lehen 
sektoreak.

Eraikin publikoak solar egin: instalazio publikoen eraginkortasun energetikoaren, 
eskaeraren kudeaketaren eta energia berriztagarrien aukera guztiei etekina ateratzea. 
Udaleko energia elektrikoa asetu bi norabideko kontratuekin edo beste bideekin, ordutegi-
estaldura erabat bermatzeko, jatorri % 100 berriztagarria duen elektrizitatearekin.

Pobrezia energetikoaren aurkako neurriak ezarri: eraginkortasun energetikoari eta 
fakturei buruzko prestakuntza tailerrak gizarte langileentzat eta familientzat, gizarte 
bonoari buruzko informazioa hedatu eta izapidetu, inbertsioak egin isolamendua eta 
instalazioak hobetzen.

Trantsizio energetikoaren parte izan nahi duten pertsonentzako eta negozioentzako neurri 
fiskalak: autokontsumoa, errehabilitazio energetikoa, eraikuntza jasangarria, garraio 
elektrikoak (partekatzen direnean, batez ere), pertsona eta salgaien garraiorako eskaerari 
erantzuteko kudeaketa eta gehiketa sistema, elikadura ekologikoa, tokikoa, begetala eta 
sasoikoa.

Neurriak garatu eta burutu bereziki sentiberak diren lekuak babesteko garraioen 
trafikoaren eraginaren aurrean.

Hiriko kaleak oinezkoentzat gehiago prestatu, ez hirigunean soilik.

Plastikoaren erabilera murriztu, bai poltsak tokiko saltokietan, baita fabrikazio prozesuetan 
ere: garatu “erosi produktuak, biluzik, tokiko saltokietan” kanpaina, nekazaritza, tokiko 
saltoki tradizionalak eta soltean saltzen duten dendak sustatzeko. Nekazariei barazkiak 
eta frutak ontziratu gabe eramaten utzi merkatuetara. Berriz erabil daitezkeen botilak 
erabiltzea sustatu. 

Bizia ez da erabili eta botatzeko kanpaina abiarazi; “zero waste” mugimenduaren adituekin 
ekitaldi bat egunerokorako alternatibekin.

Plastiko biodegradagarrien erabilera ezarri, eta lehiaketa baten deialdia sortu hiriko 
eskoletan plastiko biodegradagarriekin sortzeko.

Donostiako herritarrek sortzen dituzten hondakin nagusien ikerketa eta analisia sustatu, 
premiak zeintzuk diren jakiteko eta behar den birziklapen mota sustatzeko. 

Diru-laguntza sorta bat sustatu plastikoaren alternatibak eta birziklapen modu berriak 
eskaintzen dituzten proiektuentzat, ekonomia zirkularra oinarri dutenak. 

Kontzientziazio kanpaina bat sustatu animalien gorotzei buruz; txakurrentzako komunak 
eta plastiko-poltsa biodegradagarriak sustatu.

INGURUMEN IKONOA  6
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Lau proiektu garrantzitsu

SAGUES BERRIA

7
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SAGUES BERRIA  7
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Lau proiektu garrantzitsu

KONTXA BERRIA

7
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KONTXA BERRIA  7
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Lau proiektu garrantzitsu
ERABILERA  
ANITZEKO DONOSTIA

7
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ERABILERA ANITZEKO DONOSTIA  7

Erabilera anitzeko pabilioia, Amara Arena
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Lau proiektu garrantzitsu

AMARAKO LOTURA

7

Karlos I.a Hiribidea
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Turismotik  
berrikuntzara

Turismoa da Donostiako lehen motor ekonomikoa. Hotel, negozio eta sektorearekin erlazionatutako 
jarduera berriek ia 10.000 milioi euro ekarri dituzte, hau da, Donostiaren BPGaren % 15. Hainbeste 
urte negargarri ondoren, hiriak izan duen loratzea oso positiboa izan da. Beraz, aprobetxa 
dezagun eta erabili gure etekinerako Donostia “modan” dagoela, beste sektore batzuetara 
bideratzeko arreta, esaterako, berrikuntza, sormena, kultura, talentua eta ezagutza. Donostia 
ez da eta ez du izan behar soilik zerbitzuen hiri bat. Askoz gehiago gara. Eta, prozesu horretan, 
ezinbestekoa da gure izaera mantentzea, bisitari kopuru erraldoia jasotzen duten hiriekin ez 
nahasteko, hiri horietan ohikoa baita egiten den eskaintza besteengandik ez ezberdintzea eta 
tokiko herritarren bizimodua garestitzea. Ez dugu hori gertatzerik nahi Donostian.

Ostalaritza sektoreari pizgarriak eman gure produktuak eta izaera zaintzeko. Horrez gain, 
produktua zaintzen duten saltokiak sustatu eta aintzat hartu behar dira; besteen artean 
nabarmentzen dira eta ez dira aritzen negozioan etekinarengatik soilik. 

Nazioarteko sari eta aintzatespenak eman berezi egiten gaituena hobetzen eta zaintzen 
dutenei.

“Donostiako aireportuaren  
lehiakortasuna hobetu  

eta aliantzak bilatu 
 ibilbide berriak 

 eta hegazkin-konpainiak 
 lortzea sustatzeko”

8
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Illunbe

Plaza, ez hain erraza. Illunbe kasua udaleko kudeaketaren eredu ilunenetako bat da; berriz 
gertatu behar ez den zorigaiztoko metafora bat. Eraikina orain dela hiru urte saldu zen azkenean, 
20 milioi euroren truke. Udalak ez du kobratu ezta euro bat ere eragiketa horrengatik. Inork ez 
daki zer egin. Zinemak, hotelak, supermerkatu bat eta marka ezagunetako dendak jarriko zirela 
esan zen. Eta ez da ezertxo ere gertatu. Sarbide guztiak eraikitze daude oraindik, hau da, 4 milioi 
euroko inbertsioa. Gure proposamena da zezen-plaza mantentzea gainerako jarduerak Atano III 
frontoi inguruko erabilera anitzeko pabilioira deribatuta. Horrela, intereseko lobby bat ezarriko 
da Illunbe berrian inbertsioak lortzeko, eta Plan Orokorra aldatzeko. Honela, azpiegitura honetan 
etxebizitzak egingo dira gazteentzat, irisgarritasuneko izapidetzak azkartuta eta ingurunea 
hobetuta; laburbilduz, egoera zail batean buru izan eta aurre egin.

9
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Mugikortasuna

Kezkagarria da Donostia erreferente bat eta turismorako erakargarria izatea, eta, hala ere, 
hainbeste kostatzea iristea eta hain gaizki konektatuta egotea distantzia ertaina eta luzeko 
garraiobideetan (trena eta hegazkina).

Barneko garraiobideei dagokienez, berriz, Donostiak erronka garrantzitsuei egin behar die 
aurre datozen lau urteetan Metro-topoarekin, sekulako iraultza izango baita Donostiaren 
mugikortasunerako. Egindako kalkuluen arabera, 21 milioi erabiltzaile izango ditu urtean, 7 
minutuko frekuentziekin. 

Gainera, azpiegitura honi esker, hiriaren gune garrantzitsuak oinezkoentzat presta daitezke. 
Horien artean nabarmentzen da Antso Jakituna hiribidearen eta Easo geltokiaren arteko 
espazioaren bulebarizazioa, gaur egun Eusko Trenbideak okupatzen dituena. Ondorioz, metroa, 
bizikletak eta ibilgailuen mugatzea hirigunerako garrantzitsuak dira hiriaren konfigurazio 
berrirako.

10
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PRESAZKO da aldirietako aparkalekuak ezartzea Loiolan, saihesbidearen azpian, eta 
Igaran (siloan).

Bizikletak eta motorrak aparkatzeko zona zabaldu.

Bidegorrien sarea osatu, hiriko eremu altuenetan batez ere. 

Hiriko zabalguneko oinezkoentzako zona berriei eta hiriguneko aparkalekuen sarbideei 
buruzko ikerketa zorrotzak egin.

Garraio-zerbitzuen aplikazio alternatiboei lotutako enpresei ezartzen lagundu, esaterako, 
patinak, motorrak edo auto elektrikoak. 

Kontxako paseoa oinezkoentzat prestatu, Antiguoko tuneletik San Martin kaleko hasierara.

Autobus geltokiaren irisgarritasuna hobetu.

Donostiako aireportuaren lehiakortasuna hobetu eta aliantzak bilatu ibilbide berriak eta 
hegazkin-konpainiak lortzea sustatzeko.

MUGIKORTASUNA  10



25

Etxeko  
animaliak  
babestea

Borja Sémper Donostiako alkatetzaren hautagaiaren helburuetako bat da “Rotterdamen ispiluan 
norberak bere buruari begiratzea, animalen abandonatze tasa zero izan dadin eta gizarte 
kontzientzia eredugarria izan dezagun”.

Sémperrek berak gogorarazten du Donostian 20.173 txakur daudela erroldatuta. Etxebizitzen 
% 46ean etxeko animaliak bizi dira, gehien bat txakurrak eta katuak, eta “ehunekoa handitzen doa; 
horren isla da pertsona askok etxeko animaliekin dituzten harreman estuak, bizitza partekatzen 
dutelako. Hori dela eta, beharrezkoa da erakundeak sentsibilizatuta egotea”.

“Espainian dagoen animalien abandonatze-tasaren batez bestekoa negargarria da, Europako 
handiena. Lau minuturo txakur bat edo katu bat abandonatzen da Espainian. Ezin gara ezer egin 
gabe geratu krudelkeria honen aurrean. Guztiz kontrakoa. Ahalik eta gehien saiatu behar gara 
kopuru horiek murrizten eta herritarrak sentsibilizatzen espezie guztien zaintzan eta babesean”.

11
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Txakurren txertaketa erraztu. 

Txakurrak eta katuak adoptatzeko eta ez abandonatzeko kanpaina abiarazi. 

Gipuzkoako Animaliak eta Landareak Babesteko Elkartearekin dauden hitzarmenak 
hobetu, dituen instalazioak zabaltzeko, gaur egun erabat beteta daudelako, eta jasotzen 
duen laguntza ekonomikoa handitu abandonatu den animali bakoitzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu itzuli behar ez diren diru-laguntzak zabaltzea.

 Ofentsa kriminaltzat hartu animaliak abandonatzea, hiru urteko espetxe zigorrarekin eta 
16.750 euroko isunarekin.  

Udaltzaingoan txakurrentzako atal bat ezarri: “animal corps”, haien babeserako eta 
segurtasunerako.

ETXEKO ANIMALIAK BABESTEA  11
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Kultura

“Kultur Pass  
eta Kulturaren Nazioarteko  

Jaialdia”

Kultur Pass. Gazteen artean kultura sustatzeko ekimen hau donostiar orori 100 € ematean 
datza 18 urte betetzean. Aplikazio eroso baten bidez, zenbatekoa kontsumitu dezakete 
kulturarekin erlazionatutako lokaletan: kontzertuak, zinema, antzerkia, literatura, musika, 
erakusketak…

12
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Literaktum berrezarri, literatura ekitaldien nazioarteko erreferente gisa: kultura ekitaldi 
ezagun hau literaturaren nazioarteko jaialdi batean bihurtu dadin. “Donostiako 
Zinemaldiaren antzekoa izango litzateke, literaturari aplikatuta. Finantzazio publiko eta 
pribatuarekin, mundu osoko idazleentzat”.

Miramar jauregia Nazioarteko Museo baten egoitza gisa: Moma, Pompidou, Louvre, El 
Prado, Metropolitan… Chillida-Leku, San Telmo Museoa eta hiriko gainerako arte-galeriak 
osatzeko. 

Hiriko kultura espazioak askatu kultur etxeek edozein motatako kontzertuak antolatzeko, 
orain arte egin izan den bezala.

KULTURA  12
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Kirol-instalazioak

Gaur egungo udalak alde batera utzi ditu kirolariak. Guk badakigu ezinbestekoa dela merezi 
duten babesa, espazioa eta protagonismoa ematea. Kirolari apartak ditugu gure ordezkari gisa 
eta egunero-egunero sakrifikatzen dira gure hiria defendatzeko, eta gure balioak eta ohiturak 
munduari transmititzeko. Gure enbaxadoreei merezi duten ikusgarritasuna eman behar diegu, 
eta gure asmoa da hori egitea.

14
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Udalaren web-orrian KIROLA atari bat ireki hasierako orrian egunero/astero kirolari, 
klub edo federazioei elkarrizketak eginda. Banakako atalak egongo dira, Donostiako 
kirolariak aritzen diren modalitateen arabera. Horri esker, kirolari ezagunenak ikusiko 
dira, modalitatearen arabera, eta albisteak iragazi.

Kirol arrakasta bakoitza aintzat hartu eta protagonismoa eman, izan banakakoa, taldekakoa 
edo federaziokoa. 

Babesleak lortzea erraztu kirol “gutxituentzat”.

Kirola hamabostaldia sortu. Kirola eta ariketa fisikoa sustatzeko hamabost egunez. 
Honela, ariketa fisikoak osasunean dituen onurak erakuts daitezke, festa giroan. Nahi 
duten kirolek haien eskura izango dute hiria: ate irekien jardunaldiak eskoletan, ekitaldiak 
hirian, itzuliak traineruetan haurrekin, estropadak, piraguak ibaian, errugbia bulebarrean, 
3x3 eta jaurtiketa libreak, surfa eta abar. Horrela, kirola barrenetik irakasten dira. Horrez 
gain, hiriko maila handiko kirolariek hitzaldiak emango dituzte eta erakusketak antolatuko. 
Hamabost egunez hiria bizitasunez beteko da, eta bertako klubek herritarrengana 
hurbiltzeko aukera izango dute.

Funtzionarioen lan-burtsa bat sortu hirian, maila onenean egon diren kirolariei postu bat 
eskaintzeko kirol bizia amaitzean.

Kirol txartelaz gain “mugi premium” txartela eman nahi diegu maila onenean dauden 
kirolariei hiritik doan mugitu ahal izateko, eta egiten duten esfortzua entrenatzeko soilik 
izan dadin.

KIROL-INSTALAZIOAK  14
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Auzoak

“Auzo garbiak,  
mantentze  

jarraituarekin”
Hiriko auzoentzako 100 edo 200 neurri inguru dituen erosketa-zerrenda baino gehiago da hau. 
Bizilagunen kexak daude nonahi: zer gaizki dagoen kale hau, hau da hau kale zikina, zer nolako 
kuxidadea! Lehen neurria izango da garbiketa taldeen eta udal taldeen baliabideak ugaritzea 
hiriko zona guztietan, ahalik eta bizkorren konpontzeko espaloiak, parterreak, hiriko altzariak, 
fatxadak… Zaintza garbiketa-teknikariek kudeatuko dituzten aplikazio teknologikoen bidez 
egingo dugu, eta herritarrekin izango dugun arreta zuzeneko linea batekin. Horrez gain, badira 
segurtasun arazoak Amara, Gros, Altza, Intxaurrondo, Aiete eta hiriguneko zenbait zonetan, eta 
beharrezkoa da horiek konpontzea Udaltzaingoko patruila mugikorrekin in situ egonda. Geratzen 
diren hiru barrutiak abiaraziko ditugu (2014tik barruti bakarra sortu da, hiriaren ekialdean), 
baldintza beretan eta administrazioa gertuago izanda bertako bizilagunek aukeratzeko nola 
hobetu zona eta zertan gastatu udaleko inbertsioen aurrekontuaren %  10, mugikortasunetik 
ekipamenduak hobetzera. Udaleko deszentralizazioa handiagoa bada, herritarrentzako 
zerbitzua hobea ere izango da. Eta, amaitzeko, ez da posible herritar bat udaletxetik ateratzean 
hasieran baino arazo gehiago izatea. Bizkorrak, finak, adeitsuak eta lagungarriak izan behar 
gara herritarrekin.

“Segurtasuna hobetzea”

15
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Amara 
Merkataritza-jarduera suspertu. Errealak jokatzen duen 15 egunetik behingo kirol- eta 
kultura-aldizkakotasuna haustea eta kirol- nahiz kultura-eskaintzari jarraitutasuna 
ematea, Amara Arena erabilera anitzeko pabilioiaren bidez, kontzertuak, pilota-finalak 
eta askotariko kirolak egin daitezen bertan.

Berrikuntza ekonomikorako erakargune bihurtu Amara, jarduera berriak eta merkataritza 
espezializatu edo berezia sustatuta.

Diseinuarekin, mugikorrerako aplikazioekin, teknologia berriekin, adimen artifizialarekin 
eta abarrekin zerikusia duten enpresa txiki edo negozio-lerro berrien ekosistema sustatu.

Lokal hutsak merkatuan jar daitezela sustatu. 

Ostalaritza eta merkataritzaren eta elkarteen eta auzokideen arteko sinergiak bultzatu.

Karlos I.aren hiribideko zubibidea kendu.

“Illunbe berregokitzea,  
gazteentzako etxebizitza berriak 

koka daitezen”

Easo plaza… Espazio berri bat, aldi berri bat. Ingurumen hirigintza da; hiriko espazioa 
berriz konfiguratzean datza, Eusko treneko bideak lurperatzearekin. Horrela, hiribide 
handia sortuko litzateke, gune berde eta ekosistema biziekin. Ingurumen eta teknologia 
erreferentzia izango litzateke, energia garbi eta eraginkorreko argiztapen gailuekin; XXI. 
mendeko hirigintzaren gailurra eta nazioarteko erreferentea.  

Auzoa eratzen duten barrualdeko plazak dinamizatu eta suspertu, gazte eta adinekoen 
bizikidetza sustatzeko.

+  Auzoko haurrentzako zenbait parke estali, hainbat gurasok urtez eskatu bezala. 
Portutxo plazan eta Ferrerias plazan. Araba parkean, kafetegi-taberna eta komun 
publikoak jarriko dira.

+  Egoteko eremuak sortu eta egokituko dira, eta, halaber, gutxi erabiltzen diren edo 
batere erabiltzen ez diren parkeak eta plazak berreskuratuko.

+ Auzoan topagunea izan daitekeen espazioak sortuta eta sustatuta. 

+ Haurrentzako parke bat sortuko da Morlansen.

AUZOAK  15
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Amara auzo OSOKO garbiketa eta mantentze-lanak hobetu

Urumea itsasadarra lehengoratzeko inbertitu eta ibaiertzei balioa eman

Autobus-geltoki zaharreko zabaldegiaren «bizikleta-zirkuituari» bestelako erabilera 
eman…

Asfalto-zoladura hobetu

Aterpea toki hobe batera eraman, eginkizun sozial aparta baitu.

Segurtasun handiagoa auzo guztian; bereziki, Familia Santuaren, Felipe IV.aren, Sahats 
plazaren eta Errondo pasealekuaren eremuetan etab.

Amarako eremu altuetarako irisgarritasuna osatu, adinekoak bizi baitira bertan, eta 
arrapala mekanikoak sortzea sustatu San Roquen.

Gobernuak Antxo Jakitunerako duen proposamena hobetu, parterreak kendu gabe eta 
zenbaki bikoiti nahiz bakoitietan berdeguneak sartuta.

Menchu Gal parkea txukundu.

Kaleetan oinezkoentzako eremu gehiago sortu…

Birziklatzen dutenei itzulera gehiago eman. 25 eurora igotzea hileko itzulketak, gaur 
egungo 12 euroen aldean.

Amara-Osinagako hondakinak bideratu saihesbidearen azpian dagoen bilketa 
pneumatikoko instalaziora, lur azpiko biltzaileen bidez, Loiolako Erriberetan egiten 
den bezala, 10.000 etxebizitza baino gehiagotan, gehienez 1.800 metroko distantziako 
irismenarekin.

AUZOAK  15
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Antiguo 
Lorea-Berio-Antiguo eremuko galtzada asfaltatu eta mantendu, eta hiriko sarbiderako 
trafikoa moteldu Tolosa hiribidetik.

Igara zonarako sarbidea eta konexioak hobetu.

Igaran aparkaleku handi bat eraiki aldirietako aparkaleku gisa, zonari aparkatzeko leku 
gehiago eskaintzeko.

Miramar Jauregia birgaitu nazioarteko museoen aldi baterako erakusketak jartzeko. 

Irisgarritasun bertikala sustatu auzoko zenbait zonetan. 

Haizearen Orrazirako irisgarritasuna egin eta hobetu. 

Infierno zona birgaitu, etxebizitza partekatuko kontzeptua garatuta, hala nola coliving 
eredua. 

Ondarreta hondartzako kabinak berritu.

Erregezaintza kalea oinezkoentzako prestatzea berrantolatu eta sustatu

Aiete 
Aiete guztia asfaltatu eta mantendu. 

Plan integrala Bera-Bera zona birsortzeko: asfaltatu, garbitu, mantendu eta segurtasuna 
ezarri. 

Aietera doazen autobusen frekuentziak eta geldialdiak areagotu.

Irisgarritasuna hobetu arrapala mekanikoekin Errondo Gaineko gunetik Anoetara.

Aparkatzeko leku gehiago jarri Puio zonan, gaur egun erabat beteta dagoena.

Zirkulazio dentsitate gehien duten zonetako trafikoa moteldu eta zebra bideak berrikusi, 
esaterako, Lugaritzeko biribilgunea. 

Zerbitzu publiko gehiago eskaini Bera-Bera zonako goialdean, Pagola/Oriamendi, lokal, 
haurtzaindegi eta eguneko zentroen etxabeetan.  

Kanpaina espezifikoa Miramongo anfiteatroko jarduera kulturalak dinamizatzeko. Horrela, 
bizi berria emango zaio, aldez aurretik txukunduta eta protagonismoa eta sustatzeko 
gaitasuna emanda, hiriko elkarte eta agente kulturalen aurrean.
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Hirigunea eta alde zaharra 
Hirigunerako sarbideen planifikazio zehatza eta zorrotza, bertakoak ez direnen ibilgailu 
pribatuen erabilera murrizteko.

Askatasunaren hiribiderako busen azken geldialdiak berregituratu. Zirkulazioaren arteria 
hau ezin da bihurtu kutsadura akustiko eta ingurumenekoaren foku, bus geldituekin, 
zirkulazio espazioak okupatuta. 

Tokiko merkataritza suspertu eta dinamizatu. Saltoki tradizionalak bereizi, egiten duten 
jardueraren plakekin, aztertu abantaila lehiakorrak eta kenkari fiskalak jabeentzat. 

Hiriguneko segurtasuna bermatu Udaltzaingoko patruilekin. Patruilak aldizka ibiliko dira 
zona garrantzitsuenetan, delituak gertatzea saihesteko, batez ere Kontxako paseoan, 
portuan eta Errege Katolikoen kalean. 

Blas de Lezo, Arrasate eta Larramendi kaleak oinezkoentzat egokitu. 

Gaur egun oso kaltetua dagoen San Bartolome zona dinamizatu.

Arte Ederrak-Artzai Ona oinezkoentzako zona asfaltatu.

Gros 
Sagueseko muturra lohiz bete nazioarteko lehiaketa baten bidez. Honela, espazioa 
ingurumenarekin, itsasoarekin eta kirolarekin erlazionatutako jarduerak egiteko erabiliko 
da. Sagues berria plana bideratu. 

Zuberoa plaza estaltzeko plana bideratu (bost urtez atzeratua) eta Katalunia plaza egokitu.

Kanpaina bat sustatu auzoan gertuko saltoki tradizionalak berpizteko.

Trafikoaren eta mugikortasunaren ikerketa espezifikoa eta xehatua auzoan sartzeko eta 
ateratzeko arazoak konpontzeko.

Zurriola hondartzan bainularientzat gordetako espazioak bermatu eta zabaldu.

ZM lokalaren erabilera eta okupazioa sustatu; sekulako potentziala duen enklabea, gaur 
egun abandonatuta dagoena.

AUZOAK  15
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Egia 
Trafiko, mugikortasun eta aparkalekuetarako alternatiba ezberdinen ikerketa sakona 
eta espezifikoa Egiarako, batez ere Virgen del Carmen eta Ametzagaina kaleetan. 
Intxaurrondorako eta hirigunerako zirkulazio alternatibak bilatu, Egiatik nahitaez pasa 
behar den trafiko guztia desbideratzeko.

Irisgarritasun bertikalean inbertitu: Virgen del Carmen kaleko goialdean dauden eskalera 
mekanikoak hobetu; sarbidea hobetu Aldakaneako igogailuen eta arrapala mekanikoen 
bidez. 

Zona altuan gehien kaltetuta eta ahaztuta dauden guneak txukundu eta hobetu.

Auzoaren argiztapena hobetu, jasangarria izanda. 

dBizi puntuak gehitu auzoko gune altuetan.

Sarbide-formulak ikertu Intxaurrondon dauden Donostialdeako topo-metrorako 
geldialdietarako. 

Mundaiz kalea erabat birgaitu. Erabiltzen ez diren tailerren hirigintza berrantolaketa 
etxebizitza partekatuko formulentzat, hala nola “coliving”. 

Tabakalera sustatu. Herritarren erabilera sustatu, eta sortzaile, artista eta kultura 
programatzaileen elkarte eta kolektiboei zentroa dinamizatzen utzi, parte izan daitezen.

AUZOAK  15



37

Intxaurrondo 
Auzoa mantentzeko eta garbitzeko plan integrala.

Disuasiorako neurriak gehiegizko abiadurarako Otxoki, Zarategi eta Mons pasealekuetan.

dBizi zentro bat instalatu Pablo Sorozabal plazan. 

Irisgarritasuna hobetu mugikortasun bertikalaren bidez Zubiaurre pasealekuaren eta 
Marrutxipi kalearen artean.

Haurrentzako jolastoki bat estali Sagastieder plazan.

Lurgaineko aparkalekua eraiki busetako garajeak berritze ostean geratu den lekuan: 
Zuhaizti eta Zurriola Ikastola. 

Kristina Enea Ametzagainako parkearekin konektatu.

Intxaurrondo Hegoa ikastetxeko kirol guneak erabili eskolarik gabeko egunetan.

Kultura jarduerak hirigunetik urrundu eta jarduerak antolatu Intxaurrondon: 
Hamabostaldia, Jazzaldia eta abar.

Merkataritza eta ostalaritza ekimenak sustatu sektorea berpizteko.

AUZOAK  15
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Altza 
Inbertsioa handitu, eta mantentze eta garbiketa zerbitzuak hobetu Altzan.

Udaltzaingoaren patruilak ezarri auzoan, behin betiko, gune zehatzetan, esaterako Harria 
Parkea edo Herrerako tunela.

Anfiteatro berri bat sustatu auzorako Terán fabrikaren inguruan.

Kultura jarduerak hirigunetik urrundu eta jarduerak antolatu Altzan: Hamabostaldia, 
Jazzaldia eta abar. Baimena eman erakunde eta agente kultural eta sortzaileei intereseko 
proposamenak dinamizatzeko. 

Eduki exekutiboa eman ekialdeko barrutiari, eta Altzako arazoak behingoz sustatu, gehien 
ezagutzen eta dakiten eskutik. 

ADIF geltokiari irisgarritasuna eman Herreran, eta Altza-Pasaia konexioa landu. 

Auzoaren mugikortasun bertikala ahalik eta lasterren hobetu: Herrerako pasealekua-
Larratxoko pasealekua; Oleta; Eskalantegi-Lorete bidea eta Casa Nao ingurua.

Altzako bidegorrien sarea osatu eta dBizi puntuak gehitu auzo osoan. 

Bizikletak aparkatzeko lekuak ezarri.

Inguruko saltokiak sustatu merkaturatze kanpaina indartsu batekin.

Ezagutzari eta teknologia berriei lotutako jarduera ekonomikoetako espazio berriak gehitu, 
gazteentzako eta adinekoentzako espazioen formula berriekin Altzako zabalkundean, 
Auditz Akularren. Miramon II sortu inguruan, baratza ekologikoekin, eskatzaileen eskura. 

Hirigunean eta anbulatorio inguruan dauden trafiko ilarak konpondu, hobetu behar dira 
eta.

Larratxon eta Oletan dauden aparkatzeko lekuak konpondu. Altzan dagoen abiadura-
muga gutxitu. 

Ingurumen kalitatea hobetu. Gune berdeak zabaldu.

AUZOAK  15
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Loiola/Txomin/Martutene 
Lorategi-hiriko plana behingoz bukatu, Gobernuak erabat alde batera utzi duena.

Zona guztian inbertitu, Loiolatik Martutenera. Helburua da merkataritza berpiztea eta 
espazio berriak kokatzea, gazteek sustatutako start up enpresak ezartzeko. Horren ondorioz, 
bizitzeko modu berriak sortzen dira, talentuarekin, sormenarekin eta ezagutzarekin 
erlazionatuta. 

Aldirietako aparkaleku berria egungo saihesbidearen azpian.

Urumeako ibarra garatu ibai parke gisa Txomin-Enea garatzerakoan.

Loiolako auzoaren dinamizazio soziala eta kulturala.

Udaltzaingoaren patruilak ezarri, behin betiko, Loiola-Txomin eremuan, batez ere Renfeko 
geltokian.

Loiolako auzoan inbertitu mantentzean, garbiketan eta argiztapen jasangarrian.

Ulia/Ategorrieta 
Uliako Mintegietako parkearen garrantzia azpimarratu (herritarren harremanetarako 
zona).

Kaskarre-Herrera zonarako irisgarritasuna.

AUZOAK  15
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Igeldo/Añorga/Bidebieta/Zubieta 
Asfalto-zoladura hobetu Igeldo bidean. Espaloi guztiak egokitu, eta Igeldoko hilerria 
txukundu eta mantendu.

Añorgako bigarren bulebarizazioari aurre egin: garbiketa, mantentzea, segurtasuna, 
argiztapena eta arratoi-garbiketa hobetu. Haurrentzako parkeak hobetu: zona bat estali, 
Amasorrain ikastolaren aurrean dagoen eraikin abandonatua berrerabili, eta igogailu bat 
jarri puntu horretako irisgarritasun bertikala hobetzeko. 

Zerbitzu publikoak hobetu Bidebietan, garraioa bereziki, frekuentziak eta geldialdiak 
hobetuta. Auzoko merkataritzarako eta jarduera ekonomikorako sustapen kanpaina, 
saltokiei baliabideak eskaintzeko. Inbertsioak egin Bidebietako polikiroldegia berritzeko. 
Pasaiako berrurbanizazioarekin konexioak hobetu: segurtasuna eskaini, eta mantentze, 
garbiketa eta argiztapen hobea izan.

Urumea 
Itsasoa ez ezik, Donostiak ibaia erdigunean izatea nahi dugu.

Urumeak eta bere arroek Donostiari ekarriko dizkioten abantaila guztiak erabili behar 
ditugu. Arraun eskolek soilik erabiltzen dute, baina Europako hirien adibidea jarraitu 
beharko genuke: ibaiak hirien jardueren, berpiztearen eta hazkundearen parte dira.
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