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1. SARRERA

1.1. Abiapuntua
1.2. Helburuak
1.3. Metodologia
1.4. Garapen fasea
1.5. Jarduera eremua
1.6. Azterketarako espazio publikoak
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Pertsonen beharrak ase eta bizitza publikoa sustatzen duten kalitatezko espazio publikoak sortzea, 
hirietako biztanleen bizi kalitatea hobetzeko ezin besteko apustuetako bat da. Horretarako, beharrezkoa 
da espazio libre ezberdinak eta hauen arteko harremana birzehaztu edo indartzea ahalbidetuko duen 
hausnarketa lan bat egitea.

EPAH! Amara Berriko Espazio Publikoaren Aktibazio eta Hobekuntza Plana Donostiako 
Amara Berri auzoko espazio publikoetarako hobekuntza proposamenak eta aktibazioa zehaztera 
zuzendutako dokumentu bat da. 2018ko iraila eta 2019ko urtarrila artean garatu da eta Donostiako 
Udaleko Herritarren Parte Hartze zerbitzutik bultzatua izan da. Paisaje Transversal enpresak gauzatu du 
eta, auzoko erakunde eta talde ezberdinen laguntza eta lankidetza izan du, batez ere, Amara Berri Auzo 
Elkartearena.

Prozesu honetan lan egin eta parte hartu duten erakunde, elkarte, dendari eta bizilagunei eskerrak eman 
nahi dizkiegu.
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1.1. ABIAPUNTUA

EPAH!-k espazio publikoa mugikortasunarekin, hiriko paisaiarekin, hiriko merkataritzarekin, jarduera 
soziokulturalarekin, ekipamenduekin, etab. bezalako hiriko eremuekin zuzenean lotuta dauden bizikidetza 
espazioen sare bat bezala ulertzen du. Gai hauek guztiak parte hartze, estrategien azterketa eta, 
planteamendua eta jarduketa proposamenen lanetan sartu dira, hausnarketa handi eta zabal bat egiteko 
aukera emanez.

Hala ere, beharrezkoa da, auzoko testuinguru osoa kontuan hartzen bada ere, lan hau bere espazio 
publikoaren azterketan eta eraldaketan oinarritzen dela kontuan izatea; ez da Osoko Plan bat bezala 
planteatzen.

Amara Berri Auzo Elkarteak, auzorako Osoko Plan bat egitea eskatzen du, jarduera eremu ezberdinetako 
eraginarekin, I. ERANSKINEAN jasota dagoena.

Prozesuaren hasieratik muga edo arau hauek zehazten dira:

+ Lanaren irismena: aurrerago gauzatu daitezkeen hobekuntza proposamenen
diagnosia eta zehaztapena.

+ Parte hatzeko gai nagusia: espazio publikoa. Ez da beste gairik barne hartuko (ekipamenduak 
eta espazio publikoak, mugikortasuna, etab.), baina ekarpenak jaso eta kontuan hartuko dira.

+ Parte hartze kualitatiboa: ikuspegi ezberdinak eta agente esanguratsuen ikuspuntu zehatzak
barne hartzen dira.
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1.2. HELBURUAK

EPAH!-ren helburu orokorra auzoko espazio publikoaren kalitatea hobetzeko eta honen erabilera anitza
eta inklusiboa indartzeko estrategiak eta jarduerak zehaztea da.

Hauek dira helburu espezifikoak:

+ Erakunde esanguratsuak, bertan bizi den jendea eta egunerokotasunean espazio publikoa 
erabiltzen duten pertsonak barne hartuko dituen prozesu parte hartzaile baten bitartez, auzoko 
biztanleek espazio publikoaren inguruan dituzten beharrak eta proposamenak identifikatzea.

+ Hiriko azterketa kuantitatiboa eta herritarren parte hartzearen bitartez jasotako informazioa 
bateratuz, auzoko espazio publikoaren egoeraren diagnosi parte hartzaile bat burutzea.

+ Amara Berriko espazio ezberdinetako jarduera aniztasuna eta erakargarritasuna indartuko 
duten eta, hauen erabilpena eta dinamikotasuna erraztuko duten estrategiak eta 
hobekuntzarako jarduerak zehaztu eta diseinatzea.

+ Auzoko espazio publikoari balioa emango dioten hiri mailako ekimenak eta jarduerak 
martxan jartzeko erraztasunak ematea eta, jada badaudenak babestea, hauek garatzen diren 
baldintzak hobetuz.
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1.3. METODOLOGIA

EPAH! burutzeko, erakunde eta gizarte mailako agenteen artean, diziplina anitzeko lan teknikoak eta 
koordinaziokoak garatzen dira eta, proiektuaren konplexutasunarekin bat datorren metodologia egitura 
bat aplikatzen da:

+ Lanak garatzeko integratu behar diren gizarte, ekonomia eta hiri mailako gaiei dagokien lan 
koordinatu eta oso bat erraztuko duen diziplina anitzeko ikuspegia.

+ Agenteen elkarlana eta parte hartzea: espazio publikoaren hobekuntzarako programa 
batek agente ezberdinen inplikazioa behar du –udal erakundeak, gizarte eta kultura mailako 
elkarteak, egoiliarrak eta erabiltzaileak–, parte hartze espazioen eta  balioztapena, beharrak eta 
nahiak jasotzea, konponbide bateratuen ideia eta konponbide bateratuen diseinua erraztuko duten 
mekanismoen bitartez.

+ Proiektu estrategikoak: egikaritze proiektu tradizionalen aurrean, epe labur, ertain eta 
luzera planifikatutako osoko ikuspegi batetik, jarduera ezberdinak identifikatu, bideragarri egin eta 
programatuko duen ikuspegi estrategiko bat planteatzen da.

5 ZEHARKAKO IKUSPEGIAK

Auzoko gizarte konplexutasun eta aniztasunari erantzuteko gai izango diren estrategiak lortu eta, ahalik 
eta hobekuntza inklusiboenak proposatu ahal izateko, prozesuaren fase guztietan, 5 ikuspegiak zeharka 
barneratzeari garrantzi handia ematen zaio:

1
Generoa

2 
Kultura aniztasuna eta 

migratzaileak

3 
Haurtzaroa

4
Pertsona 
nagusiak

5
 Aniztasun 
funtzionala 
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ESPAZIO PUBLIKOAREN DIMENTSIO HIRUKOITZA

Espazio publikoa ondo funtzionatzen duen kalitatezko espazio aktibo bezala hautematen da, beti ere hau 
gertatzea errazten duten baldintza batzuk betetzen badira. Funtsezkoa da espazio publikoaren diseinu 
kolaboratzailearen prozesuetako baldintza horietara hurbiltzen diren estandarrak barneratzea eta, 
horretarako, EPAH!-k Espazio Publikoaren Dimentsio Hirukoitzaren Metodologia erabiltzen du.

Metodologia honek lantzen ari diren edukiak egituratu eta koordinatzea ahalbidetzen du, gainjarritako 
hiru dimentsioren bitartez; espazio publikoen arrakasta dimentsio hauen arteko harremanaren menpe 
egongo da.

Irisgarritasuna eta Konektibitatea: espazio publikoen jarraitutasunaz, 
mugikortasunaz eta, hurbileko espazioekiko eta jada badauden ibilbideekiko 
konektibitateaz eta egunerokotasuneko ibilbideez arduratzen da, 
irisgarritasuna eta segurtasuna bermatuz.

Erosotasuna eta Itxura (Bizigarritasuna): hiriko diseinua klima, 
ekologia eta ingurumenaren beharretara egokituta dagoela ziurtatzen du eta, 
aldi berean, paisaiaren eta kultura iruditeriaren irizpideak barneratzearen 
alde egiten du.

Erabilerak eta kudeaketa (Jarduera): jarduera, erabiltzaile eta harreman 
ezberdinen arteko elkarbizitza konpontzen du, bai espazioaren gainean, 
fisikoki, eta baita erabileren azterketa, genero ikuspegia eta talde ezberdinen 
integrazioa barneratzearen bitartez ere

Espazio publikoaren hiru dimentsioek edo eremuek Amara Berriko espazio publikoen egoera aztertzeko 
aukera ematen digute, ikuspegi tekniko-kuantitatibotik nahiz ikuspegi kualitatibotik. Gainera, espazio 
publiko hauen kalitatea bermatzeko hobetu beharra duten elementuak zehaztea ahalbidetzen dute.

Azterketa teknikoa egiteko Jasangarritasun Adierazle batzuk erabiltzen dira eta hauen bitartez, balio 
hoberenekin alderaketa bat egiten da; erabili diren iturriak II. ERANSKINEAN jasota daude. Bibliografia.
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1.4. GARAPEN FASEAK

EPAH! hiru fasetan gauzatu da:

I. FASEA PRESTAKUNTZA
Proiektuaren garapenaren marko orokorra zehaztu eta doitzera eta abiapuntua zein den
jakitera zuzendutako fasea.

2. FASEA BEHAKETA ETA DIAGNOSIA
Espazio publikoaren azterketa eta diagnosia, bi ikuspegitatik: alde batetik, gaur egungo egoeraren 
azterketa teknikoa; bestetik, agente ezberdinen (erakundeak eta herritarrak) nahiak, eskariak eta 
beharrak jasotzea eta hauen interesak identifikatzea.

3. FASEA HOBEKUNTZA ESTRATEGIAK
Amara Berriko espazio publikoa hobetu eta aktibatzeko garatu beharreko proiektuak, programak
eta jarduerak zehaztea.

JARDUEREN 
PLANA

- HELBURUAK ETA 
ILDOAK

- OSATUTAKO 
PROPOSAMENA

- LEHENTASUNEZKO 
JARDUERAK

- Funtzioak zehaztea

- Hauek aurrera 
eraman ahal izateko 
materiala zehaztea

- Honekin lotutako 
ekintzen programa

PRESTAKUNTZA

1 Fasea 2 Fasea 3 Fasea
BEHAKETA ETA DIAGNOSTIKOA HOBEKUNTZA 

AURRETIKO-
MARKO

ELKARRIZKETAK

PROZESU PARTE 
HARTZAILEA

AZTERKETA 
TEKNIKOA

INPRIMAKIEN 
POSTONTZIAK

SINTESI 
DOKUMENTUA

-

UDALEKO LANGILE 
TEKNIKOAREKIN SAIOA

DISEINU 
KOLABORATZAILEAREN
TAILERRA

HASIERAKO 
PROPOSAMENAK

BIDERAGARRI 
EGIN, 
BALIOZKOTU, 
LEHENETSI

ESPAZIO 
PUBLIKOEN 
ANALISIA

Hasierako
bilerak

Gauzatutako
proiektuen 
analisiak

+
KALEKO INKESTAK

HELBURUAK

HASIERAKO 
JARDUERA 
PROPOSAMENAK

- JARDUERAK

- PROIEKTUAK

- PROGRAMAK 
ETA ERABILERAK

+

+

+
MAPATZE 
KOLEKTIBOA

- HOBETU ETA INDARTU 
BEHARREKO ALDERDIAK

- ESPAZIO 
PUBLIKOEN 
BALORAZIOA

- DISEINUAREN 
HELBURUAK, ILDOAK 
ETA JARRAIBIDEAK
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1.5. JARDUERA EREMUA 

 Antso Jakitunaren Gunea 

Mutualitateen Gunea 

Isabel II.a - Madrid Etorbidea Gunea
 Osinaga Gunea 

Jarduera eremuak Amara Berri auzoko bizileku egitura bateratueneko espazio publikoak barne hartzen 
ditu, nahiz eta Loiolako Erriberekin, Morlansekin eta Anoeta inguruarekin dauden konexioak ere aztertzen 
diren. Diagnosia errazteko, esparru hau lau gunetan banatu da: Antso Jakitunaren Gunea, Mutualitateen 
Gunea, Isabel II.-a - Madrid  Etorbidea Gunea eta Osinaga Gunea.
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1.6.  AZTERKETARAKO ESPAZIO PUBLIKOAK

1

2

3

4

5

611

12

18

19

13

17

14

16

20

21

23

22

24

27

26

2930

31

33

7

8

9

10
25

32

34

28

35

Prozesuan zehar, Amara Berrin aurkitzen diren egoteko espazio publiko nagusiak sakontasun handiagoz 
aztertu dira, guztira 36 espazio.

1 Sahatsaren Plaza

2 Jose Maria Paternina Alonso

3 Geltoki Zaharraren Enparantza

4 Merkatari Plaza

5 Etxeberritarren Plaza

6 Donostiako Kofradien Plaza

7 Katalina Erauso barnealdea

8 Katalina Erauso

9 Amezketarrak barnealdea

10 Amezketarrak

11 Portutxo Plaza

12 Soldadu Plaza

13 Marinel Plaza

14 Ikasketa Plaza

15 Marcelino Soroa Plaza

16 Gregorio Ordoñez

17 Ignacio Merkader Plaza

18 Probestu Plaza

19 Armeria Plaza

20 Olaeta Plaza

21 Eibar Plaza

22 Azkoitia Plaza

23 Baldomero Anabit Plaza

24 Ricardo Izaguirre Plaza

25 Rafael Ruiz Balerdi Parkea

26 Araba Parkea

27 Menchu Gal Lorategiak

28 Bizkaia Pasealekua

29 Aitzol Parkea

30 Pio XII

31 GUAU Berdegunea

32 Amaiur Parkea

33 Anoeta aurreko espazioa

34 Carlos I Pasabidea

35 Errondo Pasealekua

36 Bigarren Errepublikaren Plaza
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1

7

2

3

4
6

5

8 9

1.7. GARATZEN ARI DIREN 

Prozesuarekin hasi aurretik, Amara Berrin garatzen ari diren proiektu ezberdinak
kontuan hartzen dira:

1. Antso Jakitunaren 
Hiribideko 
ardatzaren Hirigintza 
Berrantolamendua.

2. Pio XII inguruaren 
berrantolamendua, 
bizikletarekin lotutako 
ekintzak sustatzeko.

3. Irun Plazako Hirigintza 
Esku Hartzearen Proiektua: 
Isabel II., Felipe IV eta 
Gregorio Ordoñez.

4. Carlos I. bide azpiko 
pasabidearen egokitzapena.

5. Etorkizuneko TOPOA + 
trenbideak lurperatzea.

6. Anoetaren birmoldaketa.

7. Sahats Enparantzako 
jarduera.

8. Aitzol Parkeko jarduera.

9. Ikasketa Plazako jarduera.
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2. PROZESU PARTE HARTZAILEA

2.1. Agente esanguratsuekin elkarrizketak
2.2. Inprimakien emaitzak
2.3. Mapatze kolaboratzailea
2.4. Beste iturri batzuk
2.5. Diseinu kolaboratzailearen
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EPAH! burutzeko, ardatz nagusi bezala, proiektuaren fase ezberdinekin batera doan prozesu parte 
hartzaile bat eramaten da aurrera, zeinetan erakunde, elkarte eta talde ezberdinek eta auzoko bizilagunek 
parte hartu duten.

Biztanleriaren pertzepzioa barneratzeari begira, ekintza parte hartzaile hauek egin ziren:

BEHAKETA ETA DIAGNOSIAREN FASEA

+ Agente esanguratsuekin elkarrizketak.

+ Kaleko inkestak.

+ Inprimakien postontziak; ekipamendu nagusietan eta saltoki batzuetan banatu ziren.

+ Mapatze parte hartzailea.

HOBEKUNTZA ESTRATEGIAK ZEHAZTEKO FASEA

+ Diseinu kolaboratzailearen tailerra.

Prozesu parte hartzailean erabilitako materiala III. ERANSKINEAN kontsulta daiteke. Prozesu Parte 
Hartzailearen Materialak.
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Agente esanguratsuekin egiten diren elkarrizketak identifikatutako agente estrategikoekin egiten diren 
bakarkako saioak dira. Saio hauetan auzoko espazio publikoari dagozkion nahi, behar eta proposamen 
orokorrei buruzko informazioa jaso ahal izan da, baita hainbat profil eta taldeen ikuspegi zehatza barneratu 
ere.

Guztira, 12 elkarrizketa egin dira.

2.1. AGENTE ESANGURATSUEKIN ELKARRIZKETAK  

12 elkarrizketa
187 pertzepzio

+ Amara Berriko Auzo Elkartea (AAVV)
+ Amara Berri Guraso Elkartea (Morlans)
+ Amara Berri Guraso Elkartea (Ferrerías)
+ Ikasbide Kultur Elkartea
+ Emakumeak eta Hiria Foroa
+ Ijitoen Idazkaritza Fundazioa
+ SuperXagu Jai Batzordea
+ Urrats Euskaltegia
+ Elkartu
+ Gazte Asanblada

7% 6% 5%

PERTZEPZIOAK GAIKA
pertzepzio guztien artean
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negatiboak

positiboak

proposamenezkoa

Jasotako pertzepzioak kokatzea

PERTZEPZIOAK IZAERAKA:

0% 10%        20% 30%        40% 50%        60%
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Amara Berriko biztanleriaren eta espazio publiko ezberdinetako erabiltzaileen informazio zabalago eta 
adierazgarriago bat lortzeko helburuz, auzoko erakundeez gain, informazio bilketarako gailu batzuk 
martxan jarri ziren; hauek gehien baloratutako espazio publikoen eta kaleen, nahien eta beharren, arazoen, 
hobekuntza proposamen posibleen eta parte hartzaileek egunerokotasunean (pertsonala, zaintzakoa, 
lanekoa eta komunitatekoa) espazio publikoekin duten erabileraren azterketa zabalago bat ahalbidetu 
zuten. Horretarako, triptiko-inprimaki bat banatu zen –EPAH! Ezagutzera emateko liburuxka informatibo 
bezala ondo funtzionatzen zuena– eta, bete ostean sartu ahal izateko, ekipamendu nagusietan eta auzoko 
saltoki batzuetan postontziak jarri ziren.

Aldi berean, kalean inkestak egin ziren, modu ibiltarian, auzoko espazio publiko garrantzitsu batzuk 
igaroz. Inkesta hauen helburua erabiltzaileen profilekin lotutako lagin anitzago bat lortzea zen, espazio 
publikoaren erabilera orduak eta egunak, etab.

2.2. INPRIMAKIEN EMAITZAK

56% 33%

<30 8%
30-50 31%
50-70 43%
70-90 6%
ED/EDE 12%

138 inprimaki
+ 8 posta elektronikoaren 
bidez jasoak

24
%

14
%

18
%

PARTE HARTZAILEEN PROFILA
ADINA ETA GENEROAPERTZEPZIOAK GAIKA

pertzepzio guztien artean
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Mapatze kolaboratzailea Amarako bizilagun guztiei irekita zegoen ekintza kolektiboa izan zen; azaroaren 
10eko (larunbata) goizean zehar egin zen.

Bi ordu inguruko iraupena zuten bi ibilbide egin ziren, auzoko puntu estrategikoetan geldialdi ezberdinak 
eginez; geldialdietan horiei buruzko pertzepzioak eta iritziak partekatu eta talde hausnarketak egin ziren.

Ibilaldian zehar, pertsona bakoitzak “Mapatze Koaderno” bat zuen, non gai ezberdinen inguruan zituen 
pertzepzioak jaso zitzakeen. Ibilbidea amaitzean, bakoitzaren informazioa eta taldean osatutakoa 
auzoaren eskala handiko bi planoren gainean irauli zen, aztertu ziren hiru gaien inguruko proposamenak 
eta arazoak bereiziz.

2.3. MAPEATZE KOLABORATZAILEA

27 parte hartzaile
13 emakume + 14 gizon

8% 4%8%

PERTZEPZIOAK GAIKA
pertzepzio guztien artean
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

negatiboa

positiboa

proposamenezkoa

PERTZEPZIOAK IZAERAKA:

Jasotako pertzepzioak kokatzea
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Prozesuan zehar, posta elektronikoko helbide bat eman zen, antolatutako ekintzetan parte hartu ezin 
zutenek auzoari buruzko pertzepzioak bidaltzeko. Mezuak eta bakarka burututako txostenak jaso ziren.

2.4. BESTE ITURRI BATZUK

Prozesuaren azken ekintza parte hartzaile gisa, elkarteei, erakundeei, bertan bizi den jendeari eta 
interesatutako beste batzuei zuzendutako tailer ireki bat egin zen, non proposatutako hobekuntzen 
lehen planteamenduaren inguruan lan egin zen.

Jarduera hasi aurretik, diagnosi parte hartzailearen azalpen labur bat egin zen eta, ondoren, proposatutako 
jarduera lerroak eta horiei lotutako ekintzak azaldu ziren.

Tailerraren lehen zatian, bakarka proposatutako ekintza ezberdinak lehenetsi ziren eta polemikoenak 
zirenen inguruan eztabaidatu zen.  Tailerraren bigarren zatian taldeka lan egin zen, espazio publiko 
zehatzetarako proposamenak diseinatuz; horretarako, aurreko diagnosi prozesuaren emaitzak kontuan 
hartu ziren.

2.5. DISEINU KOLABORATZAILEAREN TAILERRA

23 parte hartzaile
10 emakume + 13 gizon
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3.3. DIAGNOSI
PARTAIDETUA 
Ikuspegi gurutzatua: teknikoa+herritarrena

3.1. Testuinguruaren azterketa
3.2. Gaiari buruzko azterketa
3.3. Espazioaren araberako azterketa
3.4. Ondorioak
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3.1. TESTUINGURUAREN AZTERKETA

Azterketa hau egiteko, Amara Berriko administrazio muga hartzen da.

DEMOGRAFIA

Amara Berri Donostiako auzorik jendetsuena da, 2017an 30261 biztanle zituen. %54 emakumezkoak dira. 
Hiri osoan zehar bezala, zahartze indizea gorakoa da eta batezbesteko adina hiriko batezbestekoaren 
antzekoa da: 47,5 urte emakumezkoentzat eta 43,29 gizonezkoentzat. Jaiotze tasa honakoa da: urte 
batean, mila biztanleko 8,2 jaiotza; hiri osoko tasa baino handiagoa (7,0).

0 urte

Biztanle kopuruaren araberako biztanle piramidea, administrazio auzoka. Iturria: EUSTAT 2016ko datuetatik abiatuz, guk sortua.

>100 urte



23

Osinaga Gunea

Isabel II.a Gunea

Mutualitateen Gunea

Antso Jakitunaren Gunea

BIZTANLERIA  > 65BIZTANLERIA  <18

Porcentaje de personas por edad. y subzona  Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de EUSTAT 2016.

6-7%

%6-7

Langabeziaren % / biztanleriaren guztizkoa

%5-6

%4-5

%3-4

%<3

BIZTANLERIAREN PROFILA

Biztanleria osotik lanik gabe dauden pertsonen ehunekoa %4,0 da, 2018ko abenduan hiriko batezbestekoari 
hurbiltzen zaion kopurua (%4,3). Gizon eta emakumeen arteko ezberdintasuna hiriko gainontzeko 
guneetan baino zertxobait handiagoa da (lanik gabe dauden pertsonen %56 emakumeak dira).

Amaran familiako batezbesteko errenta 50.303 €-koa da, Donostiakoa baino zertxobait txikiagoa 
(50.656€), baina 2016ko Gipuzkoako guztizkoa baino handiagoa (44.855€).

Ikasketa mailari dagokionez, biztanleriaren %31k unibertsitate mailako ikasketak ditu (hiri osoko ehunekoa 
baino handiagoa: %26).

Antso Jakitunaren Gunea da biztanleria nagusi gehien duena, ondoren, Isabel II.a eta gero Mutualitateak. 
Osinagako guneak biztanleria gazteena du eta familia izaera gehiagokoa.

Administrazio auzoaren araberako langabeziaren ehunekoa Iturria: LANBIDEko 2018ko abenduko datuetatik abiatuz, guk sortua.

14%

14%

14%

18%

30%

28%

29%

16%
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MIGRAZIOA

Amara Berriko biztanleriaren % 8 atzerritarra da, hiriko batezbestekoa baino zerbait handiagoa (%7,1). 
Gehienen jatorria Honduras eta Nikaragua dira. Atzerritarren ia %60 emakumeak dira.

Osinaga eta Isabel II. guneak pertsona migratzaile kopuru handiena dutenak dira.

Osinaga Gunea

Isabel II Gunea

Mutualitateen Gunea

Antso Jakitunaren Gunea 11%

9%

11%
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Pertsona atzerritarren ehunekoa, auzoka. Iturria: Donostiako Udaleko Datu Irekietatik abiatuta, guk sortua.

PERTSONA ATZERRITARRAK

Pertsona atzerritarren ehunekoa, auzoka. Iturria: EUSTAT 2016ko datuetatik abiatuz, guk sortua.

Amara Berriko pertsona atzerritarren ehunekoa, urteka. Iturria: Donostiako Udaleko Datu Irekietatik abiatuta, 
guk sortua.
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HIRIKO 

Amara Berri, nagusiki, bizitegi auzo bat da, Anoeta ingurua izan ezik; izan ere, inguru honek auzokoen eta 
hiritarren interes ekipamendu ugari hartzen ditu bere baitan, Hirurogeiko hamarkadan eraikitzen hasi eta 
orain dela gutxi zabaltzen hasi den auzoa da.

Hiriaren erdialdearen hegoaldean dago. Auzoaren hiri sarea barrera naturalez eta azpiegiturazkoez 
mugatua eta zatitua dago -trenbideak eta erreiak–, zeintzuek hiriaren morfologia baldintzatu eta auzoan 
inpaktu argi bat sortzen duten. Hirirako sarrera bat ere bada.

Auzoa osatzen duten gune ezberdinak ekipamenduko pieza handiez edo, hiriko barrera gisa dauden 
berdeguneen bidez bereiziak daude.

Azken urteetan, Amara Berriko jarduera asko aldatu da, udaleko funtzioak zituzten zerbitzuen eta 
ekipamenduen lekualdaketak eraginda; esaterako, autobus geltokia, erregistroa eta gizarte zerbitzuak. 
Zerbitzu hauek, lehen auzokoak ez ziren pertsonentzat jarduera puntu ziren. Hala ere, beste jarduera 
batzuk daude, EASO Politeknikoa, Institutua eta bestelako hezkuntza zentroak. Anoeta ere jarduera 
puntu garrantzitsua da.

Antso Jakituna eta Pio XII-an aurreikusitako proiektuak ere kontuan izan behar dira (TOPO geltoki
berria, burdinbideak lurperatzea, etab.). Proiektu hauekin eremu honetan eraldaketa garrantitsu bat 
egitea aurreikusten da.
 

Zonifikazio orokorra HAPO. Iturria: HAPOtik abiatuta, guk sortua.

Alde Zaharreko Egoitza
Zabalgunearen Egoitza
Eraikitze Irekiko Egoitza 
Garapen baxuko Egoitza 
Erabilera Industriala
Erabilera Tertziarioa
Ibai ibilguak
Komunikazio sarea 
Portu inguruak 
Hiriko espazio askeak 
Jolasetako landatar eremuak
Komunitate ekipamendua 
Zerbtizuen Azpiegitura
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2.1. GAIARI BURUZKO AZTERKETA

Gaiari buruzko azterketa, 1.3. Metodologia atalean azaldu den bezala, Elkarren artean lotuta dauden hiru 
gai eta 9 azpi gaitan egituratzen da:

IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA
01. Mugikortasuna eta Konektibitatea
02. Irisgarritasuna eta Segurtasuna

EROSOTASUNA ETA ITXURA
03. Erosotasuna 
04. Berdea
05. Espazio Publikoaren Hornikuntza
06. Paisaia eta Hiriaren Itxura

ERABILERA ETA KUDEAKETA
07. Jarduera
08. Espazio Publikoaren Erabilera
09. Kudeaketa-Komunikazioa

Azterketa egiteko, estatistika informaziotik, gai ezberdinen inguruko udalaren ikerketetatik (hirikoak, 
gizarte mailakoak, mugikortasun eta azpiegiturenak, ekonomikoak, etab.), plano eta kartografietatik eta 
landa lanetik abiatzen da; informazio hau GIS tresnei eta jasangarritasunaren adierazle teknikoei esker 
prozesatzen da, honela, auzoaren deskribapen kuantitatibo bat izateko.

Informazio kuantitatibo hau herritarren prozesu parte hartzailetik lortutako informazio kualitatiboarekin 
elkartzen da.

Jarraian, bi informazio iturri hauen azterketa konbinatuaren laburpen bat aurkezten da.
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IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Egokia Hobetu 
daiteke Desegokia Positiboa Negatiboa Proposamenezkoa

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%30-%70 %59 Zirkulazio espazioaren banaketa 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazak/100m2c  Aparkaleku teorikoa 01_2A

%100 %99,5 Bizikleten aparkalekuetarako sarbidea 01_2B

%100 %100 Garraio publikorako sarbidea 01_2C

%100 %81 / %100  Auzoko berdeguneetarako hurbiltasuna 01_3A

%100 %100 / %100 Auzoko espazio publikoetarako hurbiltasuna 01_3B

%100 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17% Oinarrizko ekipamenduetarako hurbiltasuna 01_3C

01. Mugikortasuna eta Konektibitatea

%100 %94  Oinezkoentzako irisgarritasuna 02_1

0 21 Seguruak ez diren puntuak 02_2

0 5 Seguruak ez diren oinezkoen pasabideak 02_3

%100 <65dB %72  Kutsadura akustikoa 03_1

>%80 h/d=0,25 <>1,5 %86 Erosotasun termikoa 03_2

%30-%50 itzala %24 espazio Itzala duten espazioak 03_3

hobegarria Garbitasuna eta mantentze lanak 03_4

12 m2/biztanle 5,5 m2/biztanle Biztanle bakoitzeko hiriko berdegunea 04_1

%0,8 / %1,1 %6,7 / %7,5 Auzoko berdegunkeekiko harremana 04_2

>0,2 zuhaitz/mL 0,21 zuhaitz/mL Zuhaiztiaren dentsitatea 04_3

%30-%50 %23 Lur iragazkorraren eta belarraren ehunekoa 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Espazio Publikoaren Hornikuntza (bankuak/argiak/iturriak) 05_1

hobegarria Altzarien kontserbazioa 05_2

%100 * jarduera duten espazioetan %6 Zerbitzuzko oinarrizko ekipamendua (WC, aldagelak) 05_3

%0 egokitutako espazioak %33 Hiri eraginak 06_1

>1 elementu/ 200 m2 0,1 elementu/ 200 m2 Elementu singularrak  06_2

%50 %8 Kale izendegian adierazpen paritarioa 06_3

%50 %0 / %13 Hiriko elementuetan adierazpen paritarioa 06_4

>15% eraikitako azalera
tertziarioa
 

%20 Jarduera eta egoitzaren arteko oreka 07_1

30-60 m2/100 m2e 108 m2/100m2e Bizikidetza espazioaren azalera /m2 e 07_2

12-20 m2/biztanle 7 m2/biztanle Espazio publikoaren azalera /biztanle 07_3

10 atari/100ml fatxada
(tarteen %50) 2,9 atari/100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Atariak 07_4

10 jard./100ml fatxada
(tarteen %50) 11,4 jard./100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Establezimenduak 07_5

Donostiako batezbestekoa %43 eguneroko jarduerak Eguneroko jardueren banaketa 07_6

8 m2/erabiltzaile 2,0 m2/erabiltzaile Haurren guneen egokitzapena 08_1

0,5 m2/biztanle 0,1 m2/biztanle Jolaserako eta kirolerako guneen egokitzapena 08_2

Eguneroko erabileraren aniztasuna eta intentsitatea 08_3

%100 urteko programazioa duten 
espazioak %18 Sare sozialetako presentzia 09_1

altua baxua Ekintzen programazioa 09_2

altua baxua Komunikazio kanalen erabilera 09_3

baxua Herritarren ekimenak espazio publikoan 09_4

02. Irisgarritasuna eta Segurtasuna

03. Erosotasuna

04. Berdea

05. Espazio Publikoaren Hornikuntza

06. Paisaia eta Hiriaren Itxura

07.  Jarduera

09. Kudeaketa-Komunikazioa

08. Espazio Publikoaren Erabilera

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

LABURPEN TAULA

“Irisgarritasuna eta Konektibitatea” gaiak Amara Berriko espazio publiko ezberdinak nola lotzen diren 
baloratzeko eta hiriko espazioko desplazamenduetan eta ibilbideetan pentsatzeko aukera ematen digu. 
Bi azpi bairen bitartez egituratzen da:

01. Mugikortasuna eta Konektibitatea
02. Irisgarritasuna eta Segurtasuna

Informazioa hurrengo ataletan sailkatzen da.
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Amara Berrik, orokorrean, mugikortasun adierazle onak ditu: erabilgarri dagoen oinezkoentzako azalera 
eta garraio publiko, pribatu eta bizikleten azpiegituretarako sarbidea kuantitatiboki egokia da. Batzuetan, 
moduen arteko (autoa-oinezkoa-bizikleta) elkarbizitza arazoak hautematen dira eta bizikletak 
aparkatzeko leku gehiagoren beharra ikusi da.

Auzoa gurutzatzen eta inguratzen duten bide eta trenbide azpiegiturak, ekipamenduen espazio handiak 
eta berdeguneak oinezkoentzako oztopo handiak dira eta auzo barruko ibilbideetan eta Amara Berri 
eta alboko auzoen arteko konexioan eragiten dute. Morlans eta Riberas de Loiolarekin oso konexio 
ahula dago.

Auzoko gabezia handienak, konektibitateari dagokionez, oinezkoen eguneroko ibilbideekin dute 
zerikusia, izan ere, kultura eta gizarte edo laguntza mailako ekipamenduak kanpoaldean kokatuak 
daude. Informazio hau parte hartze kanal ezberdinetatik jasotako erreklamazioarekin bat dator, izan 
ere, kultura ekipamenduak auzoaren egituran gehiago sartzea eskatu izan dute. Gobernu Zibilaren 
eraikinean ekipamendu soziokulturalak kokatzeko proposamena maiz jasotzen da.

01. MUGIKORTASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Egokia Iturria

Oinezkoen zirkulaziorako 
zuzendutako bide 

azaleraren %

 

01_1A
Zirkulazio espazioaren
Banaketa 

Kartografia
munizipala

 
59%

ISABEL II 63%

MUTUALITATEAK 70%

OSINAGA 65%
ANTSO JAKITUNA 59%

01_2A Aparkaleku teorikoa 1 (estandarra PG) 1,34

ISABEL II 1,08

1,16

OSINAGA 1,07

0,80

01_2B Bizikleten aparkalekua 100% 99,5%

 

01_2C Garraio Publikoa 100% Garraioari 
buruzko datuak 100%

01_3A 100% /100%
81% (bizilagunena) 

100% (auzokoak)

01_3B 100%
100% 

 100% 

01_3A 100%
 

Kulturala <300 m 14%

Kirol arlokoa <300/600 m 59%

Lehen Hezkuntzakoa  <300 m 74%

Bigarren Hezkuntzakoa  <600 m 100%

Osasun arlokoa  <600 m 80%

Gizarte laguntza <300/600 m 17%

> % 75 epazioa  
tarteen % 50 
baino gehiagotan

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Kartografia
munizipala

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Eraikitako 100 m2 
bakoitzeko

plaza kopurua

Kartografia
munizipala

Bizikleten aparkalekurako 
sarbidea duen 

biztanleriaren % < 100 m

2 autobus-linea 
300 m-tara baino gertuago 

duen biztanleriaren %

Kartografia
munizipala

Berdeguneetara sarbide duen 
biztanleriaren kopurua %, 

distantzia honetan
<150 m bizilagunen 
berdeguneetarako 

eta 750 auzoko
 berdeguneetarako

Berdeguneetarako 
hurbiltasuna 

Espazio publikoetarako 
hurbiltasuna

Oinarrizko ekipamenduetarako
hurbiltasuna

Kartografia
munizipala

Kartografia
munizipala

Espazio publikoetarako 
sarbidea duen biztanleriaren 

% distantzia honetan: 
<500m bizilagunen espazio 

publikoetarako eta 
<1000 m auzokoetarako

Oinarrizko 
ekipamenduetarako 
sarbidea X m baino 

gutxiagora duen 
biztanleriaren %

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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HERRITARREN INFORMAZIOA

Egokia Iturria

Oinezkoen zirkulaziorako 
zuzendutako bide 

azaleraren %

 

01_1A
Zirkulazio espazioaren
Banaketa 

Kartografia
munizipala

 
59%

ISABEL II 63%

MUTUALITATEAK 70%

OSINAGA 65%
ANTSO JAKITUNA 59%

01_2A Aparkaleku teorikoa 1 (estandarra PG) 1,34

ISABEL II 1,08

1,16

OSINAGA 1,07

0,80

01_2B Bizikleten aparkalekua 100% 99,5%

 

01_2C Garraio Publikoa 100% Garraioari 
buruzko datuak 100%

01_3A 100% /100%
81% (bizilagunena) 

100% (auzokoak)

01_3B 100%
100% 

 100% 

01_3A 100%
 

Kulturala <300 m 14%

Kirol arlokoa <300/600 m 59%

Lehen Hezkuntzakoa  <300 m 74%

Bigarren Hezkuntzakoa  <600 m 100%

Osasun arlokoa  <600 m 80%

Gizarte laguntza <300/600 m 17%

> % 75 epazioa  
tarteen % 50 
baino gehiagotan

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Kartografia
munizipala

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Egokia Iturria

Eraikitako 100 m2 
bakoitzeko

plaza kopurua

Kartografia
munizipala

Bizikleten aparkalekurako 
sarbidea duen 

biztanleriaren % < 100 m

2 autobus-linea 
300 m-tara baino gertuago 

duen biztanleriaren %

Kartografia
munizipala

Berdeguneetara sarbide duen 
biztanleriaren kopurua %, 

distantzia honetan
<150 m bizilagunen 
berdeguneetarako 

eta 750 auzoko
 berdeguneetarako

Berdeguneetarako 
hurbiltasuna 

Espazio publikoetarako 
hurbiltasuna

Oinarrizko ekipamenduetarako
hurbiltasuna

Kartografia
munizipala

Kartografia
munizipala

Espazio publikoetarako 
sarbidea duen biztanleriaren 

% distantzia honetan: 
<500m bizilagunen espazio 

publikoetarako eta 
<1000 m auzokoetarako

Oinarrizko 
ekipamenduetarako 
sarbidea X m baino 

gutxiagora duen 
biztanleriaren %

negatiboa:
- Bizikletak aparkatzeko leku gutxi.
- Tarte batzuetan bidegorria arriskutsua da eta oinezko-bizikleta-auto elkarbizitza txarra da.
- Partidua dagoenean Anoetaren inpaktua.
- Aparkalekuak falta dira (doakoak).
- Inguruko gune eta auzoekin gaizki konektatuta dago.

positiboa:
- Garraio publikoaren bidez ondo konektatuta dagoen auzoa da.
- Hezkuntza ekipamenduetatik hurbil dauden guneek jarduera handia dute.

proposamenezko:
- Ekipamenduak berregituratzea, hiriaren egituran txerta daitezen: Kultur 
Etxea, Liburutegia, Eguneko zentroa, Kiroldegia +++
- Trafikoaren abiadura eta tarte batzuetan errei kopurua doitzea.
- Plaza batu: BALDOMERO ANABIT + HIRUKI FORMAKO PLAZA,
BURDINOLAK+ARMATEGIAK.
- Gehien erabiltzen diren guneak oinezkoentzat egokitu.
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Oinezkoen zirkulazioa

 Oinezkoen espazioa

Ibilgailuen zirkulazioa

 Ibilgailuen espazioa

 Aparkalekuen

Bizikleten zirkulazioa

 Autobus geltokiak

Bizikleten zirkulazioa

 Bidegorria 

 Aparkalekua

01. MUGIKORTASUNA ETA KONEKTIBITATEA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Oinezkoen zirkulazioa

 Oinezkoen espazioa

Ibilgailuen zirkulazioa

 Ibilgailuen espazioa

 Aparkalekuen

Bizikleten zirkulazioa

 Autobus geltokiak

Bizikleten zirkulazioa

 Bidegorria 

 Aparkalekua
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Amara Berriko irisgarrtiasun baldintza fisikoak, orokorrean, txarrak ez diren arren (espazio publiko 
guztiak irisgarriak dira, Ikasketa Plaza izan ezik), Elkartuk emandako txostenak (ezgaitasun fisikoak 
dituzten pertsonek eginak) eta bizilagunen gehiengoaren iritziak bat datoz irisgarritasuna hobe daitekeela 
esaten dutenean. Puntu larrienak oinezkoen ibilbideetan egindako zoladura eta kota aldaketak (zintarri 
txikiak, saretoak, gaizki egokitutako txorkoak...) eta ibilbideak oztopatzen dituzten eta ondo adierazi gabe 
dauden trabak dira (altzariak, iragarkien kartelak, kanpoan erakustokiak dituzten saltokiak, etab.).

Segurtasunari dagokionez, seguruak ez diren puntutzat hauek hartzen dira: hiriko ertzak eta jarduera 
gutxi dute guneak (Pio XII, Errondo Pasealekua, Bizkaia Pasealekua eta Eustasio Amibilia, barneko plazak 
eta sarbide puntuak), ikuspen txarra duten espazioak edo ondo zainduta ez daudenak (Ikasketa Plaza, 
Carlos I azpiko pasabidea, landaredi sendoa eta baxua duten guneak) eta bizikidetza arazoak dituzten 
espazioak (Aitzol Parkea, Sahats Enparantza eta Familia Santua).

02. ISIGARRITASUNA ETA SEGURTASUNA

02_1  Oinezkoentzako 
irisgarritasuna 0%

Landa
lana

 
3%

02_2
 

0
21

02_3 0
 

5

Egokia Iturria Irisgarriak ez diren 

Egokia Iturria Puntu beltz kopurua

Landa
lana

Egokia Iturria
Seguruak ez diren oinezkoen

bidegurutze kopurua

Landa
lana

Puntu beltzak. Segurtasun
faltaren pertzepzioa.

Oinezkoen bide
segurtasuna

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Espaloiko oztopoak.
- Hondatutako zoladurak.
- Seguruak ez diren oinezkoen pasabideak.
- Segurtasun eza eragiten duten espazioak: jarduerarik gabeak, ilunak, andeatutakoak,
bizikidetza arazoak dituztenak...

positiboa:
- Garraio publikoaren bidez ondo konektatuta dagoen auzoa da.
- Hezkuntza ekipamenduetatik hurbil dauden guneek jarduera handia dute.

proposamenezkoa:
- Ibilbide nagusietako kota zero izatea.
- Gune batzuetako argitasuna eta inausketa hobetzea.
- Plaza batzuetan berrikuntzak egitea, irisgarritasuna hobetzeko:

- MARINELEN ENPARANTZA

- SOLDADUEN ENPARANTZA

- KOFRADIA DONOSTIARREN PLAZA

- PROBESTUEN PLAZA

- ARMATEGI PLAZA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Irisgarritasuna

 Eskailerak 

 Aldapak 

 Hormak

 Oinezkoen espazioa 

 Irisgarria ez den espazioa

 Irisgarritasun zailtasuna

Segurtasuna

 Segurtasun gabeziaren
  pertzepzioa

 Seguruak ez diren 
 oinezkoen pasabideak

02.   ISIGARRITASUNA ETA SEGURTASUNA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Irisgarritasuna

 Eskailerak 

 Aldapak 

 Hormak

 Oinezkoen espazioa 

 Irisgarria ez den espazioa

 Irisgarritasun zailtasuna

Segurtasuna

 Segurtasun gabeziaren
  pertzepzioa

 Seguruak ez diren 
 oinezkoen pasabideak
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EROSOTASUNA ETA ITXURA

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%30-%70 %59 Zirkulazio espazioaren banaketa 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazak/100m2c  Aparkaleku teorikoa 01_2A

%100 %99,5 Bizikleten aparkalekuetarako sarbidea 01_2B

%100 %100 Garraio publikorako sarbidea 01_2C

%100 %81 / %100  Auzoko berdeguneetarako hurbiltasuna 01_3A

%100 %100 / %100 Auzoko espazio publikoetarako hurbiltasuna 01_3B

%100 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17% Oinarrizko ekipamenduetarako hurbiltasuna 01_3C

01. Mugikortasuna eta Konektibitatea

%100 %94  Oinezkoentzako irisgarritasuna 02_1

0 21 Seguruak ez diren puntuak 02_2

0 5 Seguruak ez diren oinezkoen pasabideak 02_3

%100 <65dB %72  Kutsadura akustikoa 03_1

>%80 h/d=0,25 <>1,5 %86 Erosotasun termikoa 03_2

%30-%50 itzala %24 espazio Itzala duten espazioak 03_3

hobegarria Garbitasuna eta mantentze lanak 03_4

12 m2/biztanle 5,5 m2/biztanle Biztanle bakoitzeko hiriko berdegunea 04_1

%0,8 / %1,1 %6,7 / %7,5 Auzoko berdegunkeekiko harremana 04_2

>0,2 zuhaitz/mL 0,21 zuhaitz/mL Zuhaiztiaren dentsitatea 04_3

%30-%50 %23 Lur iragazkorraren eta belarraren ehunekoa 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Espazio Publikoaren Hornikuntza (bankuak/argiak/iturriak) 05_1

hobegarria Altzarien kontserbazioa 05_2

%100 * jarduera duten espazioetan %6 Zerbitzuzko oinarrizko ekipamendua (WC, aldagelak) 05_3

%0 egokitutako espazioak %33 Hiri eraginak 06_1

>1 elementu/ 200 m2 0,1 elementu/ 200 m2 Elementu singularrak  06_2

%50 %8 Kale izendegian adierazpen paritarioa 06_3

%50 %0 / %13 Hiriko elementuetan adierazpen paritarioa 06_4

>15% eraikitako azalera
tertziarioa
 

%20 Jarduera eta egoitzaren arteko oreka 07_1

30-60 m2/100 m2e 108 m2/100m2e Bizikidetza espazioaren azalera /m2 e 07_2

12-20 m2/biztanle 7 m2/biztanle Espazio publikoaren azalera /biztanle 07_3

10 atari/100ml fatxada
(tarteen %50) 2,9 atari/100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Atariak 07_4

10 jard./100ml fatxada
(tarteen %50) 11,4 jard./100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Establezimenduak 07_5

Donostiako batezbestekoa %43 eguneroko jarduerak Eguneroko jardueren banaketa 07_6

8 m2/erabiltzaile 2,0 m2/erabiltzaile Haurren guneen egokitzapena 08_1

0,5 m2/biztanle 0,1 m2/biztanle Jolaserako eta kirolerako guneen egokitzapena 08_2

Eguneroko erabileraren aniztasuna eta intentsitatea 08_3

%100 urteko programazioa duten 
espazioak %18 Sare sozialetako presentzia 09_1

altua baxua Ekintzen programazioa 09_2

altua baxua Komunikazio kanalen erabilera 09_3

baxua Herritarren ekimenak espazio publikoan 09_4

02. Irisgarritasuna eta Segurtasuna

03. Erosotasuna

04. Berdea

05. Espazio Publikoaren Hornikuntza

06. Paisaia eta Hiriaren Itxura

07.  Jarduera

09. Kudeaketa-Komunikazioa

08. Espazio Publikoaren Erabilera

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

LABURPEN TAULA

“Erosotasuna eta Itxura” azpi gaiak plazak eta parkeak espazio erakargarriak eta atseginak bihurtzen 
dituzten baldintzak balioztatzeko aukera ematen digu, ingurumen kontuak eta espazioaren eta hiriko 
paisaiaren oinarrizko ekipamendua kontuan hartuz.

Informazioa hurrengo ataletan sailkatzen da.

Egokia Hobetu 
daiteke Desegokia Positiboa Negatiboa Proposamenezkoa
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Kutsadura akustikoa, adierazle teknikoen nahiz parte hartze kanalen bitartez jasotzen den eragozpen 
nagusienetakoa da: ibilgailuen trafikoa, TOPOa eta Anoetako ekintzak dira gehien aipatzen direnak.

Espazio publiko gehienek erosotasun termiko maila egokia dute Donostiako klima kontuan izanik, 
Mutualitateetako blokeen arteko espazioko gune batzuetan (itzaltsuegiak dira) eta barneko plaza batzuetan 
(ez dute nahikoa itzal) izan ezik. Balorazio onena duten espazio publikoak argiak eta eguzkitsuak direnak 
dira, aldiz, hostotsuenak diren espazioak, umelenak eta hotzenak dira.

03. EROSOTASUNA

03_1 Kutsadura akustikoa 100%
ZPAE Amara 

(2016)
72%

ISABEL II 82%

MUTUALITATEAK 88%

OSINAGA 92%

ANTSO JAKITUNA 39%

03_2 Erosotasun termiko maila >80%

Kartografia 
munizipala
Errolda
Munizipala

86%

ISABEL II 98%

76%

OSINAGA 100%

68%

Óptimo Fuente
 [m2 de superfic

i

e verde total/ nº total 

de habitantes]

04_1A Superficie de verde urbano 12 m2/hab

Estadística 

municipal de 

habitantes / 

Cartografía 

municipal

5,5 m2/hab

ISABEL II 2,2

2,9

OSINAGA 1,1

1,1

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

barrial
1,10%

Cartografía 

municipal
7,5%

Adecuado Fuente

 [m2 de superficies naturales tipo 

BARRIO/ m2 totales de la malla de 

estudio] x 100

04_1B
Relación- Zona verde 

vecinal
0,80%

Cartografía 

municipal
6,7%

ISABEL II 12%

18%

OSINAGA 6%

4%

Adecuado Fuente

[número de árboles del 

tramo de calle / longitud del 

tramo (metros lineales)]

04_2A Densidad de arbolado
 > 0,2 árboles/ml 

de calle 

Cartografía 

municipal
0,21

Adecuado Fuente

Promedio de [nº especies 

diferentes/ m2 totales 

espacio público] x 200

04_2B Diversidad de arbolado >1
Cartografía 

municipal
0,3

Adecuado Fuente

Plazas y jardines analizadas 

[m2 superficie no 

pavimentada/ m2 totales 

espacio público] x 100

04_3
Porcentaje de suelo 

permeable y hierba
60-90%

Cartografía 

municipal
22%

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

<65 dB-en azpitik 
dagoen azaleraren %

Klima hotzak: [Bidearen 
luzera (metro linealak) 
guztiaren h/d de 0,25 a 

1,5/ harremana 
duten kale  tarteak 

(metro linealak)] x 100Egokia Iturria

ADIERAZLE TEKNIKOAK

HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Ibilgailuen trafikoak eta Anoetako jarduerek eragindako kutsadura akustikoa.
- MUTUALITATEETAKO BLOKE ARTEKO ESPAZIOAK Hotzak, ilunak eta ezatseginak.
- Farolen argia oztopatzen duen zuhaiztia.

positiboa:
- Ahalmena duten espazioak: BIZKAIA PASEALEKUA, AITZOL PARKEA.
- Eguzkia sartzen den espazioak, atseginak neguan: PORTUTXO.

proposamenezkoa:
- Zarata xurgatzen duten materialekin lan egitea.
- Orokorrean, mantentze lanak hobetzea.
- Zuhaitz txikiak eta hostoerorkorrak landatzea,

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Erosotasun akustikoa

 Inpaktu akustikoa (ZPAE 2016)

Erosotasun termikoa

 Zuhaitza

Eraikuntzaren garaiera

 <10 m

 10-20 m

 20-30 m

 30-40 m

 40-50 m

 50-60 m

03. EROSOTASUNA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Erosotasun akustikoa

 Inpaktu akustikoa (ZPAE 2016)

Erosotasun termikoa

 Zuhaitza

Eraikuntzaren garaiera

 <10 m

 10-20 m

 20-30 m

 30-40 m

 40-50 m

 50-60 m
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Amara Berrik berdeguneen egitura on bat du, bizilagun mailan nahiz auzo mailan, nahiz eta eremu batzuk 
ez dauden berdeguneetatik hurbil (01_3A adierazlea). Adierazleek emaitza egokiak ematen dizkigute, 
azalera berdea eta eraikitako azaleraren arteko harremanari dagokionez; biztanleriaren dentsitate handia 
dela eta, hau ez litzateke auzoko biztanle kopuruarentzat nahikoa izango.

Zuhaitzen gaia gatazkatsua da eta elkarren aurkako iritziak jasotzen dira. Hala ere, adostasuna dago 
zuhaiztien mantentze lana hobetu eta areagotzearen inguruan.

Bizkaia Pasealekua eta Aitzol Parkea bezalako espazioak natuarekin kontaktu puntu izateko baliagarritzat 
hartzen dira eta, tamaina handiko landaredia positiboki baloratzen da. Barnealdeko plazak dira adierazle 
negatiboenak dituztenak, itzala nahiz lurraren iragazkortasuna dela; neurri handi batean, uharte patio eta 
lurrazpiko aparkaleku bat izateagatik justifikatua.

04. BERDEA

04_1A Hiriko berdegune azalera 12 m2/biztanle 5,5 m2/

ISABEL II 2,2

2,9

OSINAGA 1,1

1,1

04_1B 1,10% 7,5%

04_1B 0,80% 6,7%

ISABEL II 12%

18%

OSINAGA 6%

4%

04_2A
 > 0,2 zuhaitz/

kaleko ml 0,21

04_2B >1 0,3

04_3 60-90% 22%

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Berdeguneen m2 guztira/ 
biztanle kopurua guztira

Biztanleen udal 
estatistika.
Kartografia
munizipala.

gela

Egokia Iturria

[AUZO motako azalera 
naturalen m2/ ikerketa 

eremuko m2 guztira]
 x 100

Kartografia
munizipala.

Auzoko berdeguneen 
harremana

Egokia Iturria

[AUZO motako azalera
 naturalen m2/ ikerketa 

eremuko m2 guztira] 
x 100

 
Bizilagunen berdeguneen 
harremana

Kartografia
munizipala.

Egokia Iturria

[kale tarteko zuhaitz 
kopurua / tartearen 

luzera (metro linealak)]

Zuhaiztiaren dentsitatea
Kartografia
munizipala.

Zuhaiztiaren aniztasuna

Lur iragazkorraren eta 
belarraren ehunekoa

Egokia Iturria

Kartografia
munizipala.

Egokia Iturria

Kartografia
munizipala.

[espezie ezberdin 
kopurua/ espazio

 publikoaren m2 guztira]
batezbestekoa x 200

 

Aztertutako plazak eta 
lorategiak [zolatu gabeko 

azaleraren m2/ espazio
 publikoaren m2 guztira] 

x 100

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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04_1A Hiriko berdegune azalera 12 m2/biztanle 5,5 m2/

ISABEL II 2,2

2,9

OSINAGA 1,1

1,1

04_1B 1,10% 7,5%

04_1B 0,80% 6,7%

ISABEL II 12%

18%

OSINAGA 6%

4%

04_2A
 > 0,2 zuhaitz/

kaleko ml 0,21

04_2B >1 0,3

04_3 60-90% 22%

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Berdeguneen m2 guztira/ 
biztanle kopurua guztira

Biztanleen udal 
estatistika.
Kartografia
munizipala.

gela

Egokia Iturria

[AUZO motako azalera 
naturalen m2/ ikerketa 

eremuko m2 guztira]
 x 100

Kartografia
munizipala.

Auzoko berdeguneen 
harremana

Egokia Iturria

[AUZO motako azalera
 naturalen m2/ ikerketa 

eremuko m2 guztira] 
x 100

 
Bizilagunen berdeguneen 
harremana

Kartografia
munizipala.

Egokia Iturria

[kale tarteko zuhaitz 
kopurua / tartearen 

luzera (metro linealak)]

Zuhaiztiaren dentsitatea
Kartografia
munizipala.

Zuhaiztiaren aniztasuna

Lur iragazkorraren eta 
belarraren ehunekoa

Egokia Iturria

Kartografia
munizipala.

Egokia Iturria

Kartografia
munizipala.

[espezie ezberdin 
kopurua/ espazio

 publikoaren m2 guztira]
batezbestekoa x 200

 

Aztertutako plazak eta 
lorategiak [zolatu gabeko 

azaleraren m2/ espazio
 publikoaren m2 guztira] 

x 100

HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Berdeguneak eta zuhaiztiak gaizki mantenduta eta inausita daude.
- Leku batzuetan zuhaitz gehiegi dago.
- Eragin negatiboa duten hesiak daude.
- Zuhaitzak falta dira.

positiboa::
- Naturarekin kontaktuan hartzeko espazio natural onak: BIZKAIA PASEALEKUA, 
ARABA PARKEA, AITZOL PARKEA.

proposamenezkoa:
- Zapaldu ahal izateko berdegune gehiago.

- Mantentze eta zaintze lanak hobetu.

- BIZKAIA PASEALEKUA parke lineal batean bilakatzea.

- Zuhaiztiaren inausketak eta mantentze lanak hobetzea.
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko berdea

 Azterketarako espazio publikoak 

 Parkeak eta lorategiak

 Zoladura iragazkorrak 

 Zuhaitza

04.  BERDEA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko berdea

 Azterketarako espazio publikoak 

 Parkeak eta lorategiak

 Zoladura iragazkorrak 

 Zuhaitza
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Amara Berrik, orokorrean, oinarrizko nahikoa altzari ditu (bankuak, zakarrontziak, farolak). Iturri falta 
hauteman da, batez ere, gehien erabiltzen diren espazio publikoetan eta, espazioen aldizkako mantentze 
lanekin eta berrikusketekin lotutako gertakariak jaso dira.

Hobekuntza eremuetako bat, haurren zaintza eta jolas ekintzetarako gehien erabiltzen diren
espazioetako zerbitzu hornikuntza izango litzateke (komunak, aldatzeko lekuak).

Auzoko espazio publiko ezberdinetan, euria egiten duen egunetan espazioa erabili ahal izateko, estalki 
bat instalatzeko eskaera egin da.

05. ESPAZIO PUBLIKOAREN HORNIKUNTZA

05_1 Altzarien egokitzapena 1/1/*1
 
espazio 
bakoitzeko 0,7 / 1,4 / 0,03 

ISABEL II 1,1/2,1/ 0,04

0,8/ 1,1/ 0,03

OSINAGA 0,9/ 2,1/ 0,02

0,8/1,5/0,01

05_2 altua hobegarria

komunak edo aldatzeko 
lekuak dituzten espazio 

publikoen %

 

05_3 6%

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Kartografia 
munizipala

Ezin hobea Iturria

 

banku/farola/iturri kopurua
200 m2 bakoitzeko

 

Altzarien kontserbazioa

Oinarrizko hornikuntzaren
egokitzapena (komunak, 
aldatzeko lekuak)

Landa lana

Ezin hobea Iturria

Kartografia 
munizipala

Iturria

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Jolas eta ekintza guneetatik hurbil iturriak eta komunak falta dira

positiboa:
- Orokorrean, ez dago gabezia handirik.

proposamenezkoa:
- Gune batzuetan altzariak gehitu edo daudenak hobetzea:
IKASKETA PLAZA, PIO XII, MARCELINO SOROA PLAZA.
- Egoteko eta jolasteko gunea ESTALKIA euria egiten duenerako. +++
- Gune aktiboetan hornikuntza areagotzea, esaterako, haurren jolasetik haratago balio 
dezaketen mahaiak bankuekin.
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko altzariak

 Bankuak

 Farolak 

 Iturriak

 Komun publikoak

05. ESPAZIO PUBLIKOAREN HORNIKUNTZA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko altzariak

 Bankuak

 Farolak 

 Iturriak

 Komun publikoak
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Amara Berrik ahalmen handia dauka hiriko paisaiari dagokionean (Bizkaia Pasealekua, berdegune eta 
plaza batzuk, Antso Jakituna...), gainera, auzoko espazio publiko bakoitzean berezia eta ezberdina da. Hala 
ere, lokal hutsek, hiriko iskinek (erreiak eta errepideak) eta gaizki txertatutako beste elementu batzuek 
(hondatutako eta gaizki zaindutako aireztapen saretak eta bestelako espazioak) egoteak hirian eragin 
negatiboak ditu, hala nola, Ikasketa Plazan edo Soldaduen Enparantzan.

Espazio publikoen ordezkariei dagokienez, emakume izena duten kale eta plazak edo historian zehar 
emakumearen rola aitortzen duten jarduerak falta direla hauteman da. Gainera, nabarmendu behar da, 
auzoko kaleetan dauden 8 eskulturetako bat ere ez duela emakume batek egin.

Jasotako erantzunen artean gabezia gisa errepikatzen den pertzepzioetako bat, Amara Berri auzoan 
sinbolikoa eta identifikatzailea den espaziorik ez egotea da eta, hiriko erdigune berri gisa funtziona 
dezakeen espazio bat eraikitzeko proposamena jaso da.

06. PAISAIA, HIRIAREN ITXURA ETA SINBOLISMOA

06_1A baxua
 

ertaina

06_2A >1 0,1

06_3A > 50% 8%

06_3B > 50% 0 %  /  13%

Hiriko eraginak Landa
Lana

Ezin hobea Iturria

 

Hiriko eragin kopurua: 
orube hutsak, lokal huts

 multzoak, aire
irteerak, etab.

 

Elementu bereziak

Kale izendegia

Hiriko elementuetan 
duten ordezkaritza

Kartografia
Munizipala

Ezin hobea Iturria

Kartografia
Munizipala

Ezin hobea Iturria

Donostiako 
eskulturen 
gida

Ezin hobea Iturria

 
Seinale, informazio puntu 
eta monumentu edo esku 
hartze artistiko kopurua / 

espazio publikoaren 
m2 guztira] x200

 

 

 
Emakume izena duten 

edo historian emakumeen
 paperaren aipamena egiten

duten kaleen % 

 
Emakumezko egileak 

dituzten elementu 
artistikoen edo 

monumentuen %
 

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Espazio identifikatzaile gisa, Burdinolako “Plaza Gorriaren” galera. 
- Trenbidearen eragina.
- Erabilerarik ez duten merkataritza etxabeak: merkataritza edo ostalaritza jarduerarik 
gabeko guneak.
- “Itsusitzat” hartutako guneak: MUTUALITATEETAKO BLOKE ARTEKO ESPAZIOAK, 
BARNEALDEKO PLAZA BATZUK, EUSTASIO AMIBILIA.
- Ijitoen Idazkaritza Fundazioko plaka identifikagarria kentzea.

positiboa:
- Ez da aipamen arrazista edo sexista duen espaziorik hauteman.

proposamenezkoa:
- Auzoan erdigune identifikatzaile bat sortzea.
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06. PAISAIA, HIRIAREN ITXURA ETA SINBOLISMOA

TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko paisaia

 Monumentuak eta eskulturak 

 Seinaleztapena

 Iragarki kartelak 

 Markesinak

 Hesiak

Hiriko eragina

 Hiriko eragina 

 Haizebideak eta aireztapena
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiriko paisaia

 Monumentuak eta eskulturak 

 Seinaleztapena

 Iragarki kartelak 

 Markesinak

 Hesiak

Hiriko eragina

 Hiriko eragina 

 Haizebideak eta aireztapena
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ERABILERAK ETA KUDEAKETA

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mapeo

entrevistas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%30-%70 %59 Zirkulazio espazioaren banaketa 01_1

1plaza/100m2c 1,34 plazak/100m2c  Aparkaleku teorikoa 01_2A

%100 %99,5 Bizikleten aparkalekuetarako sarbidea 01_2B

%100 %100 Garraio publikorako sarbidea 01_2C

%100 %81 / %100  Auzoko berdeguneetarako hurbiltasuna 01_3A

%100 %100 / %100 Auzoko espazio publikoetarako hurbiltasuna 01_3B

%100 14 / 59 / 74 / 100 / 80 / 17% Oinarrizko ekipamenduetarako hurbiltasuna 01_3C

01. Mugikortasuna eta Konektibitatea

%100 %94  Oinezkoentzako irisgarritasuna 02_1

0 21 Seguruak ez diren puntuak 02_2

0 5 Seguruak ez diren oinezkoen pasabideak 02_3

%100 <65dB %72  Kutsadura akustikoa 03_1

>%80 h/d=0,25 <>1,5 %86 Erosotasun termikoa 03_2

%30-%50 itzala %24 espazio Itzala duten espazioak 03_3

hobegarria Garbitasuna eta mantentze lanak 03_4

12 m2/biztanle 5,5 m2/biztanle Biztanle bakoitzeko hiriko berdegunea 04_1

%0,8 / %1,1 %6,7 / %7,5 Auzoko berdegunkeekiko harremana 04_2

>0,2 zuhaitz/mL 0,21 zuhaitz/mL Zuhaiztiaren dentsitatea 04_3

%30-%50 %23 Lur iragazkorraren eta belarraren ehunekoa 04_4

>1 / >1 / >0,5 0,7 / 1,4 / 0,03 Espazio Publikoaren Hornikuntza (bankuak/argiak/iturriak) 05_1

hobegarria Altzarien kontserbazioa 05_2

%100 * jarduera duten espazioetan %6 Zerbitzuzko oinarrizko ekipamendua (WC, aldagelak) 05_3

%0 egokitutako espazioak %33 Hiri eraginak 06_1

>1 elementu/ 200 m2 0,1 elementu/ 200 m2 Elementu singularrak  06_2

%50 %8 Kale izendegian adierazpen paritarioa 06_3

%50 %0 / %13 Hiriko elementuetan adierazpen paritarioa 06_4

>15% eraikitako azalera
tertziarioa
 

%20 Jarduera eta egoitzaren arteko oreka 07_1

30-60 m2/100 m2e 108 m2/100m2e Bizikidetza espazioaren azalera /m2 e 07_2

12-20 m2/biztanle 7 m2/biztanle Espazio publikoaren azalera /biztanle 07_3

10 atari/100ml fatxada
(tarteen %50) 2,9 atari/100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Atariak 07_4

10 jard./100ml fatxada
(tarteen %50) 11,4 jard./100ml fatxada

Kaleko jarraitutasun espazial eta funtzionala
 Establezimenduak 07_5

Donostiako batezbestekoa %43 eguneroko jarduerak Eguneroko jardueren banaketa 07_6

8 m2/erabiltzaile 2,0 m2/erabiltzaile Haurren guneen egokitzapena 08_1

0,5 m2/biztanle 0,1 m2/biztanle Jolaserako eta kirolerako guneen egokitzapena 08_2

Eguneroko erabileraren aniztasuna eta intentsitatea 08_3

%100 urteko programazioa duten 
espazioak %18 Sare sozialetako presentzia 09_1

altua baxua Ekintzen programazioa 09_2

altua baxua Komunikazio kanalen erabilera 09_3

baxua Herritarren ekimenak espazio publikoan 09_4

02. Irisgarritasuna eta Segurtasuna

03. Erosotasuna

04. Berdea

05. Espazio Publikoaren Hornikuntza

06. Paisaia eta Hiriaren Itxura

07.  Jarduera

09. Kudeaketa-Komunikazioa

08. Espazio Publikoaren Erabilera

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

EZIN HOBEA ADIERAZLE TEKNIKOAK HERRITARREN INFORMAZIOA

LABURPEN TAULA

“Erabilerak eta Kudeaketa” azpi gaiak espazio publikoetan egiten den jarduera ebaluatzen du, faktore 
hauek kontuan hartuz: erabilera motak eta erabiltzaileak, jardueren aniztasuna bermatzeko espazioen 
baldintza propioak, espazio publikoko bizikidetza eta jarduera horiek babesteko dauden tresna 
paraleloak (bizilagunen arteko ekimenak, komunikazio eta kudeaketa sistemak, etab.)

Informazioa hurrengo ataletan sailkatzen da.

Egokia Hobetu 
daiteke Desegokia Positiboa Negatiboa Proposamenezkoa
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Amara Berrik merkataritza eta zerbitzu jardueraren eta egoitzaren arteko harreman orekatua du, baita 
bere gune guztietan espazio publiko dinamiko eta aktiboak lortzeko nahikoa egoitza eta jarduera dent-
sitate ere. Eguneroko eta hurbileko jardueren aniztasunak (hezkuntza eta osasun ekipamenduak, hurbi-
leko dendak) indar handia du auzoan.

Espazio publikoen erabilerak lotura handia du alboko eraikinetako jarduerekin. Hala, barnealdeko plaza 
batzuetako merkataritza eta ostalaritza establezimendu faltak edo lokal hutsak egoteak, jarduerarik ga-
beko edo erabilera gutxiko espazioak eragiten ditu. Bestalde, ekipamenduekin lotutako espazio horiek, 
batez ere hezkuntzarekin lotutakoak, erabilera handia dute.

07. JARDUERA

07_1A
  

> 15% Eustat 20%

ISABEL II 13%

9%

OSINAGA 11%

15%

07_1B 30-60 108

ISABEL II 65,4

77,2

OSINAGA 59,8

57,6

07_1C 12-20
m2/ biztanle 7

ISABEL II 4,1

3,8

OSINAGA 4,6

4,4

07_1D 60 162
ISABEL II 274,7

304,8

OSINAGA 206,4

217,9

07_2A 10 (kaleko tarteen 
%50 baino 
gehiagotan)

 2,9

ISABEL II 3,2

2,3

OSINAGA 4,1

3,3

07_2B
 

  11,4

ISABEL II 14,4

10,8

OSINAGA 8,6

12,8

07_4
 

Eustat 43%

ISABEL II 46%

39%

OSINAGA 34%

40%

Alderaketa

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

 

Merkataritza erabilerarako 
eraikitako azalera, tertziarioa 

eta produktiboa (m2e)/ 
Eraikitako azalera  

Jarduera eta egoitzaren
arteko oreka

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

 

 

Bizikidetza azalera /
100 m2 eraikiak

Espazio publikoarekiko
harremana

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

 

Bizikidetza azalera /biztanle

Biztanle bakoitzeko
espazio publikoaren azalera

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Dentsitatea

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Kalearen jarraitutasun
espaziala eta funtzionala:
ATARIAK

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Kalearen jarraitutasun
espaziala eta funtzionala:
JARDUERAK

Ezin hobea Iturria

Eguneroko jardueren 
banaketa

Kartografia 
munizipala

Kartografia 
munizipala

etxebiz./bizt.
Etxebizitzen 
udal estatistika

 

Etxebizitza kopurua /hektarea

 

Atari kopurua/ 
fatxadaren 100 m lineal

*hurbilketa

Kartografia 
munizipala

10 (kaleko tarteen 
%50 baino 
gehiagotan)

Eustat eta 
kartografia 
munizipala

 

Jarduera kopurua/ 
fatxadaren 100 m lineal

* hurbilketa

 

Eguneroko jarduera duen 
establezimenduen %

 

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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07_1A
  

> 15% Eustat 20%

ISABEL II 13%

9%

OSINAGA 11%

15%

07_1B 30-60 108

ISABEL II 65,4

77,2

OSINAGA 59,8

57,6

07_1C 12-20
m2/ biztanle 7

ISABEL II 4,1

3,8

OSINAGA 4,6

4,4

07_1D 60 162
ISABEL II 274,7

304,8

OSINAGA 206,4

217,9

07_2A 10 (kaleko tarteen 
%50 baino 
gehiagotan)

 2,9

ISABEL II 3,2

2,3

OSINAGA 4,1

3,3

07_2B
 

  11,4

ISABEL II 14,4

10,8

OSINAGA 8,6

12,8

07_4
 

Eustat 43%

ISABEL II 46%

39%

OSINAGA 34%

40%

Alderaketa

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

 

Merkataritza erabilerarako 
eraikitako azalera, tertziarioa 

eta produktiboa (m2e)/ 
Eraikitako azalera  

Jarduera eta egoitzaren
arteko oreka

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

 

 

Bizikidetza azalera /
100 m2 eraikiak

Espazio publikoarekiko
harremana

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

 

Bizikidetza azalera /biztanle

Biztanle bakoitzeko
espazio publikoaren azalera

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Dentsitatea

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Kalearen jarraitutasun
espaziala eta funtzionala:
ATARIAK

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Ezin hobea Iturria

Kalearen jarraitutasun
espaziala eta funtzionala:
JARDUERAK

Ezin hobea Iturria

Eguneroko jardueren 
banaketa

Kartografia 
munizipala

Kartografia 
munizipala

etxebiz./bizt.
Etxebizitzen 
udal estatistika

 

Etxebizitza kopurua /hektarea

 

Atari kopurua/ 
fatxadaren 100 m lineal

*hurbilketa

Kartografia 
munizipala

10 (kaleko tarteen 
%50 baino 
gehiagotan)

Eustat eta 
kartografia 
munizipala

 

Jarduera kopurua/ 
fatxadaren 100 m lineal

* hurbilketa

 

Eguneroko jarduera duen 
establezimenduen %
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HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:

- Hilik geratzen diren jarduerarik gabeko espazioak (batez ere ostalaritzakoak):
BARNEALDEKO PLAZAK, OSINAGA PLAZA, MUTULITATEETAKO BLOKEEN 
ARTEKO ESPAZIOA

positiboa::
- Pertsona eta jarduera ezberdinak elkarrekin bizi diren espazio jendetsuak: 
BURDINOLA, ARABA PARKEA, AITZOL PARKEA.
- Asko erabiltzen diren espazioak, eskolekin lotutakoak: BURDINOLA, 
MUTULITATEETAKO PLAZA

proposamenezkoa:
- Ekipamendu eta zerbitzu jakin batzuetako jarduera aprobetxatzea (Hizkuntza
Eskola, Zahar Etxea) eta inguruko espazioa hobetzea.
- Ostalaritza edota merkataritza jarduerarik ez duten plazetan jarduera berriak 
(kioskoak): BARNEALDEKO PLAZAK, MENCHU GAL-
- Aktibo eta konektatuta dauden espazioekin lotura duen KULTURA EKIPAMENDUA .
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Establezimenduak

 Tabernak, jatetxeak eta bestelakoak 

 Txikizkako merkataritza 

 Hezkuntza

 Osasun jarduerak eta 
 gizarte zerbitzuak

 Artearekin, jolasarekin eta 
 entretenimenduarekin lotutako jarduerak

 Hotelak eta ostatuak 

 Handizkako merkataritza 

 Farmaziak

 Beste batzuk

Bizitegi jarduera

 Atariak

07. JARDUERA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Establezimenduak

 Tabernak, jatetxeak eta bestelakoak 

 Txikizkako merkataritza 

 Hezkuntza

 Osasun jarduerak eta 
 gizarte zerbitzuak

 Artearekin, jolasarekin eta 
 entretenimenduarekin lotutako jarduerak

 Hotelak eta ostatuak 

 Handizkako merkataritza 

 Farmaziak

 Beste batzuk

Bizitegi jarduera

 Atariak
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Espazio publikoaren hornikuntzari dagokionez, haurrei zuzendutako ekipamenduak ondo banatuta 
daude auzoan, baina biztanleriaren dentsitate handiak adierazle teknikoen emaitza txartzen du. Hala ere, 
gabezia handiagoak hautematen dira kirolarekin, kulturarekin, jolasarekin eta pertsona helduekin lotutako 
hornikuntzan. Nahiz eta auzoko pertsona nagusien kopurua handia izan, Kofradia Donostiarretako 
pertsona nagusiei zuzendutako espazioak erabilera gutxi du, beraz, ekipamendu mota hauen diseinua eta 
kokapena berriz planteatu beharko litzateke.

Prozesu parte hartzaileak Sahats Enparantza, Familia Santua eta Aitzol Parkeko inguruetan bizikidetza 
arazo batzuk jakitera eman ditu.

08. ERABILERA ETA ELKABIZITZA

08_1A 8 m2/
erabiltzaile

Biztanleek udal
estatistika/
Kartografia

3,0

ISABEL II 1,8

0,6

OSINAGA 0,9

3,2

08_1B 0,5 m2/
biztanle

0,1

ISABEL II 0,02

0,10

OSINAGA 0,00

0,00

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Egokia Iturria

 

 
Haurren jolaserako m2 /

erabiltzaile posiblea

Jarduera eta egoitzaren
arteko oreka

MUTUALITATEAK

ANTSO JAKITUNA

Biztanleek udal
estatistika/
Kartografia

Egokia Iturria

 

 
Haurren jolaserako m2 /

erabiltzaile posiblea

Ekipamenduaren
egokitzapena: kirolerako
eta jolaserako guneak

ADIERAZLE TEKNIKOAK

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Aitzol Parkean, Sahats Enparantzan eta Familia Santuan bizikidetza arazoak.
- Txakurren GUAU parkean bizikidetza arazoak.
- Pertsona nagusiei zuzendutako ekipamendua falta da.

positiboa:
- Jardueren aniztasuna eta bizikidetza ona dagoen gunea: BURDINOLA

proposamenezkoa:
- Haurren jolaserako gune batzuk berriztatu.
- Jolasteko eta elkartzeko estalitako espazioak.
- Haurren jolasekin batera beste ekipamendu batzuk gehitzea (mahaiak bankuekin,
arbelak...)
- Espazio publikoan jarduera gehiago: kulturalak, artistikoak, soziokulturalak...
- Pertsona nagusiei zuzendutako ekipamendua.
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiri hornikuntza

 Haurren jolasak

 Jolaserako eta kirolerako gunea 

 Jolaserako gunea

 Txakurrei zuzendutako gunea 

 Komun publikoak

Gehien erabiltzen diren espazioak

 Elkartzea

 Zaintzak

 Atsedena eta irakurketa

 Jolasa eta kirola

08. ERABILERA ETA ELKABIZITZA
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TESTUA

 Ikerketa eremua

Hiri hornikuntza

 Haurren jolasak

 Jolaserako eta kirolerako gunea 

 Jolaserako gunea

 Txakurrei zuzendutako gunea 

 Komun publikoak

Gehien erabiltzen diren espazioak

 Elkartzea

 Zaintzak

 Atsedena eta irakurketa

 Jolasa eta kirola

*Jasotako inprimakien arabera.
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Espazio publikoan izango diren jarduerak edo ekintzak komunikatzeko eta hauek hobetzeko proiektuen 
edo esku hartzeen berri emateko kanal sinpleak eta irisgarriak falta direla hautematen da,. Sare sozialetako 
presentzia ere urria da.

Espazio ezberdinak urtean zeharreko jardueren agertoki diren arren, ez daude auzoko gune ezberdinetan 
banatuak, batez ere, espazio publiko askotako hiri euskarrien gabezia eta horiekiko identitate sentimendu 
ahulagatik.

Prozesu parte hartzailean, dauden ekimenak ikusarazi eta koordinatzeko, berri batzuk garatzeko eta 
elkarte eta bizilagun egituraren identifikagarri izango diren espazioak eraikitzea bultzatzeko beharra jaso 
da.

09. KUDEAKETA ETA KOMUNIKAZIOA

09_1 Sare sozialetako presentzia baxua

09_2

Ezin hobea
Jarduerak dituzten plaza

kopurua/plaza kopurua guztira

09_3 > 80% 30%

Komunikazio kanalak baxua

Jardueren
programazioa

ADIERAZLE TEKNIKOAK

HERRITARREN INFORMAZIOA

negatiboa:
- Espazio publikoan egiten diren ekintza eta obrei buruzko komunikazio txarra

positiboa:
- Festetan zehar jarduera identifikagarria eta kolaboratzailea

proposamenezkoa:
- Eskolako patioak eskola orduetatik kanpoko jarduerak burutzeko gaitzea.
- Ekintzak eta ekimenak ikusarazteko plataforma

Egokia
Hobetu 
daiteke Desegokia
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2.3. ESPAZIOAREN ARABERAKO AZTERKETA

Aztertutako espazio bakoitzean hautemandako arazoak, beharrak eta ahalmenak oso ezberdinak dira. 
Era askean baloratze aldera, espazio bakoitzaren analisia burutzen da. Atal honetan herritarren aldetik 
jasotako iritzien laburpen bat ere sartu da.

Espazio bakoitzeko, ondorengoa zehaztu da:

+ IZENA ETA IDENTIFIKAZIO ZENBAKIA

+ DIAGRAMA ESPAZIALA

+ ERABILERA

+ ESPAZIOAREN HORNIKUNTZA

+ EROSOTASUN TERMIKOA

+ Beste espazio publiko eta ekipamendu batzuekiko LOTURA

+ JASOTAKO PERTZEPZIOAK gaiaren arabera

+ JASOTAKO PERTZEPZIOAK IZAERAREN ARABERA

elkarketa 
irakurketa

naturarekin 
kontaktua

paseatzea ospakizunaelkarketa 
hitzaldia

jolasa zaintza kirola iragatea

>%50 adaburuek eragindako itzalaatal bakoitzaren tamainaren arabera

                                        
haurrentzako txakurrentzako kirolerako

jolaserako
nagusien 
kirolerako

komuna iturria

txakurrak 
paseatzea

 landa lanaren arabera
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ERABILERAK

 

EKIPAMENDUA

 

EROSOTASUNA

 

LOTURA

 

PERTZEPZIOAK

         

   negatiboak

        

  positiboak  proposamenezkoak

1
Sahats 
Enparantza

          

           

 
+ Buruko osasun 
zentroa  
+ Caritas Aterpea

2

21
16

20

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Plaza deserosoa.

+ Hondatutako hiriko 

paisaia.

+ Lokal huts asko.

+ Funtzionatzen ez duen 

iturria

+ Pertsona ezberdin askok 

erabiltzen duten espazio 

aktiboa.

+ Ekipamendua hobetzea:
Argiztapena, bankuak, iturria...
+ Jardinerak kentzea.
+ Erabilera berriak: kirolerako 
gunea,
beste jolas batzuk.
+ Negozio berrien ezarpena 
bultzatzea.

2
Familia Santua 
Plaza   

 
+ Buruko osasun 
zentroa  
+ Caritas 
Aterpea.

1

21

5

13

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Segurtasunik ezaren 

sentsazioa.

+ Hondatuta dagoen espazio

desatsegina.

+ Argiztapena hobetzea.

+ TOPOaren trenbidea 

lurperatzea.

+ Plaza guztiz

berriztatzea.

+ Haurrei zuzendutako espazio 

berriak.

+ Espazioa Aterpeko 

erabiltzaileak kontuan izanik 

egokitzea.

3
Geltoki 
Zaharraren 
Enparantza

+ Hotela

28  29 00 1

ANTSO JAKITUNAREN INGURUA
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MUTUALITATEEN INGURUA

 

ERABILERAK

 

EKIPAMENDUA

 

EROSOTASUNA

 

LOTURA

 

PERTZEPZIOAK

         

   negatiboak

        

  positiboak  proposamenezkoak

4
Merkatari 
Plaza

        

      

     

+Katalin Erauso 

Ikastetxea

5
 
7

 

30 4
2 1

+ Bizikletak igarotzearen eta

plazaren erabileraren arteko 

gatazka.

+ Jardinerek bizikletak ikustea

galarazten dute.

+ Gune oso aktiboa.

* Ondo konektatutako gunea.

5
Etxeberri 
Plaza

        

                 

    

+ Hezkuntza 

ekipamendua

9
 
4

 

6
+ Argiztapen urria.

+ Gune oso aktiboa.

* Ondo konektatutako gunea. + Estolderia hobetzea.

6
Kofradia 
Donostiarren 
Plaza

         

  

+ Hezkuntza 

ekipamendua

11
 
5

++ Zoladura gaizki dago; 

hondatua dago eta irristakorra 

da.

++ Arkupearen eta plazaren 

mailen artean desberdintasunak 

daude. * Ondo konektatutako gunea. + Plazako zoladura hobetzea,

7
Katalina 
Erauso 
barnealdea   

+ Katalin Erauso 

Ikastetxea

+ Zahar Etxea

4

+ Gune “itsusia”

+ Iluna, umela eta hotza.

+ Merkataritza jarduera gutxi.

+ Belarrak espazioa erabiltzea 

galarazten du.

+ Zahar Etxeko jarduera 

kalera iraul daiteke.

+ Babestutako espazioa.

+ Hiriko paisaia hobetzea: lore 

gehiago

+ Hustubideak, zoladura, 

lorategiak etab. konpondu.

+ Ekipamendua egokitu:

bankuak, argiztapena.

8
Katalina 
Erauso   

+ Katalin Erauso 

Ikastetxea

7
 
9

+ Gune “itsusia” eta zaindu 

gabea.

+ Iluna, umela eta hotza.

+ Merkataritza jarduera gutxi.

+ Belarrak espazioa erabiltzea 

galarazten du.

+ Zuhaitzak mozteak 

espazioa hobetu du.

+ Zoladura konpontzea.

+ Hiriko paisaia hobetzea: lore 

gehiago.

+ Ibilgailuen zirkulazioko

noranzko bat kentzea.

9
Amezketarrak 
barnealdea   

+ Hezkuntza 

ekipamendua

5
 
8 

 

10

+ Gune “itsusia” eta zaindu 

gabea.

+ Iluna, umela eta hotza.

+ Merkataritza jarduera gutxi.

+ Belarrak espazioa erabiltzea 

galarazten du. + Zuhaitzak mozteak 

espazioa hobetu du

+ Zoladura konpontzea.

+ Hutsik dauden lokalak 

betetzea sustatzeko programak.

+ Hiriko paisaia hobetzea:

lore gehiago.

10  Amezketarrak   

+ Hezkuntza 

ekipamendua

9
 
11

+ Gune “itsusia” eta zaindu 

gabea.

+ Iluna, umela eta hotza.

+ Merkataritza jarduera gutxi.

+ Zoladura irristakorra da.

+ Gehiegizko landaredia.

+ Zabor bilketa hobeto 

antolatzea.

+ Zoladura konpontzea eta 

mailak parekatzea.

+ Hutsik dauden lokalak 

betetzea sustatzeko programak.

+ Hiriko paisaia hobetzea: lore 

gehiago.

+ Ibilgailuen zirkulazioko

noranzko bat kentzea.

11 Portutxo 

        

 6
+ Gauean ez da segurua.

+ Gune eguzkitsua eta 

atsegina: Amara Berriko 

“Benidorm”.

+ Jarduera asko, batez ere, 

haurrena.

+ Plazaren zati bat estaltzea.

+ Hutsik dauden lokalak 

betetzea sustatzeko programak.

+ Haurren jolasekin bat 

datozen altzari bereziak jartzea.
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ISABEL II.a - MADRID ETORBIDEA

 

ERABILERAK

 

EKIPAMENDUA

 

EROSOTASUNA

 

LOTURA

 

PERTZEPZIOAK

         

   negatiboak

        

  positiboak  proposamenezkoak

12
Soldaduen 
Enparantza  

+ Erabilera gutxi du.

+ Gauez beldurra ematen du 

hortik pasatzeak.

+ Ez du zuhaitzik ezta itzalik ere.

+ Euria egiten duenean istildu 

egiten da.

+ Zoladura irristakorra.

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Plaza umela eta grisa.

+ Plaza lasaia eta atsegina, 

oso eguzkitsua.

* Plaza lasaia, isila eta 

ezkutukoa.

+ Ekipamendu publikoren bat 

hutsik dagoen merkataritza 

etxabe batera lekualdatzea.

+ Mantentze lan gehiago.

+ Kioskoa plaza aktibatzeko.

+ Egurrezko zoladura 

konpontzea.

13
Marinelen 
Enparantza + kaleko edana  

+ Desatsegina, umela eta iluna.

+ Irisgarritasun txarra.

+ Zaindu gabea eta jarduerarik 

gabea.

+ Beste erabilera bat ematea, 

esaterako, kirolerako.

+ Irisgarritasuna hobetzea.

14
Ikasketa 
Plaza  

+ Umela, iluna.

+ Lokal huts asko.

+ Hondatuta dagoen gunea eta 

“itsusia”.

+ Elkarbizitza arazoak, gaueko 

lokalen erabileraren eraginez. + Jolaserako guneak hobetzea.

15
Marcelino 
Soroa 
Plaza  

+ Bizilagunen 

Elkartea

+ Gauez ez da segurua.

+ Gaizki zaindutako parkea da. + Ondo konektatuta dago. 

+ Altzariak berriztatzea.

+ Zoladura eta drainatzea 

berriztatzea.

16
Gregorio 
Ordoñez  + ARCCO + Gaur egun erabilezina.

* Amara Berri Riberas de 

Loiolarekin lotzeko espazio

esanguratsua.

+ Oinezkoentzat gertatzea, 

irisgarritasun orokorra kontuan 

izanik.

17
Ignacio 
Mercader 
Plaza   

+ Zakarrontzia falta da.

+ Zikintasun eta gizatasun 

arazoak.

+ Estolda zuloen trabatzeak.

* Plaza lasaia, isila eta 

ezkutukoa.

+ Inausketak hobetzea, hostoek 

estolda zuloak trabatzea 

saihesteko.

18
Probestuen 
Plaza  

+ Sarbide txarrak.

+ Gutxi aprobetxatua dago.

+ Plaza handia, ahalmen 

handiarekin.

+ Plaza estaltzea.

+ Berdegune gehiago.

+ Guztiz birmoldatzea.

19
Armategi 
Plaza    20

+ Gutxi aprobetxatua dago.

+ Lurra egoera txarrean.

+ Gauez beldurra ematen du. *Igarotzeko plaza.

+ Burdinola eta Armategia 

batzea.

+ Hesiak kentzea.

+ Haurrentzako parkea eta 

jolaserako gunea.

+ Plaza estaltzea.

20 Olaeta Plaza

          

 

  

  

+ Amara Berri 

Eskola

19

+ Bizikidetza arazoak, baloiarekin 

jolasteagatik.

+ Ez da leku ona

Hautxokoa eta 

Gaztelekuarentzat.

+ Profil ezberdinetako 

pertsonek erabilitako espazio 

oso aktiboa.

* Auzoko erdigunea

izan daitekeen espazioa.

+ Burdinola eta Armategia 

batzea.

+ Putzua garbitu eta duin

bihurtzea.

+ Eskola orduetatik kanpo, 

eskolako gune estaliak 

aprobetxatzea.

+ Haurren parkea berriztatzea.

+ Ekintza artistikoak eta 

kulturalak antolatzea.

+ Plazaren zati bat estaltzea
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ERABILERAK

 

EKIPAMENDUA

 

EROSOTASUNA

 

LOTURA

 

PERTZEPZIOAK

         

   negatiboak

        

  positiboak  proposamenezkoak

21 Eibar Plaza + Plazarako sarbide arriskutsua. * Plaza lasaia eta isila.

22
Azkoitia 
Plaza  

+ Haurren guneko lurra 

desegokia da.

+ Plazarako sarbide arriskutsua.

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Plaza iluna da. * Plaza lasaia eta isila.

+ Jolaserako guneak 

birmoldatzea.

23
Baldomero 
Anabit 
Plaza  25

+ Iturria falta da.

+ Haurren jolasak egoera 

txarrean daude.

+ Plazarako sarbide arriskutsua * Plaza lasaia eta isila.

+ Plaza berrasmatzea.

+ Haurren parkea kendu eta 

beste espazio batera eramatea.

24
Ricardo 
Izaguirre 
Plaza

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Plazarako sarbide arriskutsua. * Plaza lasaia eta isila.

+ Merkataritza jarduera 

bultzatzea.

25

Rafael 
Ruiz 
Balerdi 
Parkea

           

    23
+ Argiztapen urria.

+ Zuhaitzek argia iristea 

oztopatzen dute

+ Haurrekin joateko 

espazio ona.

+ Ondo konektatua.

+ Haurren segurtasunerako, 

parkea hesiz inguratzea.

+ Plaza alboko triangelu

itxurako espazioarekin 

lotzea.

OSINAGA GUNEA
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ERABILERAK

 

EKIPAMENDUA

 

EROSOTASUNA

 

LOTURA

 

PERTZEPZIOAK

         

   negatiboak

        

  positiboak  proposamenezkoak

26 Araba Parkea

 

      

 

  

+ Bizikleten aparkalekua falta da.

+ Oso iluna zuhaiztiagatik.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Asko erabiltzen den familia 

gunea.

+ Oso ondo konektatuta 

dago.

+ Naturarekin kontaktuan 

dagoen espazioa.

+ Argiztapena hobetzea.

+ Mantentze lanak hobetzea.

+ Lore gehiago.

+ Kioskoa/kafetegia.

27
Menchu Gal 
Lorategiak

+ Argiztapen urria.

+ Gune desatsegina, iluna,

hondatutako paisaia.

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Ahalmena duen espazioa, 

baina gutxiegi erabiltzen 

dena.

+ Gune lasaia.

+ Komunen eraikina

birmoldatzea.

+ WC publiko aktiboa, kafetegia 

eta terrazarekin.

+ Lorategiak onera ekarri.

28
 
Bizkaia 
Pasealekua

     + Institutua

+ Politeknikoa

+ Hizkuntza 

eskola

+ Argiztapen txarra.

+ Jarduerarik gabeko gunea.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Mantentze lanak behar ditu.

+ Ez da ibiltzeko erosoa.

+ Zarata eta trafiko gehiegi.

+ Ahalmen handia duen 

pasealeku polita.

+ Jarduera eta jendearen 

joan etorri handia.

+ Naturarekin kontaktuan 

jartzeko espazioa.

+ Ibaiaren inguruan dagoen 

“parke lineala”.

+ Zarata arintzeko materialak.

+ Trafikoaren abiadura 

murriztea.

+ Altzariak eta ekipamendua 

egokitzea, beste erabilera 

batzuk ahalbidetzeko.

+ Lurrak eta parterreak 

hobetzea.

+ Espaloi jarraitua eta 

zabalagoa.

+ Mantentze lanak hobetzea.

29
 
Aitzol Parkea

         

 
+ Institutua

+ Politeknikoa

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Gune iluna eta zaindu gabea.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Pertsona askorentzat 

elkartzeko eta kirola egiteko 

puntua da.

+ Naturarekin kontaktuan 

jartzeko espazioa.

+ Ondo konektatuta dago.

+ Zuhaiztia, hesiak eta 

mantentze lanak hobetzea.

+ Altzariak eta ekipamendu 

ezberdinak jartzea, beste 

erabilera batzuk ahalbidetzeko.

+ Haurrentzako jolasak, 

nagusientzako kirol espazioa, 

txakurrentzako gunea.

+ Argiztapena hobetzea.

30 Pio XII     

+ Bidegorri arriskutsua.

+ Zoladura egoera txarrean 

dago.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Gune iluna.

* Joan etorri askoko gunea eta 

derrigorrez igarotzekoa.

++ Gobernu Zibilean Kultur 

Etxea

+ Altzariak egokitzea eta 

zoladura hobetzea.

+ Haurren jolasak.

31
GUAU 
Berdegunea   

  

 

+ Elkarbizitza arazoak.

+ Zaunken zaratak eragindako 

eragozpenak.

+ Hondar zikina.

+ Argiztapena falta da.

+ Espazioa berdegune bezala 

egokitzea.

+ Txakurren parkea kentzea 

edo ordutegia murriztea.

32
Parkea
Amaiur

      

        + Gaizki konektatutako espazioa. + Espazio atsegina

+ Oroimenaren Parkearekin 

lotzea (trenbideak lurperatzea)

+ Altzari gehiago

+ Kartel identifikagarria.

33
Anoeta 
aurreko 
espazioa     

+ Anoeta

+ Anoetako

+ Biribilgune “itsusia”.

+ Ikuspen arazoak.

+ Zarata gehiegi

+ Anoetako jardueren eragina.

+ Trafikoaren murriztea

+ Berdeguneak inguruan

+ Egoteko guneak.

34
Carlos I 
Pasabidea

+ Espazio desatsegina, grisa, iluna, 

zikina eta zaratatsua.

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Euria egiten duenerako 

espazio estali bezala 

aprobetxatzea.

+ Landaredia gehitzea.

+ Carlos I pasabidean abiadura 

murriztea, zarata gutxitzeko.

+ Argiztapena hobetzea.

+ Zarata saihesteko materialak.

35
Bigarren 
Errepublikaren 
Plaza

36
Errondo 
Pasealekua  

+ Gune iluna.

+ Lokaletan jarduera falta da.

+ Ordu batzuetan jende gutxi 

ibiltzen da.

+ Zarata gehiegi (TOPOA eta

TRAFIKOA).

+ Segurtasunik ezaren 

pertzepzioa.

+ Eskolek asko erabiltzen 

dute.

+ Naturarekin kontaktuan.

+ Oinezkoen baldintzak 

hobetzea: espaloia zabaltzea eta 

zebra bideak lotzea.

+ Argiztapena hobetzea.

+ Trenbideak lurperatzea.

+ Zarata murriztea.

ESPAZIO MUGAKIDEAK
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2.4. ONDORIOAK 

+ Auzo osoan irisgarritasuna hobetzea.

+ Oinezkoen ibilbideak hobetzea: atseginagoak, hobeto hornituak eta 
seguruagoak.

+ Konexioak edo Loturak hobetzea:
 - Ekialde-mendebalde joan etorria.
 - Beste auzo batzuekiko lotura.
 - Aktibo dauden ekipamenduen eta espazioen arteko lotura.

+ Ibilgailuen trafikoa eta hiriko oztopoak murriztea.

+ Modu ezberdinen arteko elkarbizitza hobetzea eta mugikortasun jasangarria 
bultzatzea.

IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Jarraian, jaso diren ondorio orokor nagusiak azaltzen dira, hiru azterketa gaiei dagokienez.
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+ Auzoko erosotasuna hobetzea:
 - Zarataren maila jaistea.
 - Espazioen mantentze lanak eta berrikusketak.
 - Zuhaiztiaren eta berdeguneen zaintza.
 - Puntu batzuetako argiztapena hobetzea.

+ Inguruko espazio txiki batzuk egokitzea: hiriko altzariak, espazioaren irudia eta 
zaintza.

+ Plaza edo parke bakoitzari lotutako arazo zehatzak, bere izaeraren,
erabileraren eta baldintza fisiko zehatzen araberakoak.

+ Espazio ezberdinen berezitasuna sustatzea.

+ Elkarbizitza arazoak, espazio batzuen erabileraren eraginez.

+ Espazioen aberastasuna eta aniztasuna, izaera, erabilera eta mota ezberdinetakoak.

+ Ekipamendu zehatzaren beharra, espazio publiko batzuetako jarduerak burutu ahal 
izateko.

+ “Erdigune” identifikagarri, aktibo eta bereziak sustatzea.

+ Espazio publikoko jarduera babesten duten komunikazio kanalak eta koordinazioa 
falta da.

+ Espazio publikoan jarduera soziokultural gabezia.

EROSOTASUNA ETA ITXURA

ERABILERAK ETA KUDEAKETA
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4. JARDUEREN PLANA

4.1. Estrategia lerroak
4.2. Zeharkako ekintzak
4.3. Hobekuntza proiektuak
4.4. Osatutako proposamena
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Diagnosi parte hartzailearen emaitzetatik abiatuz, hiru Estrategia Lerro planteatzen dira;
Hobekuntza Proiektuak eta Ekintzak hauen arabera zehaztuko dira:

1.L 
ESPAZIO SARETUAK

AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA

4.1. ESTRATEGIA LERROAK

Amara Berriko espazio publiko ezberdinak eta hauetan gertatzen dena lotzen dituen auzoko 
eguneroko ibilbide sarearen hobekuntza.

1.L_1 Irisgarritasun orokorra bermatzea eta loturak hobetzea. 
1.L_2 Amara Berri auzo erosoago, atseginago eta seguruago bat egitea. 
1.L_3 Ibilbideak hobetzea, pasealekua hornitzea, joan etorriak sustatzea.
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2.L 
ESPAZIOEN SAREA

AMARA BERRI, 
ANITZA ETA AKTIBOA

Amara Berriko plaza eta parke bakoitzaren izaera eta, jarduera eta ezaugarri propioak 
indartzea, hala, espazio osagarrien sare aberats eta anitz bat lortzeko, zeinek bizilagunen 
egunerokotasuneko behar anitzei erantzungo dien.

2.L_1 Plaza bakoitzaren berezitasuna indartzea. 
2.L_2 Elkarbizitza eta ekimenen sustapena hobetzea.

L3. 
ERDIGUNE BERRIAK

AMARA BERRI, 
BEREZIA ETA IDENTIFIKAGARRIA

Amara Berriko identitatea sustatzea, bertako espazio sinbolikoenen eta jarduera 
soziokulturalen berezitasuna landuz, hiriko erdigune izatera iris daitezen.

3.L_1 Erdiguneen sustapena.
3.L_2 Aktibazio soziokulturala eta komunikazio kanal berriak.
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TEMÁTICA

a1 ZERO KOTA

a2 SEINALEZTAPEN SISTEMA
 

a3 IBILGAILUEN TRAFIKOA BAKETZEA

a4 HIRIKO ALTZARIEN EGOKITZAPENA 

a5 ARGIZTPENAREN EGOKITZAPENA

a6 LANDAREDIAREN EGOKITZAPENA ETA MANTENTZE LANAK

a7 ESPAZIO PUBLIKOAREN BERRIKUSTEA ETA MANTENTZE 
LANAK

a8 EKIPAMENDU ZEHATZA

a9 DINAMIZAZIOA, BITARTEKARITZA ETA PROGRAMAZIOA

a10 KOMUNIKAZIOA

ZEHARKAKO EKINTZAK

Lerro hauek ezarri ostean, Hobekuntza Proiektuen 16 proposamen eta Zeharkako 10 Ekintza 
planteatzen dira, proiektu ezberdinetan paraleloki esku hartzen dutenak. Zeharkako ekintzak nahiz 
Proiektuak xehetasunez zehazten dira, hurrengo ataletako azalpen fitxen bitartez.
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ZEHARKAKO 
EKINTZAK GAIAK

1.L_1 IRISGARRITASUN OROKORRA BERMATZEA ETA LOTURAK HOBETZEA

01
IBILBIDE IRISGARRIAK espazio publikoan irisgarritasuna 
oztopatzen duten trabak egotea saihestuz: iragarki kartelak, 
seinaleztatu gabeko altzariak, ibilbideak dauden terrazak edo 
loreontzi euskarriak, etab.

a1_Zero kota 
a2_Seinaleztapena 
a7_Mantentze lanak 
a10_Komunikazioa

02

OINEZKOEN ESPAZIOA HOBETZEA ETA 
ZABALTZEA
Kaleak birdiseinatzea, mugikortasun jasangarria eta oinezkoen 
zirkulazioa lehenetsiz.

a1_Zero kota
a3_Trafikoa baketzea
a4_Altzariak  

03

BARNEALDEKO ESPAZIO PUBLIKOETARAKO
SARBIDEAK HOBETZEA. Plazetarako eta atzealdeko 
espazioetarako sarbide puntuak lantzea, berriztatze fisikoaren eta 
seinaleztapenaren bitartez

a1_Zero kota 
a2_Seinaleztapena 
a6_Landaredia

 

1.L_2 AMARA BERRI AUZO EROSOAGO, ATSEGINAGO ETA SEGURUAGO BAT 
EGITEA

04
OINEZKO-AUTO-BIZIKLETA BIZIKIDETZA. Puntu 
gatazkatsuak konpontzea, neurri hauek hartuz: trafikoaren 
abiadura edota errei kopurua murriztea, bidegorriaren ibilbidea 
birdiseinatzea, bizikleten aparkaleku gehiago jartzea...

a1_Zero kota
a3_Trafikoa baketzea
a4_Altzariak

05

INPAKTU AKUSTIKOA MURRIZTEA. Ibilgailuen
trafiko gehien dagoen kaleetako kutsadura akustikoa arintzeko 
gai diren materialak eta elementuak erabiltzea eta Anoetako 
jardueren soinu eragina ikertzea.

a3_Trafikoa
baketzea
a10_Komunikazioa  

06
SEGURUAK EZ DIREN PUNTUAK Segurtasun eza sortzen 
duten edo seguruak ez bezala hautematen diren puntuetako 
argiztapena, hiriko paisaia, ikuspena eta jarduera lantzea.

a2_Seinaleztapena 
a5_Argiztapena 
a6_Landaredia 
a7_Mantentze lanak

 

1.L_3 IBILBIDEAK HOBETZEA, PASEALEKUA HORNITZEA, JOAN ETORRIAK 
SUSTATZEA

07 OINEZKOEN IBILBIDE OSAGARRIAK.
Diseinua, materialak, ekipamendua, hiriko paisaia etab. hobetzea.

a1_Zero kota 
a2_Seinaleztapena 
a4_ Altzariak 
a5_ Argiztapena
a6_ Landaredia

  

08
ESKOLA IBILBIDEAK. Eskolako bideekin lotutako ibilbideak 
sortzea edo, behintzat, haurrentzako ibilbide seguru eta 
erakargarri bat izatea.

a1_Zero kota
a2_Seinaleztapena
a3_Trafikoa
baketzea
a4_Altzariak
a10_Komunikazioa

  

09
IBILBIDE OSASUNGARRIAK ariketa fisikorako 
ekipamenduarekin, naturarekin kontaktu handiena duten 
oinezkoen espazioetan zehar jarriak.

a2_Seinaleztapena 
a4_ Altzariak
a6_ Landaredia 
a8_ Ekipamendua 
a10_Komunikazioa

  

1.L ESPAZIO SARETUAK. AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA

TEMÁTICA

a1 ZERO KOTA

a2 SEINALEZTAPEN SISTEMA
 

a3 IBILGAILUEN TRAFIKOA BAKETZEA

a4 HIRIKO ALTZARIEN EGOKITZAPENA 

a5 ARGIZTPENAREN EGOKITZAPENA

a6 LANDAREDIAREN EGOKITZAPENA ETA MANTENTZE LANAK

a7 ESPAZIO PUBLIKOAREN BERRIKUSTEA ETA MANTENTZE 
LANAK

a8 EKIPAMENDU ZEHATZA

a9 DINAMIZAZIOA, BITARTEKARITZA ETA PROGRAMAZIOA

a10 KOMUNIKAZIOA

HOBEKUNTZA PROIEKTUAK
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2.L ESPAZIOEN SAREA. AMARA BERRI, ANITZA ETA AKTIBO
HOBEKUNTZA PROIEKTUAK

ZEHARKAKO 
EKINTZAK GAIAK

2.L_1 PLAZA BAKOITZAREN BEREZITASUNA INDARTZEA

10 ESPAZIOEN KARAKTERIZAZIOA beren izaera propioa eta 
erabilera zehatza indartzeko eta bere beharrei erantzuteko.

a4_ Altzariak 
a5_ Argiztapena 
a6_ Landaredia 
a8_ Ekipamendua 
a9_ Dinamizazioa

  

7,8,9,10_BLOKEEN ARTEKO ESPAZIOAK

11_PORTUTXO PLAZA 

12_SOLDADUEN ENPARANTZA

13_MARINELEN ENPARANTZA

14_IKASKETA PLAZA

15_MARCELINO SOROA PLAZA

17_IGNACIO MERCADER PLAZA

18_PROBESTUEN PLAZA

21,22,23,24_OSINAGA PLAZA

25_RAFAEL RUIZ BALERDI

28_BIZKAIA PASEALEKUA

31_GUAU PARKEA

32_AMAIUR PARKEA

34_CARLOS I AZPIKO PASABIDEA

11
TXOKO LASAIEN SAREA hurbil eta lasai dauden espazioei 
laguntzeko, non erabilera goxo eta lasaiagoa egiteko aukera 
egongo den.

a4_ Altzariak 
a5_ Argiztapena 
a6_ Landaredia 
a7_ Mantentze lanak 
a8_ Ekipamendua

  

2.L_2 ELKARBIZITZA HOBETZEA ETA EKIMENAK SUSTATZEA

12
ELKARBIZITZA HOBETZEA ETA
GATAZKEN BITARTEKARITZA Hautemandako gatazka eta 
segurtasun ezari buruzko Elkarbizitza programa eta Bitartekaritza 
Estrategiak, konponbideak kolektiboki eta osotasunean lantzeko.

a9_Dinamizazioa
a10_Komunikazioa

13
ESPAZIO PUBLIKOETAN EKIMENAK EGITEKO 
ERRAZTASUNA:
“JARRAITU BEHARREKO URRATSAK” espazio publikoan 
jarduerak eta ekimenak antolatzeko.

a9_Dinamizazioa
a10_Komunikazioa
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3.L ERDIGUNE BERRIAK. AMARA BERRI, BEREZIA ETA IDENTIFIKAGARRIA
HOBEKUNTZA PROIEKTUAK

ZEHARKAKO 
EKINTZAK GAIAK

L3_1 ERDIGUNEEN SUSTAPENA

14

ERDIGUNEKO NODOEN KARAKTERIZAZIOA
Amara Berriko gune bakoitzean erdiguneak ezartzea, auzoko azpi 
erdiguneak eta beraien arteko loturak/joan etorriak sustatuz. 
Jardueren
Anistasuna ahalbidetuko duen ekipamendua egokitu.

a4_ Altzariak 
a6_ Landaredia 
a8_ Ekipamendua 
a9_ Dinamizazioa

  

1, 2_ SAHATS ENPARANTZA + JOSE MARIA PATERNINA ALONSO
PLAZA

4,5,6_MUTUALITATEEN PLAZA: MERKADERES + ETXEBERRI + 
KOFRADIA DONOSTIARRAK

16_ GREGORIO ORDOÑEZ

19, 20_ BURDINOLAK+ARMATEGIAK

29_AITZOL PARKEA

1.L_2 AMARA BERRI AUZO EROSOAGO, ATSEGINAGO ETA SEGURUAGO BAT 
EGITEA

15
ARTEA ETA KULTURAREN KUDEAKETA Plazetan 
jarduera eta ekintza soziokulturalak antolatzea: eszenikoak, 
kontzertuak, azoka...

a9_Dinamizazioa

16
BIZILAGUNEN PLATAFORMA. Auzoan dauden aktoreen 
artean, taldean eta era koordinatuan lan egitea ahalbidetuko duen 
bizilagunen arteko plataforma, sare edo ekimen bat sortzeko 
bultzada, jarduera berriak garatzeko.

a9_Dinamizazioa
a10_Komunikazioa  
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4.2. ZEHARKAKO EKINTZAK

Deskribatzaile horien bitartez, Zeharkako 10 Ekintza zehaztu dira, espazio publikoaren Hobekuntza 
Proiektu ezberdinetan paraleloki sartzen direnak. Ekintza guztiak udaleko eremu zehatzen menpe daude

FITXA DESKRIBATZAILEAK

Fitxa deskribatzaileetan zehazten da:

Tresnaren
DESKRIBAPENA.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN
ekintza hau behar duten Hobekuntza Proiektuen zerrenda.

ERREFERENTZIAK
Ekintza erakusteko proiektuak, konponbideak eta adibideak.



79

a1_ ZERO KOTA

DESKRIBAPENA

Auzoko oinezkoen pasabideetan (daudenak edo berriak) irisgarritasuna hobetzea, pasabide 
batzuetako
espaloia eta galtzadaren arteko kota ezberdintasuna saihesteko.

Erreiaren izaeraren arabera, konponbide ezberdinak planteatzen dira:

+ Plataforma bakarra: bidegurutzean ez da espaloia eteten eta ibilgailuak dira oinezkoentzat 
den espazio batera sartzen direnak (material, egitura edo pintura aldaketak erabiltzen dira 
zirkulazioa antolatzeko).

+ Galtzada altxatzea: Galtzada ez da eteten, baina altxatu egiten da, espaloia eta galtzadaren 
arteko irtenguneak saihesteko.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

01. Itinerarios Accesibles
02. Mejora y Ampliación del Espacio Peatonal
03. Mejora de Accesos a Espacios Públicos
04. Convivencia Peatón-Bici-Coche
07. Recorridos Peatonales Complementarios
08. Recorridos Escolares

h1a1

Plataforma bakarra. Galtzada altxatzea.

ERREFERENTZIAK

ESPALOIA

GALTZADA
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a2_ SEINALEZTAPEN SISTEMA, ORIENTAZIOA ETA INFORMAZIOA

DESKRIBAPENA

Espazio publikoan esku hartzeak egitea, kale eta plazen mugikortasuna eta orientazioa eta bertan 
gertatzen denaren ezagutza errazteko. Seinaleztapen sistemaren diseinua eta gauzatzea esku 
hartzen den ekintza ezberdinetan koordinatua egon beharko da.

+ Norabidezko zerrendak, zailtasun fisiko edo sentsorialak dituzten pertsonen
nahiz herritar guztien ibilbideak erraztuko dituztenak.

+ Oinezkoentzako seinaleztapena, gehien erabiltzen diren oinezkoen ibilbideak 
sustatzeko eta espazio konplexuen ulermena hobetzeko.

+ Taula informatzaileak, inguru horretan ohituak dauden pertsonentzako nahiz ohitu 
gabe daudenentzako informazio interesgarriarekin (distantziak, ekipamenduak, denborarekin 
lotutako informazioa...)

+ Informazio taula birtualekin koordinazioa.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

01. Ibilbide irisgarriak
03. Espazio publikoetarako sarbidea hobetzea
04. Oinezko-Bizikleta-Auto bizikidetza
06. Seguruak ez diren puntuak
07. Oinezkoen ibilbide osagarriak
08. Eskola ibilbideak

Kartel informatzaileak. Oinezkoentzako seinaleztapena. Norabidezko zerrenda.

a2

ERREFERENTZIAK
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a3_ IBILGAILUEN TRAFIKOA BARETZEA

DESKRIBAPENA

Ibilgailuen trafikoan esku hartzea, espazio publikoan duen eragina arintzeko eta oinezkoen 
segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetzeko helburuz; honen bitartez:

+ Zirkulazio erreiak kentzea.
+ Baimendutako abiadura murriztea.
+ Elkarbizitza kaleak.

Tresna hau, beti, udaleko mugikortasun estrategiarekin lotuta egon beharko da.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

02. Oinezkoen espazioa hobetzea eta zabaltzea
04. Oinezko-Auto-Bizikleta bizikidetza
05. Zarataren murriztapena
08. Eskola ibilbideak

a4_ HIRIKO ALTZARIEN EGOKITZAPENA

DESKRIBAPENA

Oinarrizko altzari berriak ipintzea (bankuak, zakarrontziak, iturriak) edo daudenak ordezkatu edo 
konpontzea, espazio publiko ezberdinen egunerokotasuneko erabilera babesteko.
 
ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

02. Oinezkoen espazioa hobetzea eta zabaltzea
04. Oinezko-Bizikleta-Auto bizikidetza
07. Oinezkoen ibilbide osagarriak
08. Eskola ibilbideak
09. Ibilbide osasungarriak
10. Espazioen karakterizazioa
11. Txoko lasaien sarea
14. Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa

h1a3

a4
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a5_ ARGIZTPENAREN EGOKITZAPENA

DESKRIBAPENA

Dauden argiztapen sistemetan esku hartzea edo berri batzuk ipintzea, ikuspegi funtzional nahiz 
kualitatibo batetik, gune batzuetako erosotasuna eta segurtasun sentsazioa hobetzeko eta espazio 
jakin batzuen izaera eta hiriko paisaia lantzeko.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

06. Seguruak ez diren puntuak
07. Oinezkoen ibilbide osagarriak
10. Espazioen karakterizazioa
11. Txoko lasaien sarea
14. Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa

a6_ LANDAREDIAREN EGOKITZAPENA ETA MANTENTZE 

DESKRIBAPENA

Zuhaitzen eta zuhaixken mantentze lanak eta inausketak hobetzea, landaredia ordezkatzea edo 
berria jartzea eta lur iragazkorrarekin lan egitea, argiarekin eta erosotasunarekin lotutako erasanak 
eta putzuak saihesteko eta, gune jakin batzuetako hiriko paisaia hobetzeko.

Aurretiko eta “in-situ” komunikazio kanalak sortzea, zuzenean eta modu erraz batean, landaredia 
hobetzeko ekintzen berri emateko (gaixotasunak, arrazoiak, gastuak...), helburu dibulgatzaile eta 
pedagogikoarekin.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

03. Barnealdeko espazio publikoetarako sarbidea hobetzea
06. Seguruak ez diren puntuak
07. Oinezkoen ibilbide osagarriak
09. Ibilbide osasungarriak
10. Espazioen karakterizazioa
11. Txoko lasaien sarea
14. Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa

a5

a6
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a7_ ESPAZIO PUBLIKOAREN BERRIKUSTEA ETA MANTENTZE 

DESKRIBAPENA

Gune gatazkatsuenetako mantentze lanak hobetzea, hiriko paisaia hondatzea eta
segurtasunik ezaren sentsazioa saihesteko.

+ Mantentze lanak espazio publikoaren aldizkako berrikusketa sistemarekin koordinatzea.
+ Espazio publikoaren berrikusketan herritarren parte hartze aktiboa lortzeko komunikazio 
kanalak ezartzea.
+ Aurretiko eta “in-situ” komunikazio kanalak sortzea, zuzenean eta modu erraz batean, 
espazio publikoa hobetzeko ekintzen berri emateko (denborak, arrazoiak, gastuak...), helburu 
dibulgatzaile eta pedagogikoarekin.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

01. Ibilbide irisgarriak
06. Seguruak ez diren puntuak
11. Txoko lasaien sarea

a8_ EKIPAMENDU ZEHATZA

DESKRIBAPENA

Espazio publiko bakoitzerako ekipamendu zehatza diseinatu eta instalatzea (haurrentzako 
jolasak, kirolerako espazioak, nagusientzako espazioak, espazioak estaltzea, erabilera anitzeko 
ekipamenduak, etab.); ohikoa ala berezia izan daiteke.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

09. Ibilbide osasungarriak
10. Espazioen karakterizazioa
11. Txoko lasaien sarea
14. Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa

a7

a8
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a9_BITARTEKARITZA, DINAMIZAZIOA ETA PROGRAMAZIOA

DESKRIBAPENA

Espazio publikoen erabilerak ezaugarri duen gizarte eremuarekin lan eginez, esku hartzeei 
lagunduko dien gizarte, hezkuntza, arte edo kultura izaerako programak.

+ Gune gatazkatsuenetako elkarbizitza hobetzeko programak.
+ Aktibazio soziokulturalerako programak.
+ Ekitaldiak eta ekimenak erraztea.
+ Kultura programazioa eta esku hartze artistikoen deialdiak.

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

10. Espazioen karakterizazioa
12. Elkarbizitzaren hobekuntza eta Gatazken bitartekaritza
13. Espazio publikoan ekimenak egiteko erraztasuna: “Jarraitu beharreko urratsak”
14. Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa
15. Artea eta kulturaren kudeaketa
16. Bizilagunen plataforma

a10_ KOMUNIKAZIOA

DESKRIBAPENA

Erakundeak eta herritarren arteko bi noranzkoko komunikazio sistemak ezartzea, parte hartzearen 
informazioa eta kalitatea hobetzeko eta errazteko; honako tresnen bitartez:

+ Plataforma edo aplikazio bakarra.
+ Web orrialde irisgarria.
+ Sistema fisikoak (a2. Seinaleztapena ekintzarekin koordinazioan).
+ Kanpaina pedagogikoak

ZEIN PROIEKTUTAN SARTZEN DEN

01. Ibilbide irisgarriak
08. Eskola ibilbideak
12. Elkarbizitzaren hobekuntza eta Gatazken bitartekaritza
13. Espazio publikoan ekimenak egiteko erraztasuna: “Jarraitu beharreko urratsak”
16. Bizilagunen plataforma

a10

h3a9
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Planak Espazio Publikoaren 16 Hobekuntza Proiektu hartzen ditu bere baitan; xehetasunez azaltzen 
dira hurrengo fitxetan:

FITXA DESKRIBATZAILEAK

MOTA

GAIA

ZEHARKAKO EKINTZAK

Proiektuaren DESKRIBAPENA

Proiektua osatzen duten ekintzak EKINTZAK

Este cuadro deberá ser completado de cara a definir los proyectos y dependerá de cómo se elabore la propuesta y su ejecución.

RREFERENTZIAK
Tresna erakusteko proiektuak, konponbideak eta adibideak

4.3.  HOBEKUNTZA PROIEKTUAK

en
aldizkako esku 

hartzea
hiriaren 

eraldaket
ibilbidea araudia ikerketa / 

prozesua
jarduketa  /
programa

PROTOTIPOA

Zero Kota
Seinaleztapen 
Sistema

Ibilgailuen trafikoa 
baretzea

Altzarien 
egokitzapena

Argiztapenaren 
egokitzapena

Landarediaren 
egokitzapena

Berrikusketa 
eta mantentze 

Ekipamendu
zehatza

Dinamizazioa, 
bitartekaritza eta 
programazioa Komunikazioa

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANIFIKAZIOA AURREKONTUA

 txikia <-> handia: 
Prozesu parte hartzailearen 
emaitzen arabera

Garatutako edo garatzeko 
aurreikuspena duten planak 
eta proiektuak IKUS III. 
ERANSKINA

Proiektuaren 
garapena

barnekoak edo 
kanpokoak

Proiektuaren faseak
garatzeko denbora

Proiektuaren 
faseak garatzeko

Irisgarritasuna eta 
Konektibitatea

Erosotasuna 
eta Itxura

Erabilerak eta
Kudeaketa

a1 a2 a3 a4 a5

a6 a7 a8 a9 a10

Ereduzkoa izan daitekeen ekint-
za edo proiektu taktikoa izateko 

aukera duena
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Ibilbide irisgarriak01
1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA
L1_1 IRISGARRITASUN OROKORRA BERMATZEA ETA 
LOTURAK HOBETZEA

L1_1

PROTOTIPOA

DESKRIBAPENA

Amara Berrin irisgarritasun unibertsalaren irizpideak betetzen diren ekipamendu nagusiak lotuko dituzten 
ibilbideak, espazio publikoan mugitzeko edo zentzumenezko zailtasunak dituzten pertsonen zirkulazioa 
eragozten duten oztopoak saihestuz -merkataritza kartelak, ibilbide barruan dauden altzariak edo terrazak, 
etab.- eta seinaleztapen sistema inklusiboak gehituz. Proiektu hau 08_Eskola ibilbideak-ekin koordinatua dago 
eta prototipo gisa plantea daiteke.

EKINTZAK

01_1 Zero Kota (a1), ibilbide irisgarrietako zebra bide guztietan eta, kokapenaren aldaketa,
beharrezkoa izanez gero, oinezkoen zirkulazioa errazteko.

01_2 Seinaleztapen Sistema (a2), Ibilbidea adieraziko duena, irisgarritasun unibertsala eta aniztasun funtzional 

ezberdinak kontuan izanik. Espaloiaren tratamendua: norabidezko zerrendak eta banda adierazleak.

01_3 Irisgarritasuna oztopatzen duten espazio publikoko altzariak edo bestelako elementuak lekualdatu
edo seinaleztatzea. 

01_4 Komunikazioa (a10), Fatxada lerro batean edo ibilbide barruan oztopoak jartzea saihesteko,
ostalariei eta merkatariei zuzendutako Kontzientziazio programa; eta araudi espezifikoa aplikatzea.

01_5 Espazioaren berrikusketa eta mantentze lanak (a7), irisgarritasun irizpideak mantentzen direla 

bermatzeko.

ibilbidea a1 a2 a7 a10

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

-Irisgarritasun plana 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Ibilbide irisgarriak01

OSASUN ZENTROA

OSASUN ZENTROA 

Zahar Etxea

ESKOLA

ESKOLA

ESKOLA
ESKOLA

ESKOLA

KIROL EKIPAMENDUA

ARABA PARKEA

ESKOLA

INSTITUTUA

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

01_1

TESTUA

Ekipamendu nagusiak

Proposatutako ibilbidea
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Oinezkoen eremuaren hobekuntza eta 
zabalkuntza02

1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
L1_1 IRISGARRITASUN OROKORRA BERMATZEA ETA LO-
TURAK HOBETZEA

L1_1

DESKRIBAPENA

Joan etorri handia duten kaleak birdiseinatzea, oinezkoari eta eguneroko ekintzak burutzeari zuzendutako 
espazioa berregituratuz eta, mugikortasun jasangarria eta oinezkoen zirkulazioa lehenetsiz.
Jarduera hau honako kaleetan gauzatzea proposatzen da:

- Isabel II eta Felipe IV; merkataritza eta ostalaritza izaera nabarmena dute eta, esku hartzeak terrazak 
ezartzeko espazio mugatu bat aurreikusi beharko du, espazio publikoaren bestelako erabilerak bermatuz.
- Errondo Pasealekua, joan etorri handiena duen eremuan; ekintza hau 08_Eskola ibilbideak eta
09_Ibilbide osasungarriak Proiektuekin koordinatua dago.
- Gregorio Ordoñez, Riberas de Loiolarekin duen lotura sustatuz. Ikus 14_Erdiguneko Nodoen 
Karakterizazioa Proiektua

EKINTZAK

02_1 Hiriaren berrikuntza: espaloiak zabaltzea eta espazio publikoa birdiseinatzea.

02_2 Zero Kota  (a1) inguruko zebra bide guztietan.

02_3 Ibilgailuen trafikoa baretzea (a3), udal mailan koordinatutako proposamena.

02_4 Hiriko altzarien egokitzapena  (a4) (bankuak, farolak, zakarrontziak) egoteko erabilera berriak
barneratzeko. Kasu bakoitzean altzari berezien garrantzia eta paisaiarako duten balorea kontuan izatea.

02_5   Previsión y limitación de los usos privados en el espacio público (terrazas) para garantizar la convivencia.

hiriaren 
eraldaketa

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

a1 a3 a4
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TESTUA

Oinezkoen eremuaren hobekuntza eta 
zabalkuntza02

Oinezkoentzat zabaldu daitezkeen guneak
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Barnealdeko espazio publikoetarako 
sarreren hobekuntza03

1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
L1_1 IRISGARRITASUN OROKORRA BERMATZEA ETA 
LOTURAK HOBETZEA

L1_1

DESKRIBAPENA

Plazetarako eta atzealdeko espazioetarako sarbide puntuetan esku hartzea, berriztatze fisikoaren, 
seinaleztapenaren eta argiztapena egokitzearen bitartez, barnealdeko plazei ikuspen handiagoa emateko eta 
segurtasunik ezaren sentsazioa murrizteko.

EKINTZAK

03_1  Zero Kota (a1) plazen inguruan eta sarbideetan dauden zebra bide guztietan.

03_2 Argiztapenaren egokitzapena (a6)  espazio publikoetan nahiz atarien bidezko sarbideetan 

03_3 Seinaleztapen Sistema (a2) espazioa ulertzen lagunduko duena, plazako sarrera eta irteera puntuak, duen 
ekipamendua eta barnealdeko saltokiak eta dendak adieraziz (eta, hala badagokio, espazio horretan egiten diren 
jardueren iragarki taula).

03_4 Beharra dagoen kasuetan, oinezkoen sarbidea erraztuko duen hiri berrikuntza.

aldizkako esku 
hartzea

a1 a2 a6

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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03_1

03_1

03_1

03_3

03_3
03_3

03_4

03_4

03_4

03_1

03_1

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_1

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

03_4
03_3
03_2

03_3

03_3

03_3
03_2

03_3
03_2

03_3
03_2

TESTUA

Barnealdeko espazio publikoetarako 
sarreren hobekuntza03

Sarbide nagusietan esku hartzea 

Arkupeen bitartez sarbideetan esku hartzea 

Inguruko oinezkoen pasabideetan esku hartzea
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Elkarbizitzaren hobekuntza 
oinezko-bizikleta-auto04

1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
1.L_2 AMARA BERRI AUZO EROSOAGO, ATSEGINAGO ETA 
SEGURUAGO BAT EGITEA

L1_2

DESKRIBAPENA

Garraio modu ezberdinen arteko gatazka puntuetan jardutea (oinezko-auto-bizikleta), hirian edo araudian 
aldaketak eginez eta mugikortasun eredu atseginago, seguruago eta jasangarriago bat sustatzeko esku hartzeak 
gauzatuz.

EKINTZAK

04_1 Ibilgailuen trafikoa baretzea (a3) Mutualitateen, Carlos I eta Bizkaia Pasealekuaren guneetan
(udal mailan koordinatutako proposamena), honen bitartez:
  - Erreiak murriztea
  -Abiadura murriztea

04_2 Zero Kota (a1) auzoko zebra bide nagusietan eta, zebra bide berriak espazio publikoak edota ekipamenduak 
lotzen dituzten pasabideetan; baita blokeen arteko pasabideak eta Mutualitateetako plazak ere, Jose Maria Salaberria 
kalean.

04_3 Garraio modu ezberdinen (oinezko-bizikleta-auto) arteko bidegurutze gatazkatsuen ikerketa eta eraldaketa, 

Pio XII-ri (auto-bizikleta) eta bidegorriak egunerokotasuneko erabilerako espazio publikoetan egiten dituen ibilbideei 

(Merkaderes plaza, adibiez) arreta berezia eskainiz.

04_4 Hiriko altzarien egokitzapena (a4): Dagoen eskari handiari erantzuteko, bizikleten aparkalekuak ezartzea, 
ahal bada, arkupeak bezalako espazio estalietan, baldin eta hauek ez badute zirkulazioa edo jarduera oztopatzen.

n araudia/ 
erregulazioa aldizkako esku 

hartzea
a1 a3 a4

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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04_1

04_1

04_1

04_1

04_1

04_1

04_3

04_3

04_3

04_3

04_3

04_3

TESTUA

Elkarbizitzaren hobekuntza 
oinezko-bizikleta-auto04

Oinezko-auto arteko puntu gatazkatsuenak 

Bizikletarekin dauden puntu gatazkatsuenak

Baretu beharreko erreiak
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Inpaktu akustikoaren murriztapena05
1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA
1.L_2 AMARA BERRI AUZO EROSOAGO, ATSEGINAGO ETA 
SEGURUAGO BAT EGITEA

L1_2

DESKRIBAPENA

Amara Berriko inpaktu akustikoa ikertzea eta hauek murrizteko neurri ezberdinak aplikatzea, araudiaren eta 
erregulazioaren eta, hiri konponbide aringarrien bitartez.

EKINTZAK

05_1 Ibilgailuen trafikoa baretzea (a3) Carlos I eta Bizkaia Pasealekuan (udal mailan koordinatutako
proposamena), honen bitartez:
  - Erreiak murriztea.
  - Abiadura murriztea.

05_2 Ibilgailgailuen trafikoak sortutakoaz gain, beste inplatu akustiko batzuen ikerketa:
 - Azpiegiturak: TOPOa
 - Anoetako jarduerak.

05_3 Araudi zehatza ezartzea, hala badagokio.

05_4 Hiriaren diseinuan zarata arinduko duten konponbideak barneratzea:

  - Galtzadan material xurgatzaileak erabiltzea.

  - Zarataren aurkako hesiak, hesi berdeak esaterako.

e n araudia/ 
erregulazioa

Zarataren aurkako pantaila berdea. Soinua xurgatzen duen zoladura.

PROTOTIPOA

REFERENTZIAK

a3hiriaren 
eraldaketa

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- ZPAE Amara (2016)
- Giro Ozenaren 
Hobekuntzarako
Ekintza Plana.

1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

ikerketa/ 
prozesua



95

TESTUA

05 Inpaktu akustikoaren murriztapena

Zarata inpaktuak dauden puntuak 

Baretu beharreko kaleak
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Seguruak ez diren puntuak06
1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
1.L_2 AMARA BERRI AUZO EROSOAGO, ATSEGINAGO ETA 
SEGURUAGO BAT EGITEA

L1_2

DESKRIBAPENA

Ez seguru bezala hautemandako espazioetan eragiten duten eragileak lantzea, espazio publikoan aldizkako 
esku hartzeak eginez. Proiektu honetan funtsezkoa izango da, prozesu parte hartzaileen bitartez, aldizka puntu 
arriskutsuen jarraipena eta berrikusketa egitea.

EKINTZAK

06_1 Argiztapenaren egokitzapena (a5).

06_2 Landarediaren mantentze lanak eta egokitzapena (a6), adaburu baxuek eragindako espazio ilunak eta 
ikuspena oztopatzen duten zuhaixkak saihestuz.

06_3 Espazioaren berrikusketa eta mantentze lanak (a7) pespazio hondatuak, zikinak eta zaindu gabeak 
saihesteko.

06_4 Puntu esanguratsuetan elementu bereziak ipintzea, hala nola, muralak, sinbolikoki espazioan emakumeen 
ahalduntzeari laguntzeko

06_5 Ikerketa parte hartzailea eta seguruak ez diren auzoko puntuen jarraipena.

06_6  Seinaleztapena  (a2) Seinaleztapen elementuak gehitzea, espazioa ulertzea zaila baldin bada.

e naraudia/ 
erregulazioa

ikerketa/ 
prozesua

aldizkako esku 
hartzea

a5 a6 a7a2

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- Donostiako puntu 
kritikoen mapa.

1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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TESTUA

06 Seguruak ez diren puntuak

Arriskutsuak bezala hautemandako puntuak 

Arriskutsuak bezala hautemandako kaleak
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Oinezkoen ibilbide osagarriak07
1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
L1_3 IBILBIDEAK HOBETZEA, PASEALEKUA HORNITZEA 
ETA JOAN ETORRIAK SUSTATZEA

L1_3

PROTOTIPOA

DESKRIBAPENA

Auzoan ohikoak diren ibilbideak osatzen dituzten beste ibilbide batzuen zehaztapena, auzoko azpi gune 
ezberdinen arteko ekialde-mendebalde loturak hobetzeko eta oinezkoek alboko auzoekin duten lotura 
sustatzeko helburuz. Riberas de Loiola eta Morlans. Ibilbideetako diseinua, materialak, ekipamendua, hiriko 
paisaia etab. hobetzea.

EKINTZAK

07_1 Zero Kota (a1) zebra bideetan, trafiko erreiak hiriko barrera gisa dauden kasuetan plataforma bakarra jartzea 
baloratuz (Bizkaia Pasealekua, Errondo Pasealekua, Carlos I, Madrid Etorbidea).

07_2 Seinaleztapen Sistema (A2),  que paseatzeko distantziak eta ekipamendu nagusiak adieraziko dituena.

07_3 Landarediaren mantentze lanak eta egokitzapena (a6) adaburu baxuek eragindako espazio ilunak eta 
ikuspena oztopatzen duten zuhaixkak saihestuz, batez ere, hurbil dauden espazioen sarean.

07_4 Argiztapenaren egokitzapena (a5) zirkulazioa errazteko eta pasealekua edertzeko.

07_5 Oinarrizko altzarien egokitzapena (a4) pasealekua hornituko dutena, hurbil dauden espazioen sareak 
babestuz (11_Hurbil dauden espazioen sarea Proiektuan deskribatua).

ibilbidea a1 a2 a4 a5 a6

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

Irisgarritasun plana 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Oinezkoen ibilbide osagarriak07

TESTUA

Ibilbideetako bizikidetza espazio publikoak 

Zeharkako ibilbideen proposamenak
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 Eskola ibilbideak08
L1_3

DESKRIBAPENA

Eskolako bideekin lotutako ibilbideak sortzea, haurrentzako ibilbide seguru bat izatea. Eskolek, guraso elkarteek 
eta haurtzaroarekin lotutako bestelako erakundeek
ibilbidearen diseinuan parte hartu beharko dute. Ibilbide hau egitea 01_Ibilbide Irisgarriak Proiektuarekin lotua 
dago eta, 02_Oinezkoen Espazioa Zabaltzea eta Hobetzea Proiektuak babesten du. Prototipo gisa plantea 
daiteke.

EKINTZAK

08_1 Zero Kota  (a1) zebra bide guztietan, haur kotxeen zirkulazioa errazteko.

08_2 Seinaleztapen Sistema (a2) paseatzeko distantziak eta eskola ekipamenduak adieraziko dituena eta, autoei 

eta bizikletei zuzendutako eskola ibilbidea adierazten duten seinaleak izango dituena.

08_3 Trafikoa baretzea  (a3) eskola ordu eta lekuetan.

08_4  Oinarrizko altzarien egokitzapena (a4) pasealekua hornituko duena, iturriak, altzariak eta haurrentzako 
ekipamendua ezarriz.

08_5 Hiriko paisaiako esku hartzeak: esku hartze artistiko eta kromatikoak, ibilbidea dibertigarriago egingo dutenak

08_6  Komunikazioa (a10)  Ibilbidearekin lotutako kanpaina pedagogikoak eta sentsibilizaziokoak. 

08_7 Ekipamendu zehatza  (a8) adin ezberdinetako haurrei zuzenduta.

08_6  Neurri osagarri edo aldi baterako gisa, eskolako patioetako gune estaliak eskola orduetatik kanpo erabiltzeko 

ibilbidea a1 a2 a3e ikerketa/ 
prozesua

a4

Eskola bidea 

[Valladolid]

“Vamos juntos a la escuela”

[Huesca]

Sentsibilizazio kanpainak 

[Madrid]

jarduketa / 
programa

Passeig de Sant Joan 

[Barcelona]

a10

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- Eskola bideak 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
L1_3 IBILBIDEAK HOBETZEA, PASEALEKUA HORNITZEA 
ETA JOAN ETORRIAK SUSTATZEA

PROTOTIPOA
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 Eskola ibilbideak08

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

08_1

TESTUA

Eskola ekipamenduak Eskola 

ibilbideen proposamenak
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Ibilbide osasungarriak09
L1_3

ibilbidea

DESKRIBAPENA

Natura eta paisaia izaera duen zirkuitu bat, era perimetralean Amara Berriko parke eta plaza lasaiak lotuko 
dituena, bertan paseatzeko aukera dagoena eta adin ezberdinetako jendeak ariketa fisikoa egiteko ekipamendua 
duena (“workout”-etik nagusien ekipamendura arte). Proiektu hau prototipo gisa plantea daiteke.

EKINTZAK

09_1 Seinaleztapen Sistema (a2) ibilbidea eta bertako ekipamenduak adieraziko dituena eta, ariketa fisiko mota 
eta ohitura osasuntsu ezberdinekin lotutako informazioa barne hartuko duena.

09_2 2 Landarediaren mantentze lanak eta egokitzapena (a6), pasealekuko erosotasun termikoa eta hiriko 
paisaia hobetzeko.

09_3 Hiriko paisaian esku hartzea: ibilbidea adierazteko pintura, elementu adierazgarriak, etab.

09_4 Oinarrizko altzarien egokitzapena (a4), pasealeku osasuntsua hornituko duena, bereziki, bankuak eta 
iturriak ezarriz.

09_5 Ekipamendu zehatza (a8), ibilbideko geldialdietan, ibilbideko puntu estrategikoetan adin ezberdinetako 
jendeak ariketa fisikoa eta kirola egitera zuzendua.

09_6 Komunikazioa (a10), Sentsibilizazio programak edo kanpainak erabiltzea.

09_7 Dinamizazioa (a9), Kirol jarduerarekin eta osasunarekin lotutako ekintza osagarriak antolatzea.

a2 a4 a6 a8

REFERENTZIAK

WorkoutKirol ekipamendua
fitxa adierazgarriekin

Adierazitako kirol
 ibilbidea

Fitnes Trail
[Norderstedt]

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

jarduketa / 
programa

1.L AMARA BERRI, IRISGARRIA ETA LOTUA 
L1_3 IBILBIDEAK HOBETZEA, PASEALEKUA HORNITZEA 
ETA JOAN ETORRIAK SUSTATZEA

PROTOTIPOA
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Ibilbide osasungarriak09

TESTUA

Ibilbide osasungarrian geldialdi proposamena

Ibilbide osasungarriaren proposamena
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ESPAZIOEN INDIZEA ETA LEHENTASUNA

Sahats Enparantza eta Familia Santua, Aitzol Parkea, Mutualitateetako, Burdinolako eta Armategietako plazak eta Gregorio 
Ordoñez 14_Erdiguneko Nodoen Karakterizazioa Jarduketan lantzen dira, hiriko erdigune berri gisa ahalmena dutela uste 
baita.

Espazioen karakterizazioa10 
L2.AMARA BERRI, ANITZA ETA AKTIBOA
L2_1. PLAZA BAKOITZAREN BEREZITASUNA 
INDARTZEA

L2_1

DESKRIBAPENA

Amara Berriko plaza eta parke bakoitzak ezaugarri ezberdinak eta indar propioa ditu. Proiektu honek, espazio 
bakoitzeko esku hartzeetan banatuz, espazio publiko bakoitzaren behar espezifikoak ase eta, aldi berean, bere 
berezitasuna indartu nahi du, hala, espazio ezberdinak beraien artean osatu eta espazio publiko anitzen sare 
aberats bat sortzeko.

EKINTZA OROKORRAK

10_1 Hala behar duten espazioetan prozesu parte hartzaile zehatza, txertatu beharreko erabilera berriz zehazteko,
Barnealdeko plaza batzuetan gertatzen den bezala.

10_2 Plaza bakoitzaren behar espezifikoak hobetzeko birmoldaketa edo esku hartzea.

10_3 Oinarrizko altzarien (a4), argiztapenaren (a5) eta landarediaren egokitzapena (a6) espazio 
bakoitzaren behar espezifikoak kontuan hartuz.

10_4 Ekipamendu zehatza (a8), plaza bakoitzaren berezitasuna indartuz.

10_5 Dinamizazioa eta programazioa (a9), Hiriko paisaia hobetzea eta espazioen izaera indartzea, esku hartze 
artistiko edo kultural bereziak txertatzea.

hiriaren
eraldaketa

7,8,9,10_BLOKEEN ARTEKO ESPAZIOAK  
11_ PORTUTXO PLAZA  
12_SOLDADUEN ENPARANTZA  
13_MARINELEN ENPARANTZA  
14_IKASKETA PLAZA  
15_ MARCELINO SOROA PLAZA 
17_ IGNACIO MERCADER PLAZA  

18_PROBESTUEN PLAZA  
21,22,23,24_ OSINAGA PLAZAK  
25_RAFAEL RUIZ BALERDI 
28_ BIZKAIA PASEALEKUA  
31_ GUAU PARKEA  
32_ AMAIUR PARKEA  
34_ CARLOS I AZPIKO PASABIDEA  

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

*Espazioaren 
arabera

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

a4 a8e ikerketa/ 
prozesua
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34

TESTUA

Espazioen karakterizazioa10 

Sustatzeko elkarbizitzarako guneak

Zentralitate-nodo potentzialak (14 ekintza_Jarduera Nodoen Karakterizazioa)
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Espazioen karakterizazioa10 
MUTUALITATEETAKO BLOKE ARTEKO ESPAZIOAK

7 8 9 10

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Zona desberdinen arteko konexioa hobetu.
- Erosotasun termikoa hobetzea eta espazio horiek 
txoko atseginagoak bihurtu.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Pertsona lasaiak eta intimoak pertsona aktiboagoekin 
batera bizi diren espazio zonifikatua.
- Eguneroko jarduerak eta hezkuntza eta gizarte
ekipamenduetatik gertu: ikastetxeak eta jubilatuen etxea. 

espazio intimotik espazio sozialera

Blokeen arteko espazioetarako sarbideak hobetzea: José María Salaberríako zebra-bideak eta
blokeen arteko espazioen arteko konexio-puntuak.

Ibilgailuen trafikoa lasaitzea. Zirkuazioko noranzko bat kentzeko aukera aztertzea.

Oinezkoen zoladura egokitu eta hobetzea. Merkataritzako lokaletarako eta atarietarako sarbidea 
eta ibilbideak hobetzea.

Zoru iragazkorraren tratamendua ura pilatzeko aukera gehien dituzten zonetan, paisaia hobetu eta 
bide berriak ahalbidetzeko.

Zona laiotzen mantentze-lanak eta kimaketa intentsiboa.

Altzari espezifikoa jarri zona aktiboenetan, ekipamenduetatik gertu: iturriak, mahaiak eserlekuekin, 
haurrentzako jokoak.

Paisaian esku-hartzea: paisaia naturalean barneratutako arte-instalazioak

5

Jardin Niel [Toulouse] Bryant Park [Nueva York]

4

1

3

2

6

Passeig de Sant Joan [Barcelona] Anderson Park

7

ERREFERENTZIAK
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Espazioen karakterizazioa10 
PORTUTXO PLAZA

11

familientzako gunea egun 

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Ziurtasun gabezia sortzen duten zona ez-aktiboak.
- Ekipamendu misto eta anitz falta.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Espazio eguzkitsua eta atsegina.
- Espazio aktiboa, familiek erabiltzen dutena,
hezkuntza ekipamenduaren eraginarekin.

Haurren ekipamendua joko askeko beste gune batzuekin dibertsifikatzea.

Haurren jarduerari laguntzeko, komunak edota aldatzeko mahaiak jarri.2

1

SOLDADUEN ENPARANTZA
12

espazio lasaia eta isila

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Zoladura irristakorra.
- Ziurtasun falta jarduera ezagatik.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Espazio zabala, eguzkitsua eta lasaia.
- Trafikotik babestutako plaza.

Drainatzea eta zoladura hobetu.

Jarduera askea sustatzeko altzariak eta ekipamendu espezifikoa: kioskoa,
irakurketa-txokoa eta topagunea.

Kokapen egokia jende asko biltzen ez duten ekimenak abiarazteko: kanpoko liburutegia,
tailerrak, etab.

2

1

3
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10 
MARINELEN ENPARANTZA

13

alda daitekeen espazioa

IKASKETA PLAZA
14

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Hiri-paisaia hondatua eta zaharkitua.
- Sarbide zaileko espazioa.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Eraldatu daitekeen barne-espazioa.

Inguruko auzolagunen prozesu parte hartzailea plaza aktibatzeko.

Erreforma integrala plazarako sarbidea eta baldintza fisikoak hobetzeko.

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Hiri-paisaia hondatua eta zaharkitua.
- Ziurtasun falta jarduera ezagatik.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Barruko espazio lasaia, baina jendearen joan-etorriekin.
- Eraldatzeko eta erabilera berriak hartzeko erabil 
daitekeen espazioa.
- Hutsik dauden lokaletan jarduera berriak.

2

1

2

1

Inguruko auzolagunen prozesu parte hartzailea plaza aktibatzeko.

Erreforma integrala plazaren baldintza fisikoak hobetzeko.

Hiri-paisaian esku-hartzea: arte-instalazioak, fatxadako lanak.

Jarduerak edota ekimenak programatzeko erabil daitekeen espazioa.

Espazioen karakterizazioa

jarduera berrientzako espazioa

3

4
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Espazioen karakterizazioa10 
MARCELINO SOROA PLAZA
hurbiltasuneko familia espazioa

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Zoladura eta drainatzea hobe daiteke.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Plaza lasaia, familientzako.
- Lokaletan jarduerak.
- Ondo konektatuta dago.

Zoladura eta drainatzea hobetzea.

Espazioaren eta landaretzaren mantentzea hobetzea.2

1

15

IGNACIO MERCADER PLAZA
hurbiltasuneko berdea

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Drainatze arazorik ez egoteko, zuhaitzak kimatu eta 
landareak mantendu.
- Oinarrizko altzari eza: zaborrontziak

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Plaza gogorra, baina naturarekin harremanetan jartzea 
ahalbidetzen du.

Lorategien inguruak egokitzea egoteko eta joko librerako zona bezala erabiltzeko.
Zuhaitzak gehiagotan kimatzea

Espazioaren eta landaretzaren mantentzea hobetzea.

Oinarrizko altzariak egokitzea: zaborrontziak eta iturria.

2

1

17

3
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Espazioen karakterizazioa10 
PROBESTEN PLAZA
aktiboa izan daiteke

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Gutxi erabiltzen den eta gaizki konektatuta dagoen 
plaza.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Plaza handia, aukera asko ematen ditu zona aktibo asko 
daudelako inguruan.

Plazaren zati bat estali euria egiten duenean erabili ahal izateko.

Haurrentzako ekipamendua beste jolas mota edo jarduera batzuei zuzentzea, haurrentzako
zein haien senideentzako.

2

1

18

José María Sert 

[Donostia / San Sebastián]

ERREFERENTZIAK
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Espazioen karakterizazioa10 
OSINAGA PLAZAK

2221 23 24

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Jarduera gutxiko deskonektatutako plazak.
- Oinarrizko altzari eza.
- Espazio “grisak”.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Auzokideek erabiltzen dituzten plaza lasaiak

lasaitasuna eta isiltasuna

Oinarrizko altzariak egokitzea: zaborrontziak eta iturriak.

Plaza desberdinen arteko konexioa eta sarbideak hobetu.

Hiri paisaia hobetu eta karakterizatzea aldi baterako eta behin betiko esku hartzeen bitartez (ikus 
15 proiektua_ Arte eta Kultura Kudeaketa): horma irudiak fatxadaren batean, hiriko artea jartzea, 
etab.

2

1

3

ERREFERENTZIAK

Streetart:

Horma irudia fatxadan

Streetart:

Horma irudia fatxadan

Aldi baterako instalazioa
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Espazioen karakterizazioa10 

RAFAEL RUIZ BALERDI
25

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Landareriaren mantentze lanen falta.

- Oinezkoentzako konexioa hobe daiteke.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Haurrentzako eta familientzako jarduera espazioa.

2

1 Parkeari eta ondoko triangelu formako plazari jarraitutasuna ematea.

Plazako landareria hobetzea.

Haurren ekipamendua oinarrizko zerbitzuekin hobetzea: komunak edota aldatzeko mahaiak.

familientzako espazioa

3
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Espazioen karakterizazioa10 
BIZKAIA PASEALEKUA
parke lineak berria

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Zoladura eta drainatzea hobe daiteke.
- Zaindu gabeko hiriko paisaia.
- Gutxi erabiltzen den zona.
- Arriskutsuak diren oinezkoen pasabideak.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Hiri mailan erabil daiteken zona.
- Paisaia eta natura balioko zona.
- Jendea pasatzen den ardatza, ekipamenduengatik jar-
duera duena.

Zoladura iragazkorra eta iragazgaitza hobetzea.

Luzeranzko oinezkoen gurutzeetan zoladura jarraitua.

Ibaiaren ertzerantz oinezkoen zeharkako konexioak hobetzea.

Sekzio osoan oinezkoen espazioa areagotzea eta ibilgailuak arintzeko aukera aztertzea.

Egoteko eta paseatzeko altzariak jartzea (bankuak, iturriak, zaborrontziak) eta baita ekipamendu 
espezifikoa parke linealean: haurrentzat, nagusientza, kirolerako, kontuan izanik ekipamenduei lotuta 
gehien erabiltzen diren espazioak zein diren.

Hiriaren itxura hobetzea: fatxadak hobetzea, landaretza mantendu eta egokitzea,
hiri paisaia karakteristikoa...

2

1

28

High Line [Nueva York] place de l’Hôtel de ville

[Gondrecourt-le-Château]

3

4

5

Passeig de Sant Joan [Barcelona]

ERREFERENTZIAK

6
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10 
GUAU PARKEA

31

mugu espazioa

AMAIUR PARKEA
32

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Espazioaren mantentzea eta garbiketa.
- Oinarrizko altzari eza.
- Elkarbizitza arazoak.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Amara Berri eta Riberas de Loiola bitarteko loturan 
potentzialeko piezak.

Altzariak aniztea paseatzea hobetzeko eta txakurrentzako parkeari erabilera osagarriak 
ematea sustatzea.

Parkearen mantentze eta aztertze lanak hobetu.

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Altzari eta ekipamendu gutxiegi.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Parke lasaia.
- Amara Berri eta Riberas de Loiola lotzeko erabil 
daitekeen pieza.

2

1

2

1

Altzariak egokitzea (bankuak, picnic mahaiak, zaborrontziak, iturria).

Parkean ekipamendu zehatzak integratzea, naturarekin, eta kirolarekin kontaktuan jolasteko eta 
topagune gisa erabiltzeko.

Riberas de Loiolatik eta Osinagatik oinez iristeko sarbidea hobetzea.

Espazioen karakterizazioa

naturarekin kontaktuan

3
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10 
CARLOS I AZPIKO PASABIDEA

34

utzita zegoen espazio bat aktibatzea

  KONPONTZEKO ARAZOAK 

- Seguruak ez den puntua.
- Espazio desatsegina, iluna, zikina eta zaratatsua.

 BULTATZEKO EZAUGARRIAK

- Jendea pasatzen den espazioa, zonak lotzen dituena.

DAGOEN PROIEKTUAN BARNERATZEKO PROPOSAMENAK:

Argiztatzea egokitu segurtasun sentsazioa hobetzeko.

Trafikoaren zarata moteltzen duten elementuak jarri.

Zona estali euria egiten duenean erabiltzeko.

Landaretza erabiltzea inguruko espazioei jarraitutasuna emateko eta Olaeta eta Mutualidades alde-
rantz loturak landu.

Hiriko paisaian esku hartzeak integratzea.

Jenero ikuspegitik abiatuta espazioan lan egitea, eta kontuan izatea segurtasun eza hautematen den 
pasabidea dela. Emakumena ahalduntzen duten elementu edo esku hartze sinbolikoak erabiltzeko 
aukera aztertzea

Espazioari erabilera anitza ematea pasatzeko tokia baino gehiago izan dadin.

2

1

Espazioen karakterizazioa

3

4

5

Autobarrios SanCristobal Horma-irudia
 Barranquillam

6

7

Naturalizazioko proiektuak
[Ciduad de México]

ERREFERENTZIAK
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Txoko lasaien sarea11 
L2.AMARA BERRI, ANITZA ETA AKTIBOA
L2_1. PLAZA BAKOITZAREN BEREZITASUNA INDARTZEA

L2_1

DESKRIBAPENA
Espazio publiko nagusiez gain, Amara Berrik hurbiltasuneko espazio txikien sare aberatsa ere badu, batzuk hon-
dar gisa ikusten badira ere, eta beste batzuk espazio publiko handiagoetan sartzen dira, eta atseden hartzeko eta 
lasai egoteko erabil daitezkeen espazioak dira, non jendetzatik urrunduta jarduerak egin daitezkeen. Barnerakoia-
goak diren espazio horiek, edo naturarekin kontaktuan jartzekoak, eguneroko ibilbideetan erabili daitezke eta 
espazio publikoaren hurbileko erabilerentzat ere: paseatzeko, lasai jolasteko, nagusiek euren jarduerak egiteko. 
Beste espazio batzuk ere egiteko erailtzen diren zona lasai txikiak ere badira. Proiektu honek prototipo bat ere 
izan dezake.

EKINTZAK

11_1 Oinarrizko altzarien egokitzapena (a4) bitarteko espazioetan paseatzen laguntzeko (eserlekuak, 
zaborrontziak, iturriak),gertuko ibilbideak sustatzeko.
11_2 Argiztapenaren egokitzapena (a5) hiriko paisaiaren atal gisa, argiztapen bereziek espazio lasaiak eta 
atseginak lortzen nola lagundu dezaketen aztertzea.
11_3 Landaretzaren egokitzapena eta mantentzea (a6), berdegune nagusiei jarraitutasuna emanaz eta 
inguruan hondatutako lorategiak hobetuz, zeinak txoko batzuk hondarreko bihurtzen dituzten.
11_4 Espazioa aztertzea eta mantentzea (a7) arreta berezia emanaz hondatu itxura hartzeko joera duten 
txokoei.
11_5 Ekipamendu espezifikoa (a8) espazio lasaienei eta atomizatuenei onura aterako dioten erabilerak aztertuz: 
nagusientzako kirol ekipamendu txikiak, eskala txikiko jokoen haurrentzako espazio txikiak, irakurketa espazioak...
11_6 Aldizkako esku hartzeak aztertzea, prototipoak zenbait “txokotan” esaterako (15 proiektua_Arte
eta Kultura kudeaketa.)

hiriaren 
eraldaketa

ekintza / 
programa

a5 a6 a7 a8a4

ERREFERENTZIAK

Jair Straschnow [Copenague] Espazioaren tratamendu tenporala

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

PROTOTIPOA
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11_2

11_2

11_2

11_2

11_2

11_2

TESTUA

Txoko lasaien sarea11 

Hurbiltazuneko txoko potentzialak 

Oinezkoentzako ibilbide nagusiak

Naturarekin kontaktuan jartzeko espazio lasaiak Espazio 

lasai barnerakoiak

Topagune txikiak
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Elkarbizitza hobetzeko programa
eta gatazka bitartekariza12 

L2_2

jarduera / 
programazioa

a9 a10

DESKRIBAPENA
Prozesu parte hartzailean zehar, elkarbizitzako arazoak detektatu ziren, hainbat motatakoak, eta
egun, ezin badira “arazo larriak” direnik esan ere, parte hartzen duten hainbat gako faktore identifikatu dira - 
aldeak mehatxu gisa ikustea eta hainbat hitzaldiren erregaitasuna, esaterako-.  Iritzi askotan agerian geratu den 
ezerosotasunak edo tentsioak, agerian uzten dute gatazka.

Are zehatzago, bi foku nagusi aurkitu ditugu: Sahats Enparantza/Familia Santua eta Aitzol Parkearen inguruan. 
Lehena, Cáritasen aterpea gertu dagoenez, haien erabiltzaileek parte hartzen dutelako eta, bigarrena, biziagoa, 
kulturen artekoa.

Proposamen honetan, gatazkak kudeatzeko sistema bat abian jartzeko aukera aztertzen da (Erkidegokideen 
bitartekaritza), non gatazkan zuzenean sartutako pertsonek parte hartuko duten, alderdiek errealitatea beste 
ikuspuntu batetik ikusiko duten, eta, hura barneratu eta denentzako onuragarria izango den irtenbidea bilatze 
aldera.  

Erkidegokieen bitartekaritza gisa ulertzen dugu, Auzokideen bitartekaritzaren eta Kultura arteko bitartekaritza 
zerbitzuen batura, zeinaren xedea “erkidegoari euren gatazken kudeaketarekiko alderdien erantzukizuna 
itzultzea den”.  Erkidegoan sortzen dira gatazkak eta, ondorioz, erkidegoa bera (hiritarrak, elkarteak eta 
entitateak, udal zerbitzuak edo beste administrazioak, harreman ez formalak, politikoen eta teknikoak, etab.) 
arduratu beharko dira haien kudeaketaz.

EKINTZAK

12_1 Diagnosia. Gatazkaren mapa irudikatu (gaia termino orokorretan deskribatu, sartutako pertsonen/alderdien 
identifikazioa, beharren identifikazioa - nahiak, interesak edo baloreak- eta alderdi bakoitzaren beldurrak). Esku 
hartzearen gako elementuak eta funtsezko urratsak detektatzea; hau da, bere praktikaren oinarria.

12_2 Erkidegoen arteko bitartekaritzarako erremintak identifikatzea: protokoloak, kontzeptuen mapak eta
esku hartzeko funtsezko estrategiak.

12_3 Bitartekaritza eta dinamizazioa (a9) Erkidegoari bere gatazkak modu positiboan kudeatu ahal izateko 
baliabideak ekartzea eta gatazkak bitartekaritza espaziora iritsi ahal izateko, erkidegoko aukeretatik ihes egiten badute 
(Prebentzio ardatza).

12_4 Komunikazioa (a10) zabaltzeko, sentsibilizaziorako eta prestakuntzarako ekintzak.

e azterketa / 
prozesua

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

L2.AMARA BERRI, ANITZA ETA AKTIBOA
L2_2. ELKARBIZITZA HOBETZEA ETA EKIMENEN 
SUSTAPENA
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Espazio publikoetan ekimenak egiteko 
erraztasuna: “jarraitu beharreko urratsak”13

L2_2

jarduera / 
programazioa

a10

DESKRIBAPENA
Espazio publikoetan elkarteen eta entitateen izaera soziokulturaleko jarduerak eta ekintzak egitea sustatzeko, 
eta eskakizunak kudeatzeko orduan antolatzaileek gero eta zailagoa dutela ikusita (murrizketa, aurrebaldintzak, 
zalantzak...), hura errazteko gailuak sortzea aurreikusten da, esaterako 
“Jarraitu behar diren urratsak” gida argitaratu eta zabaltzea, esaterako, non haiek antolatzeko aukerak eta 
izapide administratiboak, komunikazio edo informazio bideak irekitzea eta erkidegoaren hausnarketa prozesua 
bitartekaritzarekin abiaraztea planteatzen den.

Aldi berean, araudia berrikustea proposatzen da, administraziotik zenbait gune publikotan jarduerak egitea 
errazten bada, hari onura ateratzeko.

EKINTZAK

13_1  Espazio publikoan jarduerak eta ekimenak antolatzeko araudia aztertu. 

13_2 Komunikazioa (a10) “Jarraitu beharreko urratsak” dibulgazioko gida idatzi eta zabaldu.

13_3 Komunikazioa (a10) Bitartekaritza bideak irekitzea Udalaren eta auzoko elkarte edo eragile interesatuen 
artean eta, horretarako, elkarrizketari iraunkorrak adostea. Lankidetza eta laguntzeko espazioak gaitzea espazio 
publikoan jarduerak kudeatzeko.

13_4 Bitartekaritza eta dinamizazioa (a9) Hausnarketa prozesua/espazioa gaitzea hiru alderdiei (administrazioa, 
auzoko entitateak, auzokideen erkidegoak), bitartekaritzarekin, non elkarbizitza izango den ardatz nagusia eta 
helburutzat espazio publikoaren erabileraren inguruan gutxieneko adostasuna lortzea izango duen.
*Ferreriaseko “Plaza gorriaren” inguruko erkidegoaren hausnarketa prozesua egitea proposatzen da, hainbat jarduerarentzako 
agertoki gisa, formalak edo ez, herriko jaietan.

n araudia/ 
erregulazioa e azterketa / 

prozesua
a9

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

- 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

L2.AMARA BERRI, ANITZA ETA AKTIBOA
L2_2. ELKARBIZITZA HOBETZEA ETA EKIMENEN 
SUSTAPENA
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Nodo nagusien karakterizazioa14
L3.AMARA BERRI, BEREZIA ETA 
IDENTIFIKAGARRIA
3.L_1 ERDIGUNEEN SUSTAPENA

L3_1

DESKRIBAPENA

Amara Berriko gune bakoitzean erdiguneak ezartzen eta indartzen dira, auzoko azpi erdiguneak eta beraien 
arteko loturak/joan etorriak sustatuz.

EKINTZA OROKORRAK

14_1 Zaharberritze partzialak ongi funtzionatzeko beharrezkoak dituzten plazetan: zoladura, estolderia...

14_2 Zaharberritze osoak (lorontziak kentzea, elementuak lekuz aldatzea...) behar duten plazetan.

14_3 Oinarrizko altzariak egokitzea (a4) kontuan izanik espazio bakoitzaren behar zehatzak, eta

argiztatze (a5) eta landaretza (a6) kontuan hartuta.

14_4 Ekipamendu espezifikoa (a8) daudenen erabilera osagarriak zein
aldizkako erabilerak sustatuz (jai ekitaldiak, jarduera soziokulturalak, etab.).

14_5 Hiriko paisaiaren hobekuntza eta esku hartze bereziak, artistikoak eta kulturalak barneratzea

aldi baterako esku hartzeko programa baten bitartez: horma irudiak, instalazio artistikoak, etab.

14_6 Dinamizazioa eta bitartekaritza (a9) agertoki nagusitzat espazio publikoa duten jarduera soziokulturalak 
programatuta (15 proiektua_Arte eta kultura kudeaketa, zeina udaleko beste ekintza kulturalek koordinatu 
dezaketen).

hiriaren
eraldaketa

ESPAZIOEN AURKIBIDEA ETA LEHENTASUNA

1,2_ SAHATZ ENPARANTZA + FAMILIA SANTUA  
4,5,6_ MUTUALITATEEN PLAZA  
16_ GREGORIO ORDOÑEZ 
19,20_ OLAETA+ARMATEGIAK  
29_ AITZOL PARKEA  

a6 a8e azterketa / 
prozesua

a5a4 a9

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA

*Espazioko - 1- 
2-  
3- 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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14 Nodo nagusien karakterizazioa

34

TESTUA

Sustatzeko elkarbizitzarako guneak (10 jarduera_Espazioen karakterizazioa).Potenciales nodos de centralidad.

Zentraltasuneko nodo potentzialak
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14
SAHAITZ ENPARANTZA-TRIANGELU PLAZA

1 2

Antso Jakitunaren gunearen zentralitatea
Bi plazen arteko oinezkoentzako konexioa eta inguruko kaleekin konexioa hobetzea (etorkizunean
Trenbidea azpitik joango dela kontuan izanik).
 a) Familia Santua kalean plataforma mistoa
 b) Zero kotako zebra bideak.

Plazen zaharberritze fisikoa:
 a) Lorontziak eta plazako beste oztopoak ordezkatzea.
 b) Hiri paisaia identitarioa sortzea, altzariak, argiak, materialak, elementu bereizleak eta abar landuz.
 c) Haurrentzako eta hainbat adineko pertsonek erabiltzeko ekipamendu berezia.

Egoteko zona nagusiak aktibatzea, espazio publikoaren esku hartze bereziko programa baten bitartez (15 
proiektua_ Arte eta kultura kudeaketa)

Funtzio anitzeko estaltze partziala, euria egiten duenean plaza erabili ahal izateko.

“n” Play Park [Copenague]

1

3

2

Nodo nagusien karakterizazioa

1

2

3

4

4

ERREFERENTZIAK

Maala Parkea [Elgoibar]

2

2

Esku hartze berezia
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14
AITZOL PARKEA

29

ertzeko zonan zentralitatea
Parkearen barruko konexioak hobetzea zenbait eremu isolatuta geratzea saihesteko, eta altzarien eta 
ekipamenduaren kokapena berriz aztertzea, eta baita parkearen barruko konexioak hobetzea zenbaiten eta 
inguruko espazioen arteko konexioa ere, Eustasio Ambilia eta Madril Etorbidearen artekoa bereziki.

Jarduera aniztea: altzari berriak eta ekipamendu integratu berria parkean, zeinak paisaia naturalarekin bat 
egingo dueneta naturarekin kontaktua sustatuko duen.
 a) Adin desberdinentzako funtzio anitzeko ekipamendua sartu.
 b) Jarduera sozio-kulturalak garatzeko ekipamendua.
 c) Txakurrentzako espazio bat barneratzeko aukera aztertu.
 d) ibilbide osasuntsuen bidea eta kirol geltokia (09 Proiektua).

Egoteko zona nagusiak aktibatzea, esku hartze bereziko programa baten bitartez (15 proiektua_ Arte eta 
kultura kudeaketa). 

Landaretzaren mantentze intentsiboa argi naturala areagotzeko.

3

2

1

4

Nodo nagusien karakterizazioa

ERREFERENTZIAK

1

1

1

2

2

2

3

3

Galería Pabellón Casa Suiza
[Ciudad de México]

Christo and Jeanne Claude
[Kansas City- 1977]

 Esku hartze berezia

4

Kirol geltokia
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14
GREGORIO ORDOÑEZ
Isabel II. ekialdea - Madrid Etorbidea eta Osinaga Gunearen zentraltasuna

Bideetako bat oinezkoentzat egitea eta, ondorioz, egotako espazio publikoa fatxadetako batera hurbiltzea.
-posible bada, ARCCOko fatxada, sarbideak eta bistak zentro komertzialaren fatxadan ireki ahal badira-.

Riberas de Loiolarantz eta Irun Plazarantz konexioak hobetzea.

Haurrentzako ekipamendua edo adin desberdinentzako ekipamendua sartu.

Funtzio anitzeko estaldura partzial bat sartzea espazio publikoaren erabilera errazteko euria egiten duenean, 
eta jarduerak, ekitaldiak eta ekimenak garatzea sustatzea. 

3

2

1

Nodo nagusien karakterizazioa

4

José María Sert 

[Donostia / San Sebastián]

Slovenska Boulevard [Liubliana]

“Shared Space”

1
234

ERREFERENTZIAK
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14
MUTUALITATEEN PLAZAK

5 64

Mutualitateen gunean zentralitatea

Mutualitateen plaza desberdinen arteko konexioa eta inguruko espazio publikoen
konexioak (Carlos I. eta José María Salaberria) hobetzea.

Aterpeen eta plazen arteko lotura hobetzea, Cofradías Donostiarras eta Etxeberrin bereziki, eta mailak 
saihetsi. Zoladura eta drainatzea aldatzea Cofradías Donostiarras-en.

Cofradías Donostiarras-en ekipamendua aniztea.

Zuhaitz gehiago jartzea espazio gogorrenetan

1

3

2

Nodo nagusien karakterizazioa

Isabel II. ekialdea - Madrid Etorbidea eta Osinaga Gunearen zentraltasuna

4

1

1

1

1

2

2

2

3
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14
OLAETA- ARMATEGIAK

2019

centralidad zona Isabel II -Av Madrid
Bi plazen arteko konexioa eta oinezkoen ibilbideak hobetu Ferreriasen.

Armerias zaharberritu plazatik gauzak kendu eta ohiko erabilerentzat egokitzeko, ekitaldiak eta aldi baterako 
jarduerak egiteko. Hiriko paisaia identitarioa sendotzea.

Eguneroko ekipamendua aniztea.
 a) Nagusientzako ekipamendua leku lasaienetan.
 b) Ekipamendu osagarria adin desberdinetako haurrentzat.

Jolasteko zonan eta zona librean estaldura jartzea, euria egiten duenean erabili ahal izateko.

3

2

1

Nodo nagusien karakterizazioa

Haur parkea estaltzea
[Zarautz]

1

2

3

4

43

Altzariak
La Cineteca [Caracas]

Adin anitzetarako 
ekipamendu berezia

ERREFERENTZIAK

3

1
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Gestión artística y cultural15
L3.AMARA BERRI, BEREZIA ETA 
IDENTIFIKAGARRIA
L3_2. AKTIBAZIO SOZIO KULTURALA

L3_2

DESKRIBAPENA

Jardueren eta ekitaldien programazioa, eta arte arloko zein arlo soziokulturleko deialdiak garatzea, espazio 
publikoa agertoki gisa erabilita, hiriko nodoak aktibatu eta kultura zein artea auzoko hiriko sare sendoenari 
gerturatzeko.

EKINTZA OROKORRAK

15_1 Dinamizazioa eta programazioa (a9) honen bitartez:
 a) Jarduera eta ekitaldi kulturalak edo artistikoak (kontzertuak, arte eszenikoak, erakusketak...).
 b) Izaera sozioekonomikoko ekitaldiak (merkatutxoak, azokak...).
 c) Hiriko arteko elementuak aldi batez jartzeko deialdia (14 proiektua_Espazio publikoen karakterizazioa eta 12_
Hiriko zentralizazioen karakterizazioa proiektuen ildoan)

15_2 Komunikazioa (a10) aldizkako agenda batekin, espazio publikoan egiten diren jarduera desberdinen aldizkako 

agenda eskuragarriarekin.

15_3 Ekitaldi sozialak, ludikoak eta festakoak egiten laguntzea auzoan ospatuko diren jai desberdinetan

jarduera / 
programazioa
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Bizilagunen plataforma16
L3.AMARA BERRI, BEREZIA ETA 
IDENTIFIKAGARRIA
L3_3.AKTIBAZIO SOZIO KULTURALA

L3_2

jarduera / 
programazioa

a10

DESKRIBAPENA

Auzokideen sare edo plataforma bat sortzea hiru helbururekin: Amara Berriko elkarteen sarea osatzen duten 
entitateen artean jarduerak antolatu eta garatzea, elkarteen sareko partaideen eta administrazioaren arteko 
komunikazioa, zein elkarteen sareko partaideen eta hiritarren artekoa hobetzea eta, azkenik, ekimen berriak 
suspertzea. 

Plataforma honek, antolatzeko tresna izateaz gain, komunikazioko tresnak ere barne har ditzake
(aplikazioa, web orria eta sare sozialak, etab.) jarduerak, ekitaldiak eta iragarkiak hedatzen laguntzeko.

EKINTZA OROKORRAK

16_1 Dinamizazioa (a9). Plataformaren organo bultzatzailea eratzea
elkarteen sareko zein administrazioko partaideekin. Plataformaren hasierako planteamendua: helburuak, dinamikak eta 

baldintzak. 

16_2 Komunikazioa (a10) Zabaltzeko tresnen garapena (aplikazioa, web orria, etab...) 

16_3 Komunikazioa (a10) Identitate grafikoa eta zabaltzeko material zehatza sortzea.

ERREFERENTZIAK

 + Egia Bizirik, zeinak Egia auzoko dozena bat talde hartzen dituen.

+ Berritsu Euskara Batzordea, 2016an sortua, non partaide diren:Amara Berriko Guraso Elkartea (AMPA), 
Amara Berriko Auzo Elkartea (A.A.V.V.), SuperXagu Jai Batzordea, Urrats eta AEK euskaltegiak, Ilunki eta 
Ikasbide kultur elkarteak eta Ernest Lluch Kultur etxea. Batzordearen lana euskara sustatzean datza nagusiki, 
eta auzoko espazio publikoan eragina duten dinamikak proposatzen dira, besteak beste “Amara Berriko 
Krosa”,“Azaro Kulturala” edo “Parketarrak” programa. Udal Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean Euskararen 
Nazioarteko Egunaren inguruan antolatutako jarduerak ere aipatu beharra dugu.

a9

LEHENTASUNA PROIEKTUAK FASEAK BALIABIDEAK PLANGINTZA AURREKONTUA
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4.4. OSATUTAKO PROPOSAMENA 
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I. ERANSKINA
Lanean jasotzea (Amara Berri Auzo Elkartea)

Hasteko, eskertu nahi diogu Amara Berriko Auzo Elkarteari, Amara Berri auzoaren etorkizuna 
eraikitzeko gure ilusioak jasotzeko eta, zergatik ez, gure aldarrikapenak jasotzeko, txosten honetan uzten 
digun espazioa. Auzo honetan, egungo aktiboak haren bizitasuna berpizteko eta nortasuna eraikitzeko 
beharrezkoa den konplexutasuna ekarriko duten hornidura berriekin osatu daitezen, azken finean, 
mende gazteak ezartzen ari dizkigun parametroei jarraiki berriro eraikitzeko.

2017ko abenduko udal datuen arabera, Donostiako biztanle gehien duen auzoa da gurea.  1895 urtean 
hasi zen Donostiako Amara Berri auzoa sortzearen ideiaren inguruan lanean, eta aldatzen joan ziren 
proiektuak burutu ziren. 1947an hasi ziren eraikinak sortzen eta 90ko hamarkadaren bukaeran bukatu 
zen eratzen, Osinaga zonarekin. Hala, Amara-Berri nortasuna hartzen joan zen, bertan jartzen zihoazen 
jardueren eta horniduren inguruan. Baina, uste dugu, amaratarrek sentitzen dugula, denbora laburrean, 
auzoa beste garai batean aniztasuna eta aberastasuna ekarri zuten edukiez hustu dela, hau da, jardueraz 
eta bizitzaz. Atletismoak izaera enblematikoa lortu zuen eta oihartzun handia izan zuen auzoan, Astoria 
zinemak hainbat areto izan zituen, eta Zinemaldiko agertokietako bat zen; baina, horrez gain, hainbat 
administrazioko eta zerbitzuetako hornidurak ere hartu zituen, besteak beste Podavineseko gizarte 
segurantzaren bulegoak eta Pio XIIko autobus geltokia, esaterako. Hori guztia, hiritarren gogotik kanpoko 
hainbat egoerengatik, galtzen joan gara, eta ez da egon ordezkorik. Auzoak, ondorioz, gero eta indar 
gutxiago du.

Gaur egun, Amara, Donostiako auzo handienetako bat izanik, ez da gai egunerokotasunean bere biztanleria 
bertan atxikitzeko, are gutxiago aisialdian edo sozializazioko jardueretan. Hainbat eta hainbat lokal daude 
hutsik, berreskuratzeko aukerarik gabe, bizitza auzotik ari baita joaten, beste pizgarri batzuei erantzunez, 
beste punta batzuetan, bai kanpoaldeko merkataritza zentroak, bai hiriaren erdigunea edo besta auzoak. 
Ahaztutako auzo gisa ikusten dugu, zeinaren erorikoak ez du tokiko administrazioaren atentzioa jaso.

Gure ustez, hura berreskuratzeko hornidura berriak behar dira, auzokideei bertan bizitzeko gogoa 
emateko, eta estalitako plaza eskaeran pentsatzen ari gara, adin guztietako auzokideek bertan elkartu eta 
euren ospakizunak eguraldiari begiratu gabe egin ahal dezaten. Gure nagusientzako hobeto egokitutako 
lekuak ere eskatzen ditugu, egun jubilatuen etxe bat bakarra baitago. Horrez gain, Kultur etxe zentrala 
eta enblematikoa ere aldarrikatzen dugu, kalitatezko guneekin, Donostiako beste auzoetan egiten den 
bezala, kide ugari elkartzeko eta, hazi ahala, euren gaitasunak eta trebeziak ezagutu, garatu eta hiriaren 
kultura aniztasuna lortzen laguntzeko. Baldintza horiek guztiak ongi beteko lituzke antzina gobernu zibila 
izan zen eraikinak, zeina egoki zaharberritu eta egokitu daitekeen.

Halaber, Carlos I trafikoa arintzeko bukatu gabeko proiektua ere aldarrikatu nahi dugu eta baita eskoletako 
haurrek zeharkatu behar dituzten hainbat bideen ingurukoak ere. Egunero gurutzatu behar baitituzte, 
horrek dakarren arriskuarekin, eta arinduz hobetuko litzakeelako arazoa.
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Esandako guztia hala izanik eta, auzoaren itxuraren diagnosirako eta hobekuntzarako Paisaje Transversal 
enpresak profesionaltasun handiarekin egin duen lana ongi etorria bada ere, auzoa birpentsatzeko lanean 
haratago joan behar dela uste dugu, gabezia guztiak, ahal den neurrian, berezitasunez betez; bizilagunak 
identifikatuak sentitzeko eta gizarte autoestimu eta bizilagunen arteko kohesio sentimendu bat sortzeko. 
Azken finean, hau lortzeko modu on bat, auzoa berrasmatzeko zeregina hirigintzaren munduan adituak 
direnei uztea litzatekeela uste dugu, helburu honekin osoko plan bat diseina dezaten. Helburu honetan, 
teknikarien, udalbatzaren eta alkatearen sintonia lortzea espero dugu, izan ere, hauen parte hartzea 
ezinbestekoa izango da asmo hau egi bilakatzeko.
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II. ERANSKINA
Bibliografia

Azterketa Teknikoaren Jasangarritasun Adierazleak kalkulatzeko, iturri hauek erabili dira:

+ Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y Sostenibilidad 
en el Medio Urbano, Ministerio de Fomento /  Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

+ La ciudad de los ciudadanos / Agustín Hernández Aja

+ Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con Perspectiva de Género / Adriana 
Cicoletto. Col·lectiu Punt 6

+ Evaluación del Espacio Público. Indicadores Experimentales para la Fase de Proyecto / Carlos Verdaguer

+ Bartzelonako Hiriko Ekologia Agentziaren adierazleak  / Salvador Rueda

+ Normas para la clasificación de los espacios verdes / José Francisco Ballester-Olmos eta Anguís 
Amparo Morata Carrasco.
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III. ERANSKINA
Lotura duten proiektuak

EPAH!-k Amara Berriko espazio publikoan eragin zuzena duten hainbat proiektu –garatu direnak, 
garapenean daudenak edo garatuko direnak– hartzen ditu kontuan. 4.3. ataleko fitxetan aipatzen diren 
proiektu hauek. Hauek dira eragiten dituen Hobekuntza Proiektuak:

IRISGARRITASUN PLANA

Deskribapena
Irisgarritasunak pertsona batek (mugikortasun edo zentzumen arazoak izan ala ez) espazio bat 
ulertu, bertan txertatu eta bertako edukiekin komunikatzeko duen aukera adierazten du. Honela 
ere definitzen da: pertsona guztiei, era normalizatuan, seguruan eta eraginkorrean, espazio batean 
sartzea, hura erabiltzea eta gozatzea ahalbidetzen dien ingurumenaren ezaugarria.

Irisgarritasun Plan hau idaztea, ezgaitasunak eta mugikortasun murriztua edo behar bereziak 
dituzten pertsonek euren ingurunerako, garraiorako, instalazio eta zerbitzu publikoetarako
eta, informazio eta komunikazio teknologietarako sarbidea izatean datza, eskubide hau 
galarazten duten oztopoak eta trabak identifikatuz eta kenduz. Honela ezartzen da Nazio Batuen 
Erakundeko Ezgaitasunak dituzten Pertsonen Eskubideei buruzko Hitzarmenean-NBE (2006) .

Garapena
Irisgarritasun Plan baten bideragarritasuna bermatzeko, oinarri tekniko on batez gain, beharrezkoa 
da herritarren laguntza eta kolaborazioa izatea. Honek esan nahi du, planaren sorkuntzaren fase 
guztietan herritarren eta elkarteen parte hartzearen beharra dagoela, irisgarrritasunari eta honen 
ondorioei buruzko hausnarketa eta debate sozialeko prozesu bat sortzeko eta, honela, udalerriko 
ezaugarrietarako aproposenak diren konponbide teknikoak bilatu ahal izateko.

Helburuak
Prozesu parte hartzaileak helburu hauek ditu:

+ Diagnosi teknikoan zehar lortutako informazioa osatzea, herritarren eguneroko arazoen, 
beharren eta kezken hurbilagoko ikuspegi bat izanez.
+ Diagnosi teknikoak jasotzen ez dituen ideia berriak ematea, datuen jasotze objektiboan 
zehar kontuan hartu ez diren arren kontsultatutako agenteek hauteman dituzten alderdiak 
kontuan hartuz.
+ Donostiako irisgarritasunari buruzko herritarren pertzepzio, kezka, behar eta eskaerak 
ezagutzea.
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GIRO OZENAREN HOBEKUNTZARAKO EKINTZA PLANA

Deskribapena
Giro Ozenaren Hobekuntzarako Ekintza Planaren helburua zarata saihestu eta murriztea da, era 
honetan herritarrek zalaparta gehiegi jasan behar duten lekuetako zarataren egoera hobetuz eta 
lasai samarrak diren lekuak babestuz.
Zarata murrizteko neurriak lehentasunen artean egituratu eta ezartzen ditu, inbentario argi 
bat sortuz eta zaratarekin eta honek eragindako gatazkekin lotutako egoera ebaluatuz, neurriei 
lehentasun garden bat emanez eta interesatuen parte hartzea bultzatuz.

Helburuak
Ekintza Plana sortzearen helburua Udalak garatu beharreko estrategia eta jarduera zuzentzaile, 
prebentibo eta babesleen multzoa ezartzea da,
lurraldeko kalitate akustikoa hobetzeko eta berreskuratzeko ingurumen kudeaketarako tresna bat 
izanik.

Garapena
Ekintza plana, zarataren mapa estrategikoetan lortutako emaitzetatik abiatuz burutzen da, non 
zarata maila jakin batzuk jasaten dituen biztanleria ageri den eta araudian ezarritako kalitate 
akustikoaren helburuak gainditzen diren.

Egoera
Plana onartzeko aldian; onartzen denetik 2023ra arte barne hartuko du.

ESKOLA BIDEAK

Deskribapena
Eskola bidea ekimenaren helburua haurrak eskolara oinez eta era autonomoan (hau da, helduek 
lagundu gabe), ibilbide seguru batetik joan ahal izatea sustatzea da. Horren ondorioz, auzoko 
haurrek sozializatzeko aukera dute eta,
baita, pertsona arduratsu bezala hazteko beren prozesuan horren garrantzitsua den autonomia 
maila batzuk hartzen joateko aukera ere. Lorpen guzti hauek auzoak toki bizigarriago bilakatuko 
dituzte, “haurrentzat seguruagoa den auzo bat, helduentzat ere seguruagpa dela” jakinik.

Garapena
Ideia hau oinarri hartuta, ikasleekin landa lanak egiten ari dira, ikastetxearen inguruko funtsezko 
arazoak aztertuz, sarbideei, segurtasunari edo egunerokotasuneko mugikortasunari dagokionez.
Amara Berrin parte hartzen dute: CATALINA DE ERAUSO ESKOLAK, CARMELO ESKOLAK, 
IKASBIDE IKASTOLAK ETA INTXAURRONDO IKASTOLAK

Egoera
Aktiboa eskola denboraldian.
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ZUHAIZTIAREN PLAN GIDATZAILEA 

Deskribapena
Plan honek hiri osoko zuhaiztiarekin jarraitu beharreko ildoak zehaztuko ditu:
espezieak, ebakitze edo ordezkapen baldintzak, etab.

Egoera
Planaren lizitaziorako agiriak sortzen.

PUNTU KRITIKOEN MAPA

Deskribapena
Puntu Kritikoen Maparen helburu nagusia Donostia hiri inklusiboagoa bilakatzea eta bertako 
herritarren bizi kalitatea hobetzea da. Indarkeria matxista prebenitzeko eta hiriko segurtasuna 
hobetzeko tresna bat da.

Egoera
Gaur egun, mapan identifikatutako 44 puntuen desagerpenean edo hobekuntzan esku hartzen 
jarraitzeaz gain, puntu batzuen ebaluazio zehatza eta, herritarrek mapa digitalaren bitartez 
proposatutako puntu berri batzuk gehitzeko azterketa bat egiten ari dira.
Maparen jarraipena, hiriko auzo ezberdinetako hainbat emakume elkarterekin egindako bileren 
eta bestelako kanalen bidezko koordinazioaren bitartez egiten da.

ISABEL II, FELIPE IV ETA GREGORIO ORDOÑEZ-EN BERRIZTAPENA

Deskribapena
Erdi oinezko bilakatzeko proiektua; espaloiak zabalduz, oinezkoen ibilbideak hobetuz eta egoteko 
gune berriak sortu eta hauek lorategiz hornituz.

METROKO BIDEAK LURPERATZEA

Deskribapena
Morlanseko biribilgunetik hasita topoaren trenbideak lurperatzea. Jarduketa honek lan egiteko 
arlo handi bat sortuko du.

CARLOS I-EKO HIRI AUKERAK

Deskribapena
Carlos I Etorbideko biaduktua kendu ondorengo hiri aukeren ikerketa.

Helburua
Carlos I.-ren birsorkuntzaren ahalmenak irudikatzea. Horretarako, beharrezkoa da Saihesbidearen 
aztarna atzean utziz etorkizunean pentsatzea eta, gaur egungo azpiegituragatik hipotekatua dagoen 
espazio bat etorbide moderno, seguru, osasungarri eta erakargarri batean eraldatzeko aukerak, 
eragin positiboak eta proiektu eta jarduerak identifikatzea.
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IV. ERANSKINA
Prozesu Parte Hartzailearen Materialak

INPRIMAKI ETA LIBURUXKA INFORMATIBOA
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MAPATZE KOADERNOA
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DISEINU KOLABORATZAILEAREN TAILERREKO MATERIALA

FITXA EREDUA:

REFERENCIAS
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