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KIROLA
Kiroldegiko takilak berritzea, konpontzea

Armario-takilak (kiroldegikoak) operatiboak oso gutxi daudelako.

Kiroldegiko kafetegi inguruan takillak ipintzea

Gurasoak seme-aleben gauzekin alde batetik bestera ibili ohi gara, eta askotan seme-alaba beraiek
ikastaroaren zain daudenean gauzak txukun uzteko aukera izateko. Kiroldegiko kafetegi inguruko espazio
hau oso gaizki aprobetxatuta dago.

Kiroldegiko ateak ireki frontoian gure
entrenamendu orduetan

Herritarrak gure entrenamendu maila ikusteko eta zaletasuna pizteko

Kiroldegiko igerilekua handitu

Ikastaro asko dago baina maila indibidualean aritzeko "toki" gabe geratzen da

Mantenuko gimnasiako talde berri bat sortzeko
aukera

Egun antolatzen diren hiru taldeak beterik daude. Aukera eman daiteke laugarren talde bat sortzeko eta
jende gutxi apuntatuko balitz bertan behera utzi.

Kiroldegiko 2. pistan esekitokiak jartzea

Hirugarren adinekoentzat gimnasia egiten den lekuan, arropak kanpoko bankuan utzi behar izaten dituzte.
Kasu batzuetan ezin izaten dira bankuetan utzi beste erabilpen bat ematen zaielako hauei.

Kiroldegiko 2. pista dagoen solairuan komuna
jartzea

3 solairu jaitsi behar izaten dira komunera joateko, eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat
zailtasun handia dakar honek.

C.D. Hernani zein rugbyrako ere instalazio egoki
eta multifuntzionala egitea, atletismoko pistaren
zelai erdia erabili, multifuntzioa betetzeko

Zubipe saturatua eta Landare arteko eremua azken urte hauetan uholdearen eraginez… eragindako kalteak
eta disfuntzioak ekiditeko asmoz

Zubipeko instalazioak berritzeko diru kopurua
inbertsioetan jasotzea

Zelaia ez dago erabiltzeko baldintza minimoekin. Tribuna, aldagelak oso zahartuta eta istripuak edukitzeko
arriskuarekin daude. Proposamena garautagoa aurkeztuko da, arrazoi gehiagorekin.

Pilota txapelketak antolatzeko diru gehiago jarri

3 txapelketa antolatzen ditugu, momentu honetan dauden pelotari onenak elkartzen ditu, diru kontuak garbi
aurkezten ditugu eta hala ere Udaletxeak gastatzen dugunaren %10 baino ez digu ematen

Herri arteko pilota txapelketan parte hartzeak
dakarren gastuak ordaindu

Hernaniren izenean jokatzen dugu eta inoiz ez digu Udaletxeak dirurik eman, gastuak estaltzeko besterik ez
litzateke izango.

Gimnasia edo ariketa fisikoa egiteko parkeak
ipitzea

Gaur egun dauden parkeak moldatuz, edo berriak sortuz, hirugarren adinekoentzat zein herritar ororentzat
baliagarriak izango diren makinak jartzea proposatzen da.

Ping pong mahaiak jartzea herriko gune
ezberdinetan

Kalean Ping pong-ean jolasteko 3 mahai jartzea proposatzen da: (1) Kiroldegiko beheko sarreraren inguruan,
(2) Ave Maria parkean, etxearen inguruan, eta (3) Zikuñagako frontoi ondoan.

Saskibaloian aritzeko kanastak jartzea, altuera
baxuan

Haurrentzat zein gurpildun aulkian dauden pertsonentzat egokiak lirateke: (1) Ave Marian eta (2) Bidebietan
jartzea proposatzen da.

Trinketea paleta Arjentinar modalitatean, palaz
eta eskuz aritzeko.

Denboraldi erdia trinketean da eta ez daukagu nun entrenatu. Gipuzkoan trinkete gutxi daude, eta
Mundialetara joateko aukerak izateko behar da, jokalariak badaudelako horretarako.Federatuen fitxak igoz
doaz eta herritarrei modalitate hau ere badagoela jakin arazteko aukera da. Non: Galarretako esker paretan,
Floridan, “AMR” biltegia zenaren gunean…
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Kirol Txartel bakarra eskuratzea

Kirola=osasuna. Atzera pauso handia izan da. 8 urte igaro dira eta berdin jarraitzen dugu. Hor daukagu
garraio edo mugikortasunaren adibidea; Gipuzkoan 10etik 7k Mugi edo Lurraldebus Txartela duaka.
Diputazioak txartel bakarra proposatzen du hiru lurraldeetarako. Euskotren kasuan Hendaiatik Ermuara erabil
daiteke eta Renfen kasuan, Madrilen erantzunaren zai daude. Guzti honek onura soziala dakar: eta Kirol
Txartel bakarrak onura izango luke Buruntzaldeako herritarrengan. Ez ote dute aterako Gipuzkoako Kirol
Txartel bkarra Burutzandeko Kirol Txartela berriro lortu aurretik? Izan gaitezen serioak eta benetazko
ahalegin bat egin aukera paregabea da eta daukazuena.

HIRIGINTZA
Urumea ikastolako eraikina botatzeko erabakia
berrikusi

Bertan aterpe munizipala, IKTko zein beste enpresentzako bulegoak, edota gazteentzako apartamenduak
sortzeko aukera. Eraikin berriak eraikitzeko egon daitezkeen inbertsioetarako zailtasunak kontuan izanik,
eraikina botatzeko erabakia berrikustea proposatzen da, zentzuduna izan daitekeelako inbertsio faktible
batekin edifizio osoari berrerabilpen berri eta eraginkor bat ematea.

KULTURA
Herriko edo kanpoko artisten lanen erakusketak
egiteko areto edo lokalak.

Biteri Kultur etxean dagoena exkaxa da. Areto txikia izateaz gain, 2 edo 3 urte itxaron behar da hor lanak
erakusteko, jende askok eskatzen duelako. Itxoite horrek aspertu egiten du eta maiz asmoak bertan behera
utzi. Nola lortu areto gehiago? Herrian hutsik dauden lokalak gestionatu jabeekin, nola eta noiz erabili.

Zikuzulon zein herriko hainbat sortzailek egiten
duten arte sorkuntza erakusgai zein salgai
jartzeko leku bat egokitu

Merkataritza erakargarria sortzeko aukera kontuan izanik, herriko sortzaile, artista eta artisauei herrian
bertan beren materiala erakusgai zein salgai jartzeko aukerak eskaintzea garrantzitsua ikusten da, bertakoei
erraztasunak eman eta Hernanin sortzen jarraitu dezatela ahalbidetuz.

Auditorio duin bat

Talde ezberdinen beharra dela uste dugu eta aspaldiko asmoa, bai dantza, teatro, musika emanaldietarako
ez dagoelako toki egokirik.

Kultur Etxea asteburuetan eta udan erabiltzeko
aukera zabaldu

Asteburuetako ordutegi oso murritza du, eta baita udakoa ere.
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Herriko kultur ekimen eta ekitaldiak
Atsegindegiz gain beste toki batzuetan ere
antolatzea

Herriko estalpe bakarrenetakoa dela jakinda, ulertzen da ekimen asko bertan antolatzea. Baina martxoa eta
uztaila bitartean astebururo zerbait antolatzen da bertan, eta normalean gauez ere luzatzen dira ekitaldi
hauek. Bertako bizilagunen deskantsua ere kontuan hartzea eskatzen da, eta herriko gune ezberdinen artean
orekatzea ekitaldi ezberdinak.

Partida baten sorrera herriko aste sorkuntzak
erosteko

Herriko arte sorkuntza sustatu eta indartzeko aukera gisa ulertzen da. Eskulturak parkeetan jarri ahalko
lirake, pinturak eraikin munizipaletan… Kultura arloan egon diren mozketen aurrean, sektorea animatzea.

San Juan egunean Kaxkoko portal guztietan
Lizarra jartzeko partida bat sortzea

Partida bat sortzea Lizarrak jartzeko portaletan. Herri kulturaren sustatzea, ohitura zaharren berreskuratzea
litzake. Turistikoki ere erakargarria. Azken urteetan beherakada handia izan du eta desagertzera iritsi daiteke
beste herri batzuetan gertatu den moduan.

Graffitiak egiteko gune bat

Udalari eskatu nahiko nioke legalizatu eta egokitu dezala gune bat gazteek graffitiak egin ahal izateko. AMR
ladrillo fabrika zaharraren inguruan izan daiteke. Mila esker

ONDAREA
Leokaren eta gaineko arkupeen errekuperazioa

Leoka gainean errepide azpian dauden arkupeak prestatzea ekintza anitzetarako, esaterako, erakusketak. Eta
aldi berean Leoka bera txukundu hortik autoak kendu.

Kaxko historikoko eraikin eta herri altzarietan,
zein balio historiko eta patrimoniala duten
herriko eraikinetan graffitien aurkako
tratamendua

Balio historiko, kultural eta ondare balioa duten ondasunen babesa eta balorean jartzea. Historia duen herri
bateko partaide izatearen garrantzia indartuko du herritarrengan eta erakargarritasun turistikoan irabaziko
du.

Garrantzia arkitektonikoa duten eraikinen eta
San Joan Batailatzailearen Eliza argiztatzea,
jasangarritasun energetikoaren irizpidea
kontuan izanda

Portalondo, Egino, Aierdi Etxeak, Kale Nagusia 18… argiztatzeko aukera. Herriko ondasunen balioa agertzea,
balorean jartzea. Historia duen herri bateko partaide izatearen garrantzia indartuko du herritarrengan eta
erakargarritasun turistikoan irabaziko du.

San Joan Bataiatzailearen Elizaren dorrea
argiztatzea hego-ekialdetik, jasangarritasun
energetikoaren irizpidea kontuan izanda

Herriko ondasunen balioa agertzea, balorean jartzea. Historia duen herri bateko partaide izatearen
garrantzia indartuko du herritarrengan eta erakargarritasun turistikoan irabaziko du.

Santa Barbarako gotorlekuko begetazioa
garbitzea

Eremu batzuk garbitu eta txukundu beharrean daude, gotorlekua ezkutatzen duen begetazioa kentzea
proposatzen da. Herriko ondasunen balioa agertzea, balorean jartzea.

Udaletxeak izan zuen teilatua errekuperatzeko
proiektu baten idazketa

Frantses estilora errekuperatu daiteke (Aieteko Jauregia bezala). Herriko ondasunen balioa agertzea,
balorean jartzea.
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Kaxkoko eraikin batean kontra leihoak jartzeko
aukera ematea

Gure etxearen kokapenaren ondorioz, sarritan zarata handia jasatzen dugu, hala gauez nola egunez.
Bestalde, gure etxea ondare historikotzat aintzatetsia dagoenez, etxea zaharberritu dugunean hainbat
murriztapen izan ditugu jarri ditugun elementu isolatzaileei (lehioei) dagokieean. Berebat, aurreneko pisuan
bizi garenez eta kontra-lehiorik ez dugunez, “parranda” egunetan, batzuetan, segurtasun falta sentitzen
dugu. Hain justu, badira iraganean etxe honetan lapurretak burutu direlako lekukotasunak.

INGURUMENA
Ibaiaren garbiketa

Ibaia ondo kanalizatuko balitz, iruditzen zaigu uholde arriskua ia edo erabat desagertuko litzakeela, eta beraz
ez litzakeela urtero zelaia hondatuko.

Ibaiaren garbiketa

Zikinkeriak, zuhaitzak, hondakinak, etab. aurki daitezke ibaian, garbitu eta txukuntzea proposatzen da.

Ibairako Plan bat egitea

Integrala, uholdeei ekiditeko balioko duena, baina errekurtso natural gisa nola ustiatu eta zein erabilpen
eman zehazteko.

“Cola de la Pampa”ren kontrako ekintza

Landare inbasiboa da eta azken urteetan gero eta gehiago ikus daiteke. Aldundiak errepide inguruetan egiten
duen arren, eremu publikoetan control gehiago jartzea eskatzen zaio Udalari.

Gehiegizko argiztapena eta kontaminazio
luminikoa deuseztea.

Nahiz eta Udalak azken urteetan argiztapena asko moldatu duen sostengarritasunaren ikuspegitik, oraindik
hainbat lekutan gehiegizko argiztapenak eragindako kutsadura badagoela aipatzen da. Horretaz gain, Foru
Aldundiari Mandazubiko argiztapena egokitzeko eskatzea proposatzen da.

Berrerabiltzeko poltsak gehiago erabiltzeko
kanpaina

Poltsen erabilera %80 jaitsi da; baina oraindik jendeak ez du guztiz erabiltzen; eta hori ingurugirorako oso
txarra da. Kanpaina baten bitartez poltsa gehiago banatzea proposatzen da, besteak beste.

Plastikozko poltsak gutxiago erabiltzeko
kanpaina

Aurreko kurtso eta urteetan egin den moduan, merkatari elkartearekin elkarlanean kanpaina bat diseinatu
plastikozko poltsen erabilpena gutxitzeko herriko komertzioetan
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HEZKUNTZA ETA HEZIKETA

Gay Mur eraikineko patioa estaltzea

Urumea ikastolak 461 ikasle ditu eta jolas eremu propio ikastolako aterpea besterik ez du, hau da, argazkian
ikus daitekeena (argazkia eskaerarekin batera). Urumea ikastolak urteak daramatza jolas eremua aterpetzea
eskatzen. Egun, eguraldi txarrarekin, ikastolak argazkian ikusten den aterpe hori besterik ez du jolasgarairako (bistan da aterpe honek ez dituela betetzen ez ikastolako beharrak ezta, legeak dioen bezala,
eraikin berriek izan behar duten estalitako espazio minimoa ere). Ez da eraikin berri bat, baina aterpe hau
461 ikaslerentzat? Beraz, jolas eremua (patioa) ATERPETZEA, ESTALTZEA, eskatzen dut, ikasle ratioari
dagokion estalitako gune bat bermatuz. Auzorako eta Hernaniko herriarentzako ere hobekuntza izango
litzateke. Besterik gabe, urteetan luzatu den egoera honi behingoz irtenbide bat emango zaiolakoan,
adeitasunez,

12 urtetik beherako haurren aisialdirako gunea
sortu

Jolasak, etxerako lanak… egiteko gune bat habilitatu, kirolaz gain beste mundu bat dagoela ikusteko
(Hernanin kirol eskaintza handia dago haurrentzat, baina kiroletik haratago gutxi). Espazio irekia izango
litzateke, aisialdi askea, kirolari soilik zuzendua egongo ez dena. Gabriel Zelaia eraikina erabiltzea aukera
moduan ikusten da. Egunean 3 orduz egon daiteke irekia, eta psikomotrizitate gela izango luke.

Gaztetxokoaren inguruko azterketa bat egitea

Uste da gazteentzat ez dela batere erakargarria edota bere helburuak ez dituela betetzen. "Ghetto"
sentsazioa ere badago gazte batzuen artean, ez da funtzionala. Diagnosi eta balorazio bat egitea eskatzen
da.

Sagardotegi garairako bijilantzia eta heziketa
kanpaina bat egitea

Sagardotegi garaian gertatzen diren hainbat jokabide eta gertakizun saihesteari begira, kanpaina bat egitea
litzateke. Alde batetik, eskoletan egin beharko litzateke, gaztetatik sentsibilizazio lanketa egiteko. Bestetik,
autobus geltokietan triptikoak banatu daitezke larunbat eguerdietan herrira iristen direnean, Sagardotegietan
kartelak jarri... Horretaz gain, hiri altzariak kaltetzeagatik isunak jartzea eskatzen da

Sagardotegi garairako aseguru poliza bat
kontratatzea

Udalak aseguru poliza bat kontratatzea Sagardotegi garaian sortzen diren zeharkako kalteak konpontzeko:
autoak raiatzea, lokal komertzialetako eskaparateetan kalteak, etab.

Kardaberaz kalean Sonografo bat jartzea
Sagardotegi garaian

Sortzen den soinua ezagutzeko aukera emango luke.

Integrazioa eta sorkuntza lantzeko tailerren
proiektu bat garatzeko dirulaguntza

PAUSOKA elkarteko kide diren haur eta gazteei zuzendutako proiektua da, ekintza ezberdinen bidez aisialdi
hezitzaile bat eskaintzeko baliabideak emanez, beraien garapen indibiduala alor anitzetan sustatu ahal
izateko (kognitiboa, soziala, afektiboa, autonomíam gizarte trebetasunak, sorkuntza…)
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HERRI LANAK
Apeaderoko eskailerak konpondu

Zuhaitzak moztu ziren eta grada batzuk suelto daude (sustraiak eta zainak aterata), arriskutsu dago.

Espaloiak konpontzea

Txirrita kaleko ezker aldea (Adarra, Amegar). Txirrita autobus geltokik inguruan; Kiosko azpian (espaloiak
jaitsia) baldosak mugituak.

Floridako estolderia garbitu eta desataskatzea

Euri asko egiten duen egunetan portal batzuetaraino iristen da ura.

Atzieta kaleko espaloia eta argiztapenean
moldaketak egitea

Zuhaitzetako hostoek argiztapena estaltzen dute, eta neguan ez da ondo ikusten. Espaloian zuloak daude.

Karobietatik Iturregira igotzeko eskaileratan
barandilla jartzea

Mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat barandillarik gabe eskailerak igotzeak oztopo eta zailtasun
handi bat suposatzen du.

Ertzainen rotondan, Kiroldegira bidean,
errepidea konpondu

Zuloak daude eta zatikako konponketa egin zen arren, berriro ondo asfaltatu behar da.

Pipiritatik Lizeaga kalera jaisteko kotxeek duten
bidegurutzea konpondu

Pipiratik jaisterakoan, Lizeaga kalearekin egiten duen bidegurutzean kotxe gehienek lurra jotzen dute
paratxokearekin, batez ere halako malda dagoela ez dakiten herritarrek. Hau konpontzea eskatzen da.

Mañe y Flaquer plaza konpontzea

Zulo eta oztopo asko daude, euria egiten duenean putzu asko sortzen dira, haurrak jolasten dabiltzanean
arriskutsua izan daiteke eta pertsona helduek zailtasunak dituzte.

Ur isurketa edo itoginak konpondu

(1)Karabelgo zubia pasa ondoren, Zikuñagarako oinezko bidea hartuta, 'bariantearen' azpitik igarotzerakoan
ur asko erortzen da oinezko bidera. (2) Zinkoeneako zubiaren azpitik igarotzerakoan (Zubipen) berdina
gertatzen da.

Ibarluzeko poligonora sartzeko errepidearen
egoera txarra konpondu beharko litzakeela uste
dut.

Izan ere, errepide zati hori zuloz beteta dago, eta bizikleta eta ibilgailuentzako arrisku bat izateaz gain, oso
itxura txarra ematen duela argi dago. Beraz, Udalaren edo Diputazioaren eskuetan egon harren, danedelakoak arazo honi konponbide bat eman behar dio, eta aurrekontuen aukera honetan aukera bat ikusten
dut. P.D: lekua UBIS fabrikara joateko zubi ZAHARRA da. Lehen esan bezala arriskua eta itxura lotsagarria
arrazoi nahikoa direla uste dut, Periferiari eta industriaguneak sustatzeari garrantzia handiagoa eman
beharko litzaiokela uste dut, eta orain arte honi buruz ezer gutxi esan den arren, jende askori proposamen
hau ongi irudituko zaiola uste dut; Bada arazo hau konpontzeko garaia! Eskerrikasko!

Elizatxo 60 eta 66 arteko kalea eta espaloia
konpontzea
Garbiketa eta mantenimendu lanak Elizatxo
auzoan, orokorrean
Goroldik erabiltzen duen instalazioa modu
egokiagoan integratu (Etxeberri auzoan)

Lur zoru guztia partxeatua dago, espaloi eskinak hautsiak daude eta lika dago bazterretan, euria egiten
duenean irristatzeko arriskua dagoelarik. Uste dute herri osoan ez dagoela halako kalerik.
Bereziki, 27-29 artean. Zuhaitzak horma irekitzen ari dira.
Proposatzen da modu egokiagoan instalatzeko ingurunearekiko. (Argazkiak atxikitzen dira proposamenean)
Inguruetan pinual, arbustoak, etab. landatu ote daitezkeen galdetzen da. Hala ere ulertzen da langileek
beraiek ulertuko dutela hobekien zer egin daitekeen.
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Ispilu bat jartzea Iturregi kaleak eta Aristizabal
kaleak bat egiten duten horretan.

Kotxean Iturregi kale bukaerara iristean, Txantxillako bizilagunok aurrera egin behar izaten dugu lur azpiko
aparkalekura sartzeko. Ariztizabal kaletik gora trafiko asko izaten da, eta ez da ikusten kotxerik datorren edo
ez.

Sandiusterri eta Santa Barbara arteko
errepidean baila edo barrera bat jartzea

Azken aldian, nahiko modu orokorrean gainera, herritar asko ikusten dira errepidea karreteratik gurutzatzen
(nahiz eta subterraneoa egon). Pentsatzen dut Udala jakiaren gainean egongo dela, baina proposamen hau
idaztearen arrazoia da kontuan izatea edozein egunetan zerbait gerta daitekeela, adineko pertsona asko ikusi
ditut errepidea gurutzatzen. Esaterako, jar daiteke barrera edo bailarik hau ekiditeko? Pentsatzen dut irizpide
urbanistiko eta segurtasunekoak kontuan izango dituzuela horretarako.

Goiz Eguzkiko goiko leihoak aldatzea (20
inguru)

Leihoek kristal bakarra du eta ez du aislatzen; hotza sartzen da. Hotz/beroak alde egiten du.

Goiz Eguzkiko fatxada konpontzea

Behar beharrezkoa da konpontzea, erortzen ari delako, gero eta gehiago txartzen ari da.

Goiz Eguzkiko sarrera nagusia konpondu

Sarrera nagusia ez da egokia, ranpa oso "potentea" da; eskailerak daude baina arriskutsuak direlako ez
daude erabilgarri; baina hor jarraitzen dute; Egokiena eskailerak kendu eta ranpa handi bat egitea litzateke,
gurpildun aulkientzat, etab.

Atsegindegi egokitzea korrientea ekiditeko

Atsegindegiko itxitura moldatu beharko litzateke haize korronte handiak sortzen dira-eta. Sistema berri bat
pentsatu beharko litzateke.

PARKEAK ETA PASEALEKUAK ETA PLAZAK
Urbieta eta Kiroldegi arteko parkea berriro jarri
eta batez ere eserlekuak

Eserleku guztiak eguzkitan geldintzen dira eta itzala behar dute. Orokorrean asiento gehiago Urbieta
pasealekuan.

Sagastialdeko parkea berriro jartzea

Auzoari mesede egiten zion

Lizeagako parkean ipini diren bankuan aldatzea

Ez dute respaldorik eta ez dira egokiak denbora luzez eserita egoteko, are gutxiago adineko pertsonentzat

Banku gehiago jartzea pasealekuetan

Banku gehiago jartzeaz gain, kontuan izan banku hauek altuera handiagoan jartzea, eta estalpea duten
eremuetan baita ere.

Haur parkeren bat estali. Adibidez Etxeberri edo
Tilosetako frontoia

Parke asko daude baina estalita dagoen bakarra Atsegindegi da. Euri asko egiten du hemen eta haur asko
daude. (Antiguoko Sert plazan badago teilatu moduko bat, adibide bezala. Azpeitiko parke bat baita ere)

Parke bat estaltzea

Bidebietakoa izan daiteke, inguruneak ekipamendu egokiak baititu.

Zinkoenea errekuperatu

Eremua naturalizatu-humanizatu, eta erabilera sustatu (lurrazpiko aparkalekua jartzeko aukera).
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Gudarien plaza errekuperatu

Eremua naturalizatu-humanizatu, erabilera sustatu.

Gudarien plazako lurra aldatzea

Plazako lurzorua oso desegokia da pertsonen ibilerarako, gurpildun aulkietarako, haurrentzako… gainera,
jaiak, dantza edo haur jolasak antolatzeko oso traketsa da. Urumea eta kale Nagusiarekin armonizatzea
proposatzen da.

Gudarien plazako lurzoruaren irregulartasuna
konpontzea.

Pentsatzen det gaurko egunean hori konpontzeko makinak egongo direla, lurzorua altxa eta berritu gabe.
Ekitaldi batzuk egiteko toki aproposa izango litzateke. Dantza saioak egiteko adibidez. Gaur egun egiten diren
batzuk ere eskertuko lukete, San Joanetako aurreskuek, Dantzari festaren saioek…

Plaza Berrian hainbat ekintza egiteko kiosko fijo
bat jartzea

(Orain tablatuak jartzen diren lekuan) Gauza asko antolatzen dira herrian eta Udalak tablatuak jarri eta
kendu ibili behar du beti. Horrelako kiosko bat plaza berrian kokatzea “estrategikoa” da, jende asko biltzen
baita bertan (umeak, helduak...). Kioskoak inguruarekin lotua izan beharko luke (argazkian ikusten den estilo
antzekoa)

Tilosetako frontoia estaltzea

Edozein ekintza egiteko eguraldi txarrarekin ez dago leku egoki eta nahikorik. Estalkia inguruarekin lotua izan
beharko luke (egurra, harria, teilak....) Irudia atxikita.

Komun publikoa Ave Marian

Bi jartzea proposatzen da: (1) jolas gunearen edo parkearen inguruan eta (2) etxearen ondoan bestea.

Komun publikoak herriko parkeetan

Orain daudenak kaxkoan daude eta haurrak jolasean dabiltzanean: Atarrabiyo, Ave Maria, Bidebieta,
Etxeberri… inguruko tabernetara joan behar izaten dute. Eta ez haurrak bakarrik, helduok ibiltzera irtetzen
garenean ere arazo berarekin topatzen gara. Zer esanik ez adinean gora arazoa larriagotzen da.

Komun publikoak

Usted ut Zinkoeneatik Floridarantzako bidea bat jarri ahalko litzakeela, Agustindarren plazan esaterako edo
Atletismo pistan bestela. Aztertzea litzateke ordaindu egin beharko litzakeen komunera sartzeko edo ez.

Komun publiko gehiago herrian

Aztertu beharko litzateke zein guneetan behar diren gehien, baina herrian komun gehiago behar direla
iruditzen zait (Eredu moduan argazkia erantsita)

Karabel inguruan errekan bainatzeko leku bat
egokitzea

Karbelgo etxe atzekaldea, erreka bazterrean belardi bat dago, Zinkoeneako zubitik Karabelgo zubi bitarteko
zona hori egokitzea jendea bertan bainatu ahal izateko; Ereñotzu aldera joan beharrik gabe. Errekan bainatu
ahal izateko urruti joan behar da, kotxean... Hau herrian bertan egongo litzateke oinez edota bizikletan
joateko.

Txakurrentzako parkeak egokitu

Txakurrak askatu eta beraiekin jolasean aritzeko gune bat gaitzea, eremu konkretu batzuk izatea.
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IRISGARRITASUNA
Gudarien plazako lurra aldatzea
Ave Mariako sarrera egokitzea
Ertzaintza eta Villen ondotik

Lurra oso txarra da; oinetako mina jartzen du
Bordilloak eta grabilla kendu eta ranpak jartzea proposatzen da.

Latsunbetik Urbieta kalera igotzeko
igogailua jartzea

Kiroldegira joan ahal izateko eta behekaldean aparkatu eta herrira igo ahal izateko erraztasunak lirateke. Herriko
irisgarritasuna eta mugikortasuna asko hobetuko luke.

Portutik Kaxkora igotzeko eskailera
mekanikoak

Irisgarritasun eta mugikortasun arazoak medio, eskailera edota 'ranpa' mekanikoak jartzea proposatzen da, Musika
Eskolaren ondora, edota Goiz Eguzki-Atzieta kale aldera, egokien etortzen den moduan

Portura igotzeko eskailera edo ranpa
mekanikoa

Aldapa handiak daude.

Iturmendiko irisgarritasun aukerak
hobetzea gurpildun aulkientzat

Urbanizazio berria izanik, gurpildun aulkientzat ondo egokitzea eskatzen da.

Goiz eguzkiko barne irisgarritasuna
hobetzea

Barne irisgarritasuna egoera txarrean, gurpildun aulki batzuek ezin dute lehen solairura igo ez direlako igogailuan
sartzen.

Goiz eguzki kanpoko irisgarritasuna
hobetzea

Kanpora irten ahal izateko, ranpak egin

Ranpetako “koxkak” hobetzea
orokorrean, bereziki Latsunbe inguruan

Espaloietako eta zebrabideetako koxkak hobetzea eta leuntzea proposatzen da.

Zebra bideak konpondu eta pintatu

Gurpildun aulkiak daramatzaten pertsonen irisgarritasunaren aldetik arazoak daude, bai espaloitik jaitsi edo
igotzerakoan dauden koxkekin, baina baita karreteran dauden zuloengatik ere. Larramendi kalean, Portura jaisteko
bidearen parean; Lizarraga kaleko zebrabidea; Urumea Ikastolako bidegurutzean, farmaziaren parean.

Gutxitasun fisikoak dituzten
pertsonentzat Taxi bat egokitzea

Aulkiak edo aulkiarekin sartu ahal izateko.

Hiri busa egokitzea gutxitasun
fisikoentzat
Hobekiago egokitu Garayar eta
Areizaga autobusen irisgarritasuna

Espazio gutxi dute gurpildun aulki eta karroentzat.

Renfeko inguruneak egokitu

Trenera igotzeko, apeaderoko zein inguruko irisgarritasuna egokitu gurpildun aulkientzat.
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MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO PUBLIKOA
Garraio publikoa Antziola auzotik pasa eta
geltokia egitea

(hartzeko eta uzteko). Antziola aldean bizi den jendea Atsegindegi edo Sorgintxulo ingururaino joan behar
izaten dute autobusa hartzera. Jende askorentzat (helduentzat gehienbat) oso urruti gelditzen da.

Florida-Antziola-Cuesta de la muertetik
igarotzea Donostira doan autobusa

Proposatzen den orden horretan igarotzea.

Donostiara doazen autobusak Cuesta de la
Muertetik igarotzea

Antziola, Florida eta Sagastialde inguruan bizi diren herritarrak Atsegindegira arte joan behar izaten dute
autobusa hartzeko. Irisgarritasun eta mugikortasunean gabeziak edo gutxitasunak dituzten pertsonentzat
zailtasun handia suposatzen du honek.

Hiri barruko autobusa 20:00etan ere jarri

19:00ak (oso goiz da) Goiz Eguzkin dabilen jende asko. Autobusik gabe, jende asko ez da etortzen.

Donosti eta Hernani bidegorri lotu Txillida
Lekutik, hau da, Errekalde auzoarekin.

Astigarragatik eginda dago baina Antiguako unibertsitateetara joateko, hondatzara… Galarreta-Errekaldeko
zatia falta da soilik.

Irteera bat egokitzea Galarreta aldera
bidegorrian

Cuesta de la muertetik bidegorria egokitzea Errekalderaino. Bidegorrien plan bat osatzeko aukera dago.

Bidegorria Floridarantz eta Astigarragarantz
luzatu dadila

Haur eskola parean dagoen bidegorriaren
inguruan hobekuntzak egin

Bidegorritik errepidera pasatzeko dagoen koxka kentzea (gaur egun koxkatik ez bada jaitsi nahi, trafiko
seinale aldamenetik pasa behar da modu txarrean, edo belar gainetik, edota aurretik dagoen zebrabidetik
errepidera ateraz).
Zentro alderako norabidea hartu eta eskuinean dagoen aurreneko zuhaitzarekin oso kontuz ibili behar da
altura bat izanez gero buruarekin ez jotzeko.
Arestian egindako proposamen guztiak bidegorria hobetzeko eta azken finean, guztion hobebeharrez eginda
daude.

Heziketa kanpaina txirrindularientzat

Bidegorriak erabili ditzaten, segurtasunez ibil daitezen, bai bizikletan doazenentzat eta baita oinezkoentzat
ere. Espaloiak erabil ditzatela ekiditu.

Bidegorri eta espaloien erabilera neurtu eta
zaindu

Bidegorriak oso jende gutxik erabiltzen ditu, eta gazteak institututik ateratzen direnean esaterako,
espaloietatik jaisten dira. Eskolan bertan gaia lantzea eskatzen da, bizikletazko mugikortasuna sustatuz,
baina espaloietan ibiltzeak dituen arriskuak eta zailtasunak ere landuaz.

Bide orientazioko ekintzak

Bidegorriak ez dira errespetatzen, ez oinezkoen partetik, ez eta bizikletan doazenen aldetik. Herritarrek
erabilera egokiak egin ditzatela sustatu.

Ibilgailuen plana berrikusi

Trafikoa deskongestionatu Txantxilla eta Elkano kaleen artean.

Mandazubitik Sorgintxulora doan errepidearen
bulebarizazioa ahalbidetzeko azterketa egitea

Santa Barbaratik doan errepidearen azterketa. Soinu handiko gunea da, zirkulazio handiko errepidea delako,
bere inguruneko auzoetan bizi diren bizilagunentzat batez ere. Gainera hiru eskoletatik igarotzen da (Gay
Mur, Laubidieta eta Meabe). Kamioien zirkulazioa eragozteko neurriak pentsatu Foru Aldundiarekin
elkarlanean.
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Topoaren adar bat Hernanira ekarri

Errekaldetik Hernanira iritsi dadila Euskotrenen zerbitzua

HONDAKINAK
Konpost gunean, usaia kentzeko zerbait jarri,
makinaren bat

Beroarekin usain txarra ateratzen da; (txabola txikiak kirats handia ateratzen du, bestetik baina gehiago).
Hotzarekin ere somatzen da.

Hondakinen bilketa sistema egokitu, isilaraziz

Gauetan jasotzera pasatzen direnean organikoaren ontziak kolpatzen dituzte edukiontzi handiaren kontra, eta
bizilagun asko esnatu egiten dira. Karro moduan erabiltzen dituzten edukiontziek ere soinu handia ateratzen
dute, aukera bat litzateke, gurpilak haizezkoak jartzea.

Boltsa biodegradableak jartzeko aukera
organikoaren edukiontzian

Hondakinen tasa guztientzat berdina izatea
Kaleko edukiontzi gehiago, Lizeagako parke
berrian, esaterako

Papelera eta edukiontzi gehiago
Txakur kakentzat zakarrontzi gehiago jarri

Garbiagoa, erosoagoa, ura eta detergentea aurreztuko litzake, ekologikoagoa (ur eta detergente horiek
ondoren ibaira isurtzen direlako). Beste hainbat herrik aukera hori eskaintzen dute.
Gaur egun organikoa auzokonpostaren bitartez lantzen dutenek %40ko beherapena dute Hondakinen tasa
ordaintzerakoan. Kontua da herritar guztiek ez dutela aukera izan auzokonpostean sartzeko, plazak
mugatuak direlako. Proposatzen da guztiei jaistea hondakinen tasa, guztiena orekatzea, esaterako, %10
jaitsi guztiei.
Oso zakarrontzi gutxi daude, eta horrek herritarrek hondakin txikiak kalean sortutakoak lurrera botatzea
dakar. Kaleetan oso gutxi daude, eta nahiz eta jakin hauen erabilera ez dela oso egokia, zakarrak lurrera
botatzea baina egokiagoa da.
Kaleak eta espaloiak paper eta hondakinez beteak daude, izan ere, ez dago ia zakarrontzirik kaleetan. Victor
Hugo kale osoan esaterako, ez dago edukiontzirik, eta horrek kalean hondakinak lurrera botatzea dakar.
“Hernani Erabaki Decide” iniziatiba aprobetxatuaz, proposatzen da zakarrontzi txiki batzuk jartzea, edo
edukiontzi berezi batzuk txakur kakak bertara bota ahal izateko. Herriarentzat hobekuntza garrantzitsu bat
izango litzatekeela iruditzen zait eta herritar askok erabili ahalko luketela. Besterik gabe eta erantzun bat
jasoko dudalako esperoan.

Kanpaina zigortzaile-hezitzailea txakur kakak
jasotzen ez dituztenentzat

Orokorrean jendeak ez ditu jasotzen. Udaltzaingo bat jartzea, hau kontrolatzen pasako lituzkeena 2 egun,
hondakinak kontrolatzen beste 2 egun…

Kartelak jarri, kontrol gehiago… txakur kaken
gaiarekin

Goiz Eguzki kanpoaldeko inguru guztia txakur kakez beteta dago.
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BERDINTASUNA
Emakumeen indarkeria jasaten dutenentzat
arreta zerbitzua: psikologikoa eta laguntza
juridikoa

Prebentzioa izanik garrantzitsuena ere, halako arreta eskaintzeko gune eta zerbitzua sortzea garrantzitsua
litzateke

Asexoria: sexuaren orientazio zerbitzua,
sexologia zerbitzua ipintzea

Sexuak, sexualitatea landuko duen zerbitzu bat proposatzen da, nerabe, gazte zein helduentzat. Harreta
zerbitzua modu zuzenean, emailez, zein telefonoz egiteko aukera egon daiteke.

Parekidetasun etxea

Dagoeneko Berdintasun Sailak eta talde zein mugimendu feministak egiten duen lanari ikusgarritasuna eta
errentagarritasuna emateko. Herritarrentzat erreferentzialtasuna bilatzea izango luke helburu, erdigunea
izateko. Bertan Jabetza Eskolak, Gizon Taldea, emakumeen kulturartekotasuna, emakume taldeak zein talde
feministask, etab. biltzeko gunea litzateke.

Berdintasun Sailean lanean dagoen taldea
finkatu, indartu eta osatzea. Bereziki, bigarren
teknikaria ere lanaldi osoan kontratatzea.

Sailean proiektu eta lan askori aurre egiten diote. Eta lan taldea gogotsu eta bete betean aritzen da, guztia
aurrera ateratzen. Hala ere, ez dira iristen guztieari erantzutera. Taldeak ondo funtzionatzen du, elkar adostu
eta elikatzen dute, sinergia polita sortu da. Merezi du ahalik eta baldintza onenetan aritzea (merezi dute,
merezi dugu).

Plaza Feministako bulegoko ekipamendu
informatikoa berritzea, eta internet sarera
sarbide azkar eta egonkorra bermatzea.

Langileak burubelarri eta txukun ari dira, dena ematen, herritarren onerako. Beraien lan-denboraren zati
handi bat ordenagailu eta internet konexio motel batzuekin galtzen egotea, sekulako galera da guztiontzat,
baita ekonomikoa ere (eskatzen duen inbertsioa erruz gainditzen duena).

Plaza Feministan proiektorea, pantaila eta
altabozak jartzea

Talde eta herritar askok erabiltzen dugu lokala, eta maiz eskatu behar izaten dugu Biteriko proiektorea.
Aurrez eskatu behar da, ez dago beti eskuragarri, ekarri eta itzuli behar da…

Helduek erabiltzeko moduko jolas gela,
psikomtrizitate gelen modukoa.

Koltxonetekin, pieza handi bigunekin, kojinekin, pelotak… Elkarte zein herritarrek erbiltzeko irekia.
Alternatiba izan daiteke haurrentzako ludotekan halakorik balego, helduei erabilera zabaltzea iluntzeetan.
Gizon taldean, esaterako, faltan hartzen dugu biltzeko eta jolasteko leku eskuragarri bat, beste modu batean
harremandu, hurbildu eta elkar ezagutzeko. Uste dugu hende guztiarentzat onuragarria izan daitekeela,
modu ludiko eta atsegin batean bizitzeko, bai gure aisialdian, bai elkartegintzan.

Jai ereduen inguruko eztabaida ematea

Herrian dugun jai ereduen inguruko hausnarketaren beharra, gener ikuspegitik, jatorri aniztasunetik…
Antolatzen dena nork antolatzen duen, nola, norentzat, eskaintzaren aniztasuna, zein irizpide hartzen diren
kontuan antolatzerako garaian… herriko eragile eta mugimendu anitzen parte hartu beharko lukete
hausnarketa honetan, baina bultzatzaile nagusia Udalak izan behar duela ulertzen da, aniztasun hori biltzeko
gai izango den neurrian.

Gune ilunen azterketa berrikustea eta
birplanteatzea

Duela urte batzuk egin zen diagnosia zaharkituta geratu da. Diagnostiko berri baten beharra ikusten da, baita
gune ilunak eraldatzea ere. Lehenago egin zen moduan, gune ilunen identifikazioak gazte eta nerabeek parte
hartzea eta beraiek sortzea proposatzen da.
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GARAPEN EKONOMIKOA
Herrian alberge edo aterpe bat sortzea

Urumea bailara potentzialitate bat da, ibilbide gero eta gehiago daude, eskaintza gero eta zabalagoa da.
Horretaz gain, sagardotegi garaian ere alojamentu gabeziak egon ohi dira herrian. Gainera, Donostiarekin
oso ondo komunikatua egonik, Donostiako prezioekin konparatuta aukera merkeago bat eskaintzeko aukera
litzateke. Lokal posible moduan ikusten dira: Ave Maria, Gabriel Zelaia, Transpacar, Urumea ikastolaren
eraikina...

Hezkuntza zentroetan (eskola zein
institutuetan) bertakoeta garaiko produktuekin
egindako otorduak egiteko aukera

Garaian garaikoa eta tokian tokikoa bultzatzeko saiakerak egin. Azterketa bat egin daiteke halako neurriek
herriko ekonomian izan dezaketen inpaktua kalkulatzeko, sor dezaketen gastua neurtzeko.

Gure herriaren etorkizuna irudikatu eta
eraikitzea helburu daukan prozesua lantzea,
norbera bere esparruan, garapen eredua
berrasmatzea helburu duen prozesu berritzaile
eta dinamiko batekin konrpometitzea

Dagoeneko, herritarrak gaur egun indarrean dagoen garapen ereduari esker dimentsio anitzeko krisian
murgilduak gaudela ondorioztatu dugu, egiturazko arazoak ditugula eta gure bizitza kalitatea arriskuan
dagoela ere. Arazoaren larritasunaz oso kontzientean izanik ere, berauen soluzioa delegatu egiten dugu,
gurekin zer ikusi ez balu bezalaxe. Bizitza kalitatea (eta ez bizitza maila) helburu duen eta iraunkortasuna
oinarri due garapen eredua oraingoa baino hobea izango denaren konbentzimendutik abiatuz, gizakion behar
material, emozional eta sozialak hobeto orekatuko dituen garapen eredu ezberdin bat eraikitzea posible dela
uste da. Egitasmoa elikatzeko eragile nagusiak administrrazio publikoa, eragile ekonomikoak eta gizarte
zibila lirateke.

Janari dendak irekitzea auzoetan

Auzo elkarteekin batera adostutako leku, forma eta baldintzetan, denetatik saltzen den janari dendak
irekitzea proposatzen da auzoetan, baldintza erakargarrietan, auzoetako bizitza eta auzoan bertan
baliabideak izatea bultzatzen duelarik.

ETXEBIZITZA

Beharrizan sozial larrietarako kreditu poltsa bat
sortzea Udalean

Erantzun azkar eta momentukoak izan daitezkeen larrialdi egoera batzuen aurrean kreditu poltsa bat sortzea
proposatzen da, etxegabetze arriskuak, zenbait gutxitasunentzat egin beharreko moldaketak… Ez dira ez
dirulaguntzak, ezta laguntza sozialak ere. Ezaugarri orientatibo batzuk honakoak lirateke: 6.000€ baina
gutxiagoko kredituak lirateke, banku etikoaren onarri eta irizpideen arabera gidatua litzake (gardentasuna,
horizontaltasuna, etab.); udal ordezkari eta herriko zenbait eragileren ordezkariek osatutako Batzorde batek
zuzenduko luke (¿3-5 pertsona?); Batzordeak gardentasunez eta modu publiko batean ezarri beharko lituzke
kreditua jasotzeko baldintzak; ahalik eta azkartasun handienarekin hartu beharko lirateke erabakiak;
30.000€rekin hasi ahalko luke, urtetik urtera berrikusteko aukerarekin; banku gestioak banku etiko baten
bitartez egitea; behin onartuta, zabalpen eta komunikazio lan garrantzitsu bat egin beharko litzateke.
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Etxebizitzen adjudikazioak egiterakoan
gardentasun gehiagorekin egitea

Kontratista eta Udalaren partetik Babes Ofizialen Etxebizitzen zozketa eta aukeraketak egiterakoan
gardentasun gehiagorekin jokatzea proposatzen da.

Alokairua sustatzeko neurriak hartzea

Udalak bitartekari lanak egin ditzake, kanpaina bat burutu dezake, edota IBIarekin hartu duen erabakiaren
ildo beretik, alokairua sustatzeko neurri gehiago hartu. Besteak beste, aukera bat da alokairurako bulego bat
sortzea

Etxebizitza parke bat sortu

Emantzipazioa sustatzeko neurriak hartu, ez betirako izango direnak, denbora konkretu baterako. Adineko
pertsonentzat, gazteentzat, errekurtso gutxiko herritarrentzat…

Hernaniko gazteak alokairuan bizitzera joateko
erraztasunak ematea Udalak.

Etxebizitza pribatuak alokairura bideratzeko diru partida bat jartzea. Hau da, etxe hauen alokairuak prezio
maximo bat izatea eta gazteek beren diru-sarreren araberako alokairua ordaintzea. Diferentzia Udalaren esku
izango litzateke.
Bestetik, partida honetarako dirua ateratzeko bidea izan daiteke hutsik dauden etxebizitza pribatuak
alokairuan jartzen ez dituzten herritarrei zergak gehiago igotzea ( IBI)
Ordiziako ideia aukera edo adibide bezala aurkezten da.

GIZARTE BEHARRIZANAK
Elikagai bankuaren baitan transporterako
laguntza

Gehienbat garraiorako behar da laguntza ekonomikoa; Oiartzundik ekarri behar dira elikagaiak. Azken urtean
gastuak bikoiztu egin dira; lehen furgoneta erabiltzen zen, orain berriz, kamioia behar da. Herri batzuen
kasuan Udala da kamioiaren gastua finantzatze duena

Elikagaiak gordetzeko kongeladore bat eta
frigorifiko bat (industrialak)

Elikagai asko kongelatuak ekartzen dituzte; beste batzuk lakteoak… eta hori jasotzeko lekua behar da.
(eranskinak)

Elikagaien Bankua Taldearen lokalaren
instalazioak hobetzea

Gabriel Zelaia eskolan gela bat dute elikagaiak jasotzeko. Beste bat eskatzen da, eraikinaren lehen solairuan.
Horretaz gain, sarreran egokitzapenak egin kargak mugitu ahal izateko. (eranskinak)

16

HERNANI, UDAL AURREKONTUAK 2015
HERRITARREK AURREKONTUETAN TXERTATZEKO EGINDAKO PROPOSAMENAK

GAIKA JASOTAKO PROPOSAMENAK

HIRUGARREN ADINA
Jubilatuen Etxea abuztuan ere irekitzea

Abuztuan adineko pertsonek ez dute beraien aisialdia igarotzeko espaziorik, kasu askotan kalean paseatzen
ibiltzeko zailtasunak ere badaude, eta egun Goiz Eguzki alternatiba edo aukera oso egokia da. Beste herri eta
hiri batzuetan irekitzen da.

Goiz Eguzkin egiten diren ekintza batzuk
indartzea

Itxaron zerrendak daude, eta aukera eman beharko litzaieke guztiei. Esaterako, memoria tailerra.

Goiz Eguzkiko ordenagailuak berritzea edo
mantenu lanak maiztasun gehiagorekin egitea.

Oso maiz hausten dira.

EUSKARA

Interpretatzailearen maleta

Maleta honen bidez, hizkuntza ezberdinetako ALDIBEREKO ITZULPENAK egiteko aukera izango genuke. Bilera
askotan, nahiz eta partaide gehienak euskaldunak izan, gutxi batzuengatik gaztelaniaz egiten da eta hori
ekideitko proposamena izango litzatke interpretatzailearen maleta. Horrela, euskarazko diskurtsoari bultzada
emanaz. Maleta honen bidez euskaldunek ekitaldiak beti euskaraz egin ahal izango dituzte, izan ere
aldibereko itzulpena ziurtatzen da. Honek, bilerak arindu egingo lituzteke. Edozein topaketetan (bilera,
batzar, hitzaldi, ekitaldi...) erabili daiteke eta hizkuntza arazoa konponduta, hauetara jende gehiago
animatuko litzateke. Dagoeneko toki askotan martxan dago: kooperatibatan, eskolatan, udaletxeetan...

KULTUR ANIZTASUNA
“Comidas del Mundo”rako sukaldea duen lokal
bat
Local con cocina para “Comidas del Mundo”

Amher elkarteak 10 urte daramatza Festa Gatronomikoa antolatzen, arrakasta handiarekin gainera. 2014an
19. edizioa izan da. Familia eta koadrilek eskariak egin izan dituzte otordu batzuk prestatzeko, munduko
janarien tailerrak antolatzeko ere eskatu izan digute. Ez daukagu sukalderik. Hori dela eta eskatzen dugu
sukaldea duen lokal bat egokitzea eskaera hauei erantzun ahal izateko. Jatorri eta kultur ezberdinen arteko
pertsonen arteko harremanak sustatuko lituzkeela ulertzen dugu. Bide batez, herrian elkarbizitzen dugun
kultura ezberdinen errekonozimendua litzateke.

Hernaniko Gida eguneratzea

Iritsi berrientzat baliagarria den gida eguneratzea eta harrera protokolo bat sortzea proposatzen da.

Zerbitzu kooperatiba sortzen laguntzea

Amher elkarteko kideen artean interesa dago halako zerbait sortzeko. Honako zerbitzu hauek eskaini ahalko

17

HERNANI, UDAL AURREKONTUAK 2015
HERRITARREK AURREKONTUETAN TXERTATZEKO EGINDAKO PROPOSAMENAK

GAIKA JASOTAKO PROPOSAMENAK
lirateke: adineko pertsonen zaintza, haurren zaintza, lorezaintza, mantenu lanak, ingelesa, frantsesa, eskola
sostengua eta informatika. Udalak kontuan izan dezala bertatik eskaintzen diren zerbitzuak instituzio eta
lokal publikoetarako.
Tailerrak eskainiko dituzten pertsona bat edo bi jarri ahal izateko dirulaguntza eskatzen da.

Kultur Aniztasunaren gunea-zentroa

NIK EKARRI DIZUT…. Kanpotik gatoz eta gure jolas, abesti, erritmo eta egiteko moduak dakarkigu.
Elkarbanatu egin nahi ditugu: jolas tailerrak, munduko erritmoak eta aho narrazioak: jolas tradizionalen
errekuperazioa eta Hernanin bizi diren jatorri ezberdinetako jolasen azterketa-ikerketa. Material
teknologikoaren erabilera gehiegizkoaren alternatiba bat da. Beste pertsona batzuk gonbidatu eta ekarri ahal
izango dira. (Proiektua bera diseinu fasean dago oraindik, ez dago guztiz egina. Proposamen guztiak lokal
berean egin daitezke)
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MARTINDEGI
Baranda edo 'kitamiedos'a jartzea Errollaburuko
bidegurutzetik Oronako bidegurutzera jaisteko
bidean

Errepide estua da, bi auto gurutzatzeko zailtasunekin, eta ez dauka inolako babesik.

Telleri baserritik Erroilabururako bidean kunetako
zuloak konpontzea

GPS batzuek Oronara doazen kamioiak Martindegi auzotik barrena bidaltzen dituzte, eta Añua
baserriaren parera iristean ez aurrera ez atzera geratzen dira, baserri inguruko zuhaitzak hautsi,
maniobrak egiteko ezintasuna… Auzo sarreran kamioiei sarrera debekatzen dien seinalea jartzea
eskatzen da.
Errepide bazterrak, kunetak zulo oso handiak ditu (ura jasotzeko zuloak dira), baina kotxea bertan
sartuz gero ezin izango litzateke atera.

Argi posteak egokitu

Auzoko argi poste batzuk egokitzeko daude oraindik, horiek konpondu edo berritzea eskatzen da.

Trafiko seinalea jarri kamioiak Añua baserrira igo
ez daitezen

Herrian 15 minuturako aparkalekuak jartzea
Herriko kultur eta Udal berriak auzoan
buzoneatzea

Beste auzo batzuetatik Kaxko ingurura datozen pertsonentzat, egonaldi oso laburreko aparkalekuak
izateko aukera eskatzen da, gauza-enkargu txikiak egin ahal izateko.
Martindegira ez da Udal berririk-informaziorik iristen: ez jaien programarik, ez kultur ekitaldien
hilabetekaririk, ez ezer. Martindegi auzoa kontuan izatea eskatzen da.

ETXEBERRI
Etxeberriko goiko blokeetara ranpa mekanikoa
Etxeberriko espaloiaren bigarren fasea gauzatzea
Goiko blokeetatik haurreskolaraino bidegorria,
Hernaniraino igo ahal izateko.
Zinkoeneatik tren geltokiraino farolak ipintzea

Une honetan PAUSOKA elkartearen beharra handitu egin da
Auzoko espaloiaren obrak egin zirenean, lehen fasea bakarrik burutu zen. Espaloiaren ezkerraldea
egin gabe geratu zen.
Bizikletan ibiltzen diren auzotarrak igerilekuetara edo herrira igotzeko segurtasun falta handia
dutelako
LIDL eta DIA supermerkatuetatik tren geltokiraino gauean oso argi gutxi dagoenez, jendea
segurtasun falta handiarekin ibiltzen da.
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LIZEAGA
Lizarraga eta Lizeaga kaleen arteko eskaileretaz
gain irisgarritasuna bermatzeko neurriak hartzea
Madalena kaletik (1,3,5,7) Lizarraga kalerako
sarbidea egokitzea
Madalena kaletik Victor Hugo 4ko plazoletara
sarbidea egokitzea
Victor Hugo 8-tik Madalena kalerako sarbidea
egokitzea
Madalena 8-tik auzoaren goikaldeko etxeetarako
bidea egokitzea (Goya etxea eta Parador)
Paradorreko parking berrirako sarbidea egokitzea
beheko aldetik (gaur egun eskailerak dauden
tokitik)
Argiztapena hobetu Urumea Ikastolaren
atzekaldetik Sandiusterri kalera igotzen den
aldapan
Argiztapena hobetu Madalena 8 eraikinaren
atzeko bidean
Victor Hugo kalearen jaitsieran ezkerreko aldean
espaloia metro erdi eta metro baten artean
murriztea
Larramendi kalean (13, 15 eta 17 parean)
espaloia murriztea metro erdi eta metro baten
artean
Larramendi eta Victor Hugo kaleetako
errepideetan badenak jartzea

Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Lizeaga auzoko urbanizazioak 60. hamarkada ingurukoak dira gehienak. Harrez gero, moldaketa eta
egokitzapen gutxi egin dira urbanizazioari dagokionez, eta obra berriak egin izan direnean ere ez
dira kontuan izan irisgarritasun eta mugikortasun irizpideak.
Argiztapen gutxi dago, eta gauetan ibiltzeko ez da gune ziurra edo segurua
Argiztapen gutxi dago, eta gauetan ibiltzeko ez da gune ziurra edo segurua
Espaloiak handiegiak dira eta ibilgailuek bertan aparkatzeko ohitura hartu dute. Espaloia
murriztearekin ibilgailuak espaloietatik ateratzea lortuko genuke, eta ibilgailuentzat linean jarritako
aparkalekuak jartzeko aukera.

Eskola batetik urbil dagoela kontuan izanda, eta haurren parketik oso gertu egonda, ibilgailuak
nahiko azkar pasatzen direla uste da. Halako baden batzuekin abiadura murriztuko litzakeela uste
da.

Victor Hugo 4 eta Madalena 8 plazoletetako
zoladura konpontzea
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Victor Hugo eta Larramendi kaleetako asfaltoak
konpontzea
Auzoko tabernen terraza eta mahai kopuruak
kontrolatzea Udalak
Urumea Ikastolaren patioa estaltzea
Urumea Ikastolako patioan koadro elektriko bat
jartzea

Ibilgailuen transito handia dela eta, egoera oso kaxkarrean dago
Uda eta jai egunetan tabernen terrazak dauden tokietatik oinez igarotzea zaila izan ohi da,
tabernako mahaiekin betetzen delako espaloia. Oinezkoek arazorik gabe igarotzeko eskubidea
bermatu beharra dago
Momentu honetan lehentasunezkoa ez bada ere, eguraldi txarraren aurrean auzoan aisialdia
igarotzeko aukera eskainiko luke.
Patioa ekintza ezberdinak antolatzeko baliagarri egingo luke

SORGINTXULO
Sorgintxuloko autobus geltokia egokitzea
irisgarritasunaren ikuspegitik
Badenak jartzea ibilgailuentzat
Radiadore berri bat auzoko lokalean ipintzeko

Ez dauka plataformarik eta autobusera igotzeko nahiz jaisteko zailtasun handiak egoten dira, batez
ere jende helduarentzat, gurpildun aulki zein haurren karroentzat, etab.
Semaforoa egon arren, kotxeak gorri egonda ere pasa egiten dira, eta orokorrean, oso abiadura
handian.
Egun dagoen berogailuak ez du batere berotzen, eta lokala pixka bat kaldeatu ahal izateko egun
guztian pizturik egon behar izaten da.

Wifi konexioa jartzea lokalean
Auzoko plaza berritzea

Auzoko plaza bakarra izanik, berritu edo egokitzea eskatzen da. Barandilla eta bankuak margotu;
12 eta 13 portalen arteko bi zuhaitz kendu; 7 portalaren ondoko gereziondoa kendu; 14 portalaren
ondoko eskaileretan barandilla jarri.

Zakarrontziak jartzea

Auzo guztian ez dago zakarrontzirik, eta behintzat plazan jartzea eskatzen da.

Jauregirantza doan bidea argiztatzea.

Oronak egin du bidearen zati bat, baina auzora iristen den azken zatia argiztapenik gabe dago. 8
farola inguru beharko lirateke.

Parkeko bankuak lotzea

Parkeko bankuak suelto daude

Organikoarekin konposta egiteko gune bat jartzea

Auzokonposta egin nahi duten bizilagunak daude, eta auzokonposterako gune bat jartze eskatzen
da.

Futbol zelaiko lokalean argiztapena jartzea
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KAXKOA
Suteen prebentziorako neurriak hartu eta
simulakroak antolatzea

Suteak ekiditeko beharrezko neurriak hartzea proposatzen da, beste herri batzuetako alde
zaharretan gertatu dena gerta ez dadin. Ur hartuneak, su hitzalgailuak, etab. Jartzea ere kontuan
izan beharko litzateke.

Dirulaguntzak lortzen laguntzea kalean sortzen
diren zarata neurrigabeak direla eta etxebizitzak
intsonorizatu ahal izateko

Bizilagunen deskantsua eta bizi kalitatea errespetatzeko aukera eskainiko luke, pertsonen
aglomerazio handiak gertatzen diren tokietarako batez ere.

Plaza berriko lurra konpontzea

Ur putzu handiak sortzen dira euriarekin edo plaza garbitzerakoan. Plazaren erabilera hobetuko luke

Plaza berriko argiztapena hobetzea

Argi oso gutxi dauka gauetan

Aterpe bat egitea edo kokatzea Plaza berrin,
ingurunearekin estetikoki bat etorriko litzakeena

Fijoa izan daiteke, edo plegablea izateko aukera dauka.

Komun batzuk egokitzeko aukera frontoi atzean
lehen goxokien kioskoa zegoen lekuan

Erabilera handiko gunea izanik, lurra oso egoera txarrean dago, erabilera batzuetarako oztopo bat
izatera iristen delarik: haurren jolasetarako, erortze arriskua dakar, etab. Harremanetarako eta
aisialdirako gune komunitarioak babestu eta sustatu behar dira
Ingurunean komun bat jartzea beharrezkoa ikusten da, erabilera handia du eta bultzatu egin behar
da, frontoiaren erabilerarekin batera oso lagungarria litzateke komuna jartzea.

Tilosetako kioskoa hobetu edo berritzea

Kiosko ezaguna eta erreferentziazkoa da, baina ez da batere erabiltzen.

Tilosetako zoladura (lurra) konpontzea eta
hobetzea

Gudarien enparantzako lurra konpontzea
Gudarien enparantzan komun batzuk habilitatzea

Lurra ez da batere erosoa, irisgarritasun eta mugikortasunaren ikuspegitik oztopo arkitektoniko bat
suposatzen du. Pla za hau gehiago erabiltzea ekarriko luke
Komun mugikorrak ipini beharrean, urte guztian modu egonkorrean jarrita egongo lirateke. Uste da
inbertsio handiegirik egin gabe egokitzeko aukera egongo litzakeela.

Txotx garaian sortutako albo kalteak ordaintzeko
aseguru bat kontratatzea

Kotxeak raiatzea, ispiluak haustea, hiri altzariak haustea (lokaletako ateak, eskaparateak…)

Partida berri bat sortu Udalean beharrezko
baliabide tekniko eta humanoak jarri ahal izateko
Kaxkoan

(1)
Kutsadura akustikoa neurtu, batez ere Kaxkoaren goikaldean asteburuetan sortzen dena
(batez ere Kardaberaz 3tik 14ra bitartean) eta kutsadura mapa bat sortu. (2) Proposamen bat egin
kutsadura akustikoari aurre egiteko. (3) Deskantsuaren eta ongi pasatzearen arteko oreka
bermatu, horrekin batera herritarren bizi kalitatea hobetuaz.
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SANTA BARBARA
Harri lubeta edo eskoilera bat jartzea auzoaren
sarrera eta irteera gunean
Mantenu iraunkorrago eta antolatuagoa arenerosifoi-semaforo eta espaloian
Aristizabal eta Iturregi kaleen bidegurutzean
seinalizazio egokia jartzea

Bere garaian auzo sarrerako aparkalekua dagoen tokian ez zen urbanizazio lana ongi amaitu eta
luizi arriskua du. Gaur egun pitzadurak nabarmenak dira bertan.
Egoera larrietan besterik ez da esku hartzen. Zikinkeria eta grabillaz beterik egon ohi dira kuneta
eta espaloiak.

Iturregi kaleko zuhaitzen ipurdietan grabila bota
Oarso-Elkano kaleen arteko aldapa egokitu
irisgarritasunaren ikuspegitik

ZIKUÑAGA
Herriko enpresen sortzen duten kutsaduraren
inguruko ikerketa

Herriko empresa ezberdinek sortzen duten kutsaduraren inguruko azterketa bat egitea, batez ere,
Zikuñagako Papeleraren eta elektrokimikaren inguruan (KEM ONE, orain arte ARKEMA izandakoa)

Motor eta bizikletentzako aparkaleku estalia

Bizikletak eta kotxeak utzi ahal izateko gune estali bat egitea proposatzen da auzorako

Urumeatik barrena Ugaldetxora joateko bidegorria
Eskolaren atzeko aldea estaltzea teilatu edo
pertsiana batzuen bidez
Kirol pistara jaisteko aldapan dagoen farola kendu
edo lekuz aldatzea

Autoak, anbulantziak, etab. Ezin dute pistara jaitsi farola hau dela-eta.
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