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1. Parte-hartzaileak
Nork parte hartuko duen identifikatzeko eta

 horiei deia egiteko hasierako ahalegina.

Partaidetza-prozesu honen diseinuaren hasierako helburuetako bat Lorategi Hiriko, Loiolako
gainerako tokietako eta inguruko –Txomin Enea eta Loiolako Erriberak– auzotarren talde
egonkor bat biltzea izan zen. Hasierako helburua, Loiolako Lorategi Hiriaren errealitateari
buruz ikuspegi desberdinak eta askotarikoak zituzten 50 lagunek parte har zezatela lortzea
zen.

Horretarako, ahalegin garrantzitsu bat egin da nork parte hartuko duen identifikatzen eta
parte hartzera bultzatzeko deia egiten. Hain zuzen ere:

Irudia. Informazio-bilerara etortzeko deialdiaren kartela eta prozesuaren tailerretan parte hartzeko gonbidapena.

    

   Nor?

• Loiolako soziograma xume bat prestatu da, Loiolako auzo-elkarteko
pertsonekin, Loiolako elkarteetako beste pertsona garrantzitsu batzuekin eta
Loiolako Kultura Etxeko langileekin.

• Loiolako erreferentzia-gune garrantzitsuenak identifikatu dira hasierako
informazio-bilerara etortzeko gonbidapen-kartelak jarri ahal izateko.

• Gutunak postontzietan banatu dira Loiolako Lorategi Hiriko etxeetan.

• Parte hartzera gonbidatu eta prozesuari buruzko informazio zehatza zintzilikatu da
Loiolari buruzko informazioa jasotzen duen blogean:
http://loioladonostia.blogspot.com.es/

• Telefono-deiak egin zaizkie Loiolako pertsona jakin batzuei, esaterako, elkarte eta
kolektibo desberdinetako ordezkariei, La Sallekoei, pertsona zehatz batzuei...
prozesuaren berri emanez eta parte hartzera gonbidatuz.

• Hasierako informazio-bilera bat egin da, partaidetza-prozesua eta bere helburuak
xeheki azaltzeko. Bilera honetan, interesa zutenek gonbidapenak jaso zituzten
parte hartu eta ekarpenak egiteko gogoa eduki zezaketen beste batzuei banatzeko.
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Partaidetza-prozesu honetako pertsona eta erakunde protagonistak.

Egindako ahaleginaren emaitza gisa, eta laburbilduz, partaidetza-prozesuan parte hartu
dutenek adierazitakoaren arabera, esan beharra dago:

  Nor?

• Tailer bakoitzera etorritakoen batez bestekoa 35 lagun izan dira. Lan-saioetan
kopuru berdintsua erakutsi izan duen pertsona-talde bat izan da, azkenekoan izan
ezik, gutxiago etorri baitziren.

• Guztira, 140 asistentzia zenbatu dira.

• Parte hartu duen talde honen barruan parte-hartzaile hauek izan ditugu:

- Lorategi Hiriko bizilagunak, Loiolako beste toki batzuetakoak eta beste
inguru batzuetakoak –Loiolako Erriberak–.

- Elkarte eta erakundeetako ordezkariak, hala nola, Loiolako auzo-elkartekoak,
gaztetxekoak eta Loiolako Erriberetako auzo-elkartekoak.

- Hiriko elkarteetako ordezkariak, hala nola Emakumeak eta Hiria foroa eta
Arkitektura Eskolako CAVIAR taldeko profesionalak.

- Udal gobernu-taldeko ordezkariak, Hirigintzako Zinegotziaren eta Herritarren
Partaidetzarako Zinegotziaren partaidetzarekin.

- Hirigintza eta Herritarren Partaidetza Departamentuetako udal teknikariak.

• Emakumeen presentzia –batez beste– % 39 izan da partaidetza-saio guztiak
kontuan hartuta.

• Adinari dagokionez, eta azken saioa salbuetsita, adin handieneko pertsonek parte
hartu baitute gehienbat, gainerako saioetan taldea heterogeneoa izan da.
Gaztetxeko eta auzoko gazteen partaidetza izan dugu.

• Parte-hartzaileen iritziz, “auzotarren, eragindako pertsonen eta Loiolako elkarteen
partaidetza handiagoa izan zitekeen”. Baieztapen honekin ados egonik, esan beharra
dago ahalegin handia egin dela prozesuan interesaturik egon zitezkeen
pertsonak erakartzeko. Nola? Loiolako auzo-elkartearen inplikazioa kontuan
izanda, telefono-dei pertsonalizatuak eginez, postontzietan informazioa banatuz eta
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Datuei buruzko xehetasunei dagokienez, jarraian age ri dira horiek.

Tailer bakoitzera etorritakoen batez bestekoa 35 lagun izan dira. Talde ugari hau, bere
profil eta tailerraren arabera, honela banatuko litzateke:

Taula. Parte hartu duten pertsonen banaketa, beren profil eta tailerraren arabera.

Informazio-bilera,

irailak 25

1. Tailerra,

urriak 3

2. Tailerra,

urriak 10

3. Tailerra,

urriak 18

Loiolako (eta beste
tokietako) auzotarrak

32 lagun 32 lagun 27 lagun 16 lagun

Donostiako Udalekoak 5 lagun 7 lagun 6 lagun 7 lagun

Dinamizazio-taldekoak 2 lagun 2 lagun 2 lagun 2 lagun

GUZTIRA 39 lagun 41 lagun 35 lagun 25 lagun

Iturburua: Bertan egina.

Eta grafikoki:

Grafikoa. Parte hartu duten pertsonen banaketa, beren profil eta tailerraren arabera.

Iturburua: Bertan egina.
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Izen-abizenekin, parte hartu dutenak hauek izan dira:

Taula. Tailer bakoitzean parte hartu dutenen zerrenda.

Izen-abizenak
Informazio-bilera,

irailak 25

1. Tailerra,

urriak 3

2. Tailerra,

urriak 10

3. Tailerra,

urriak 18

Loiolako (eta beste tokietako) auzotarrak

1. Carmen Agirretxe X

2. Gari Alkorta X X

3. Igor Alonso X X X

4. Javier Alonso X X X X

5. Miguel Alonso X X X X

6. Edurne Aperribay X X

7. Juana Aranguren X

8. Amaia Aranzabal X

9. Margari Arizeta X

10. Alicia Arranz X

11. Estíbaliz Artano X X X X

12. Pili Berrueta X

13. Jorge Caballero X X X

14. Iñaki Coloma X

15. Mikel Cruz X

16. Elena del Pozo X X X X

17. Ander Edo X X

18. Juan Pedro Eizagirre X

19. Esperanza Fernández X

20. Arantxa Fernández X X X

21. Fernando García X

22. Eduardo García X X X X

23. Luis José García X X X X

24. Idoia Goenaga X

25. Mikel Golmar X

26. Iñigo González X

27. Olatz Grijalba X X

28. Luispe Gutiérrez X X X X

29. Ignacio Ibarburu X X X X

30. Juan Ibarburu X X X

31. Xabier Ibarburu X X X X

32. Eguzkiñe Irazabalbeitia X

33. Iñigo (Gaztetxe) X X

34. Idoia (Gaztetxe) X X

35. Izaskun Katarain X

36. Arantxa Larrañaga X

37. Jesús Lázaro X X X X

38. Pedro Lázaro X

39. Joseba Martín X X X

40. Cruz Martínez X
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Izen-abizenak
Informazio-bilera,

irailak 25

1. Tailerra,

urriak 3

2. Tailerra,

urriak 10

3. Tailerra,

urriak 18

41. Rosa Martínez X

42. Iñaki Miguel X X X X

43. Iñigo Palenzuela X

44. Javier Peluaga X

45. Claudia Pennese X X X

46. Guillermo Rivera X

47. Carlos Saga X

48. Edurne San José X X

49. Olatz Sánchez X

50. Juan Manuel Sarries X

51. Javier Tanco X

52. Izaskun Urbieta X X X

53. Harkaitz Zubiri X

Donostiako Udalekoak

54. Rikardo Burutaran -
Hirigintzako Zinegotzia

X X X

55. Axier Jaka -
Partaidetzako
Zinegotzia

X X

56. Juan Carlos Cuevas -
Hirigintza Dptua.

X X X X

57. Mikel Iriondo -
Hirigintza Dptua.

X X X X

58. Loly Sierra - Hirigintza
Dptua.

X X X X

59. Amaia Agirreolea -
Partaidetza Dptua.

X

60. Olatz Mujika -
Partaidetza Dptua.

X X X X

61. Jon Urbieta - Loiolako
Kultura Etxea

X X X

Dinamizazio-taldekoak

62. Zorione Aierbe X X X X

63. Iciar Montejo X X X X

Iturburua: Bertan egina.
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Eta sexuaren arabera sailkatuta:

Taula. Tailer bakoitzean parte hartu duten pertsonak sexuaren arabera sailkatuak.

Informazio-

bilera, irailak 25

1. Tailerra, urriak

3

2. Tailerra, urriak

10

3. Tailerra, urriak

18

Gizonak
Emakume

ak
Gizonak

Emakume
ak

Gizonak
Emakume

ak
Gizonak

Emakume
ak

Loiolako (eta beste
tokietako)
auzotarrak

19 13 21 11 18 9 11 5

Donostiako
Udalekoak

2 3 5 2 4 2 5 2

Dinamizazio-
taldekoak

0 2 0 2 0 2 0 2

Guztira 21 18 26 15 22 13 16 9

Ehunekoa %54 %46 %63 %37 %63 %37 %64 %36

Iturburua: Bertan egina.

Partaidetza-bilera guztiak kontuan hartuta, emakumeen batez besteko ehunekoa % 39 izan
da.
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Grafikoki:

Grafikoa. Tailer bakoitzean parte hartu duten pertsonak sexuaren arabera sailkatuak.

Iturburua: Bertan egina.

Grafikoa. Tailer bakoitzean parte hartu duten emakumeak profilaren arabera sailkatuak.

Iturburua: Bertan egina.
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2. Partaidetza-prozesuaren
giltzarriak

Informazio-bilera bat eta 3 partaidetza-tailer beha r izan dira
Loiolako Lorategi Hiria Hirigintza aldetik Eraberri tzeko Plan

Bereziari buruz taldearen proposamena eraiki eta ad osteko.

Zein dira partaidetza-prozesu honen gako nagusiak?

Donostiako Udalak sustatu duen eta Hirigintza eta Herritarren Partaidetzarako
Departamentuek harekin batera gidatu duten prozesu bat da.

Helburu nagusia Loiolako (eta beste inguru batzuetako) auzotarren eta elkarteen
ikuspegia eta iritzia jasotzea da Loiolako Lorategi Hiria hirigintza arloan eraberritzeko
diseinuan. Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Berezia idatzi aurreko
fasean herritarren partaidetza barneratzea da xedea. Nola?

“Auzoak eta herriak Donostia indartzen” bezalako aurreko proiektuetan eta EHUko
Arkitektura Eskolako ikasleekin Loiolako bizilagunek egindako gogoetak balioetsiz eta
aprobetxatuz.

Plan Bereziak erantzun beharreko Loiolako Lorategi Hiriaren etorkizuneko premia eta
erronkak identifikatuz.

3 partaidetza-tailerretan eta pertsona interesatuek osatutako talde egonkor batekin,
Plan Bereziaren antolaketarako herritarren proposamena diseinatuz. Donostiako Udalak
aurkeztutako hasierako 3 antolamendu-alternatibak aztertuz eta hobetuz sortutako
proposamen bat.

Partaidetza-prozesuaren funtsezko edukiari dagokionez:

Loiolako Lorategi Hiria hirigintza aldetik eraberritzea izan da gure ardatz nagusia.
Jarduera-eremu hau ez dago itxia; Loiolako parte eta, bide batez, baita Donostiako
parte ere balitz bezala ulertu beharra dago.

Eremu honen ezaugarri nagusiak, gaur egun, hauek dira:

6.896 m2-ko azalera.

124 pertsonek osatutako biztanleria: 64 emakume eta 60 gizon.

63 etxebizitza.

1.697 m2 pabilioiek okupatuak.

Hiri Antolaketarako Plan Berezian lurzoru hiritar gisa sailkatuta.

Irailak 25,
informazio-bilera Urriak 3, lehen

partaidetza-
tailerra

Urriak 10, bigarren
partaidetza-tailerra Urriak 18,

hirugarren
partaidetza-tailerra

Prozesuaren
gakoak
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Irudia. Loiolako Lorategi Hiriaren egungo hesiak.

Prozesuaren
gakoak

• Partaidetza-prozesuaren funtsezko edukiarekin jarraituz:

- Beste plan eta proiektu batzuen abiapuntuko informazio

garrantzitsua aipatu beharra dago, Plan Bereziaren edukia baldintzatzen
duelako eta prozesuan arreta berezia eskatu duelako (batez ere, taldeak
horren beharra izan duelako). Plan Bereziaren edukiak errespetatu
beharreko mugak dira. Hain zuzen ere, hauek dira:

- Urumea ibaiaren bazterren tratamendua, URA Uraren Euskal Agentzia
erakunde eskudunak prestatutako “Urumea ibaiaren ibilguaren azterketa
hidraulikoa eta antolamendukoa” izenekoan ezarritako irizpideekin bat
etorriz. Zehazkiago, hauxe esan nahi du: Lorategi Hiriaren egungo kotari
bere horretan eustea eta babeserako zuhaitz-lezoi bat jartzea; eta
Egiarako egungo errepidearen eta ibaiaren artean dagoen eremua
zuzkidura publikoko erabileretarako xedatzea.

- Gipuzkoako Foru Aldundiak Bilbotik gatozela hirira sartzeko bide berri bat
antolatu eta gauzatu dezala aurreikustea.

- Euskotrenen trenbide-sarea birmoldatzeko lanak, geralekua ere barne.

- Loiolako Zeharbidea urbanizatzea eta etorbide bilakatzea, aurreikusitako
lurpeko aparkalekuarekin osatuz.

- Loiolako Lorategi Hiriaren eremurako 2010eko Hiri Antolaketarako Plan
Orokorrean egindako aurreikuspena. Hain zuzen ere, hauxe aurreikusten
du:

- Lorategi Hiriko egungo eraikinak finkatzea, Urumea ibaiaren proiektu
hidraulikoak eragindakoak salbuetsita –eraitsi beharreko 10 eraikin–.

- Etxebizitzetarako xedatutako eraikin berriak altxatzea.

- 6.000 m2 inguruko azalera bat prestatzea hurbiltasunezko jarduera
ekonomikoetarako xedatua.

Urumea
ibaia

Euskotren
trazaketa

G-20
saihesbidea

Loiolako
zeharbidea
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Prozesuaren
gakoak

- Halaber, inguru horretan dauden errealitate batzuei erantzun egin behar
zaie:

- G-20 errepidearen azpiko inguruaren tratamenduak arreta eta irtenbide
batzuk eskatzen ditu, eta horrenbestez, aukera handiko hiri-eremu bat
bilakatu da.

- Lorategi Hiritik Loiolako hirigunera oinezkoentzako lotura bat antolatzea
eta gauzatzea Euskotrenen trenbide-sarearen birmoldaketa-obretatik
abiatuta.

• Harremanen analisitik abiatuta, partaidetza-prozesu honen xedea Loiolako
Lorategi Hiriaren hirigintza-eraberrikuntzarako zirriborro edo diseinu baten baterako
sorkuntza edo sorkuntza kolektiboa da.

- Zirriborro hori, hain zuzen ere, parte-hartzaileek partekatzen dituzten interes
kolektiboen baturatik eraikiko da, eta udal teknikarien ikuspegia nola
herritarren esperientzia eta begirada bilduko ditu.

- Lorategi Hiriaren, Loiolaren eta inguru mugakideen nahiz hiri osoaren
onurarako.
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3. Emaitzak: zirriborro berri bat

Abiapuntuko informazioari esker eta tailer bakoitze an emandako
urratsei esker, taldeak Loiolako Lorategi Hiria hir igintza arloan

eraberritzeko bere diseinu-proposamena taxutu eta o satu ahal izan du.

Harreman-lanaz eta talde-lanaz gain, partaidetza-prozesu horrek 2 emaitza tekniko
eskaini dizkigu:

Lan-prozesu sakon baten emaitza dira emaitzok, eta hainbat osagai garrantzitsu izan
dituzte, hala nola:

Irudia. Donostiako Udalak proposatutako hasierako antolamendu-alternatibak.

1. Alternatiba 2. Alternatiba 3 Alternatiba

irailak 25,
informazio-

bilera

urriak 3, lehen
partaidetza-

tailerra

urriak 10,
bigarren

partaidetza-
tailerra

urriak 18,
hirugarren

partaidetza-
tailerra

+ + +

• Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Bereziaren helburuak
definitzea eta adostea.

• Parte-hartzaileek adostutako eta partekatutako amaierako zirriborroa.

• Udalak garatutako analisia eta abiapuntuko informazio teknikoa.

• Donostiako Udalak analisi eta eztabaidaren hasierako puntu gisa
proposatutako antolamendu-alternatibak.

• Talde parte-hartzaileak prozesu osoan barrena eskatutako beharrezko
informazio gehigarria, azalpenak eta kontrastea.

Lan-
prozesua:
osagaiak



Loiolako Lorategi Hiria hirigintza arloan eraberritzeari buruzko gogoeta herritarra

Amaierako txostena: partaidetza-prozesu baten historia eta emaitzak. 14 Orr.

 

Prozesuan erdietsitako emaitza zehatzei dagokienez,  jarraian
jorratuko ditugu.

1. Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Bereziaren helburuak
definitu ditu taldeak.

Plan Berezi horrek jorratu behar dituen eremuko premiekin lotuak daude helburu hauek,

eta Udalak mahai gainean jarritako antolamendu-proposamenei buruz irekitako

eztabaidaren emaitza dira. Hain zuzen ere, hauek dira:

1. Hiri-bilbea antolatzea eta inguru lasai bat sortzea Loiolako Lorategi Hirian
(aisialdi-eremuekin, parkeekin...).

2. Lorategi Hiria Loiolako eta hiriko gainerako lekuekin lotzea: Loiolako
Erriberak, Egia, erdialdea... oinezko eta bizikletentzako irispide hobeak
jarriz eta garraio publikoa bultzatuz.

3. Donostiako HAPOak inguru honetarako egiten dituen aurreikuspenak
antolatzea: etxebizitza berrietarako azalera zehatza eta hurbileko jarduera
ekonomikoetarako xedatutako azalera.

4. Hurbileko ekipamenduetan atzemandako premiei erantzutea: Loiolako
Kultura Etxea handitzea –areto zabal bat aurreikus dadila eszenatoki batekin–,
kirol-ekipamenduak, anbulatorio edo osasun-zentro bat, Loiolako gazte eta
helduentzat berek kudeatutako gune bat aire libreko aisialdi-eremuekin...

5. Inguruko aparkaleku-premiei erantzutea, eta lehentasuna izango dute
Lorategi Hiriko eta Loiolako pertsonen premiek. Halaber, interesgarria izan
daiteke aldirietako aparkaleku bat kokatzea Topoarekin lotura egin nahi duten
pertsonentzat.

6. Inguru hau ingurumen arloan eraberritzea, hainbat gaitan: zarata, ura,
hondakinak, energia...

7. Babesik eta segurtasunik gabeko lekuak ezabatzea, hala nola
saihesbidearen “azpialdea”, Loiolako zeharbidea, Egiarekin lotzeko errepidea...

Behin-betiko
helburuak
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2. Loiolako Lorategi Hiria hirigintza arloan eraberritzeko zirriborro-proposamen
bat adostu du taldeak.

Taldeak bere analisi teknikorako proposatzen duen amaierako zirriborroak ondorengo alderdiak
biltzen ditu:

BIDEAK ETA LOTURAK:

• Egiarekin lotzeko bide berria G-20
errepidearen azpitik joateak duen
bideragarritasun teknikoa aztertzea.

• Proposatutako etxebizitza berrietara
iristeko barne-bide bat egin beharra
dagoen ala ez aztertzea.

• Baldintzatzaile tekniko bat dela jakin
arren, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lan
egin, ahal baldin bada, Bilbotik Donostiara
sartzeko bide-adarra ez dadin Loiolako
Lorategi Hiritik barrena izan.

• Udalak proposatutako bidegorriaren
trazaketa balioestea; eta horrez gain,
Egiarekin nola lotu aztertzea. Aukera bat
ibaia zeharkatzea da egungo zubia igaro
ondoren eta, hortik, igogailu baten bidez,

BIDEAK ETA LOTURAK:

• Loiolako Erriberekin oinezkoentzako lotura bermatzea. Horretarako, Loiolako Kultura Etxearen
aurrealdetik Loiolako Erriberekin lotu arte doan oinezkoentzako ardatza baliozkotzen da.
Horrez gain, oinezkoen ardatz honek pertsonekin atsegina eta segurua izan behar duela jotzen
da. Horri begira, trazaketaren ondoko guneetan (aurreikusitako eraikin berrietan) negozioak
(saltokiak, tabernak) kokatzeak lagundu egin dezakeela ulertzen da.

• Euskotrenen tren-sarearen azpitik Lorategi Hiria eta Loiolako gainerako kaleak lotzeko
oinezkoentzako bideak aurreikustea eta antolatzea, sare hori inguru horretatik zubi batetik
igarotzen dela aprobetxatuz.

• Loiolako Zeharbidea Loiolako Etorbide bilakatzeak ekarriko duen aldaketarekin osatzea.
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EKIPAMENDU PUBLIKOAK:

• Loiolako Kultura Etxeak eta aurrealdeko oinezkoentzako plazak betetzen duten eta
etorkizunean bete dezaketen zentraltasunaren alde egitea. Horretarako, beharrezkotzat
jotzen da handitzea eta legearen ikuspegi teknikotik alternatiba desberdinak aztertzea
proposatzen da:

- Egungo ekipamenduari Matxiñene baserria gehitzea (baldin eta bertako
jabeentzat bidezko ordain ekonomiko bat badago).

- Bertikalean handitzea, egungo eraikinaren gainean solairu berria eginez.

- Pilotalekua goratzea eta behe-solairua kultura-erabileretarako uztea.

Nolanahi ere, taldeak uste du alternatibarik onena egungo ekipamenduari Matxiñene
baserria gehitzea izango litzatekeela.

• Lopetedi-berri bere horretan uztea, betiere Loiolako Lorategi Hiriko uholdeen aurkako
babesarekin bateragarria izanez gero –teknikoki nahiz lege aldetik–. Eraikina
ekipamendu publikorako xedatua egongo litzateke (Donostiako Udalak erosi eta egokitu
ondoren), Kultura Etxearen mende legoke, eta auzoko jende gazteak kudeatzeko
aukera izango luke, Loiolako bizilagun guztiei zuzendua.

• Kirol-ekipamendu publiko estali bat proposatzeko aukera aztertzea G-20 errepidearen
azpialdean proposatutako bide berriaren, etxebizitza berrien eta Loiolako Erriberarekin
lotzeko oinezkoentzako bidearen artean geratzen den eremuan. Ekipamendu honek
gimnasioa, kirol-aretoak, kafetegi bat eta, ahal bada, igerileku bat eduki ditzake; eta
Loiolarentzat, Loiolako Erriberarentzat eta inguruko hezkuntza-ekipamenduentzat kirol-
zentralitate gisa joka lezake.

• Azkenik, adierazi beharra dago taldeak uste duela, ekipamendu publiko gehiago

GUNE LIBREAK ETA PLAZAK:

• Loiolako egungo Kultura Etxearen aurrealdean plaza ireki bat antolatzea (egun aparkalekua
dagoen inguruan). Plaza horrek, Kultura Etxearekin batera, zentralitatea edukiko luke Loiolan.

• Proiektatutako lezoiaren aldameneko ibai-tartea gune libre gisa mantentzea uholderik gerta ez
dadin. Inguru honetan estali gabeko kirol-instalazioak kokatzea proposatzen da (baina
estaldura sinple baten bidez baldintza meteorologiko txarretatik babestua), baratzeetarako
eremu bat, ibaiarekin eta bertan egin daitezkeen jarduerekin lotzeko eremu bat...

ETXEBIZITZETARAKO ERAIKIN BERRIAK:

• Hirigintza-eraberrikuntzarako proiektuaren hasierako baldintzak errespetatu egin behar direla
kontuan izanik, taldeak irizpide gisa proposatu du etxebizitzetarako eraikin berrien altuera
ahalik eta txikiena izan dadila.

• Era berean, Loiolako Lorategi Hiriaren barrualdeko “jatorrizko konfigurazioa” errespetatzearen
bideragarritasun teknikoa aztertzea proposatu da, 2-3 solairuko etxebizitza txikien bidez eta
“jatorrizko kaleekin”.

• Azkenik, taldeak adierazi du proposatutako etxebizitzetarako eraikin berrien etxabeek erabilera
mistoa eduki dezatela eremuaren arabera: ekipamendu publiko berriak, etxebizitzak eta
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Eta “eduki” maila emaitzei, harremanen emaitza ere gehitu behar zaie :

• Lan kolektiboaren eta
partaidetza-prozesuaren ikaskuntza
eta bizi-esperientzia.
• Auzotarren ezagupenak
teknikarien jakituriarekin batera
balioestea.
• Udalaren, Loiolaren eta hiriko
bete inguru batzuen artean dagoen
hurbiltasuna eta eraikitako
zubiak.
• Loiolako -eta beste inguru
batzuetako- pertsonek prozesuan
duten protagonismoa: deialdian,
proposamenetan eta emaitzetan.
• Eta, azken batean, Donostian

kultura parte-hartzaileago bat garatzearen alde pro zesu honek egin
duen ekarpena.

APARKALEKUAK:

• Loiolako Kultura Etxearen aurrealdeko plazan egoiliarrentzako lurpeko aparkaleku bat
proposatzea. Ahalik eta aparkalekurik handiena eta orekatuena izango da.

• Egiarekin lotzeko bide berriaren bi aldeetara aparkaleku-plaza berriak antolatzea.

• Loiolako Lorategi Hirirako proposatzen diren etxebizitza berrietara joango den irispidearen bi
aldeetara aparkaleku-plazak antolatzea. Etxebizitza berriek, horrez gain, aparkaleku-plaza
pribatuak izango dituzte.

• Azkenik, Lorategi Hiriaren barneko hiri-bilbean, baterako existentzia izango duela,

BESTE GAI BATZUK:

• Bilbotik etorriz hirian sartzeko etorkizuneko bidea Loiolako Lorategi Hiritik igaro dadila
eragozteko lan egitea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide planean jasota dagoen proiektu
bat da eta, beraz, Lorategi Hiriaren plangintzan barneratu beharrekoa. Nolanahi ere,
aipatutako plan hori aztertzen eta eztabaidatzen ari dira. Orain berriki, lan-talde batzuk osatu
dira hiriko bide eta sarbide desberdinak modu orokor batean aztertzeko; eta, horien artean,
honako hau dago.

• Lopetedi-berriz gain, ondokoak ere bere horretan uztearen bideragarritasun teknikoa
aztertzea, betiere Loiolako Lorategi Hiriko uholdeen aurkako babesarekin bateragarria izanez
gero –teknikoki nahiz lege aldetik–:

- Astiñene baserria, Urumea ibaiaren beste aldean.

- Ur-Kirolaken instalazioak.

• Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Berezia errealitate bihurtu arte, inguru
honetako egungo eskakizunak bideratzeko modurik onena Loiolako auzo-elkartearen bidez
dela aipatzen da. Horrela, epe laburrera dauden premia nagusiak bilduko dituen agiri bat
presta dadila proposatzen da, gero Udalak eta auzo-elkarteak, Herritarren Partaidetzarako
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4. Hurrengo urratsak

Loiolako Lorategi Hiria etorkizunean hirigintza arl oan eraberritzeko
taldeak aurkeztutako proposamen herritarraren ondor en,

 zer urrats egingo dira jarraian?

Udalak taldeari azaldu dion bezalaxe, Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Bereziaren
erredakzioan herritarren parte-hartzea barneratzeko prozesuan egin beharreko hurrengo
urratsak, gutxi gorabehera, ondorengo hauek izango dira:

5. Urratsa. 2013ko udazkena:

• Donostiako Udal Batzarrak Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Berezia
behin betiko onestea.

1. Urratsa. Azaroaren erdialderako:

• Partaidetza-prozesu honen emaitzekin eta taldearen proposamenekin amaierako txosten
edo agiri bat prestatzea.

• Txosten hau parte-hartzaileei bidaltzea eta ohiko bideetatik barrena ezagutaraztea.

2. Urratsa. 2013ko otsaila arte:

• Donostiako Udalak –Hirigintza Departamentuak eta Plan Orokorraren Bulegoak–
taldearen proposamenak xeheki aztertzea.

• Prozesuan egindako proposamen batzuen inguruan erakunde eskudunek duten iritzia
ezagutzea. Hain zuzen ere, inplikatutako erakundeak hauek dira: URA-Uraren Euskal
Agentzia, Kostak eta Gipuzkoako Foru Aldundia (Errepideak); eta aurkeztutako
proposamenak, hurrengo hauek:

-  Lopetedi-Berri bere horretan babestea (URA eta Kostak).

-  Ur Kirolak babestea (URA eta Kostak).

-  Plan Berezian hirira sartzeko bide berria aurreikustea edo ez (Gipuzkoako Foru
Aldundia).

-  G-20 errepidearen azpialdea antolatzea: Egia-Loiola lotzeko bide berri bat eta
ekipamendu berriren bat (Gipuzkoako Foru Aldundia).

• Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Berezia prestatzea.

3. Urratsa. 2013ko martxoa:

• Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Bereziaren hastapenezko onespena
Gobernu Batzordearen partetik.

• Udalak marraztutako zirriborro berria auzoari aurkeztea eta gehitu diren eta gehitu ez
diren proposamenen azalpen zehatza egitea (horrelakorik balego, eta horien zergatia).

4. Urratsa. 2013ko apirila eta maiatza:

• Hastapenez onetsitako Loiolako Lorategi Hiriaren Hiri Antolaketarako Plan Berezia
jendaurrean ikusgai jartzea. Epe bat irekitzea –2 edo 3 hilabete– berriro lan egiten
hasteko eta, herri-partaidetzari esker, proposamenak, hobekuntzak eta abar egiteko.
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5. Taldearen ebaluazioa

Nola balioetsi du taldeak partaidetza-prozesua?
Zer iruditu zaio positiboa? Eta hobetu beharrekoa?

Partaidetza-prozesuaren taldeak egin duen balioespena –alderdi positiboei eta hobetu
beharreko alderdiei dagokienez– hauxe da1:

Positibotzat jotzen dut Hobetu beharrekoak

- Partaidetza - Gauza batzuetan, taldeak adituen oharrak
behar izaten ditu gai honetan; ez
konbentzitzeko, baizik eta ezagutza pixka
bat jartzeko.

- Esperientzia oso interesgarria: entzun, hitz
egin, oharrak... egiten dira.

- Proiektuak dituen mugak, Aldundiarekin eta
beste plan batzuekin dituen obligazioengatik

- Alternatiben azalpenen argitasuna. Puntu
garrantzitsuak definitzeko metodo egokia
Auzoaren iritzia kontuan hartzea
eskertzekoa da.

- Postontzietan hobeto zabaltzea, jendea etor
dadila ziurtatzearren.

- Oso ongi bideratua egon da. - Batzuk euskaraz mintzatu dira, eta nik ez
dut ulertzen.

- Dinamismo egokia. Teknikariek laguntza
eskaini dute prozesuan. ideiak.
Laburpenerako gaitasuna.

- Proiektuaren mugek zaildu egiten dute
ideien garapena.

- Pozik nago, oro har. Informazioa nahiko
osatua izan da. Bileren koordinazio ona eta
neurritasuna.

- Emakumeek ordezkaritza urria dute auzoan.
Parte-hartzaileek gutxi parte hartu dute.

- Oso bilera atseginak dira. - Emakumeek eta adin desberdinetakoek ez
dute apenas ordezkaritzarik.

- Aurkezpen arina. Dinamizazioa.
Azalpenerako metodoa.

- Uste dut hasieratik jakin behar genuela
proiektuak eragindako eremu batzuek
jabetza pribatua dutela.

- Jardunaldi hau aurrekoa baino askoz
hobea. Egitan.

- Zergatik ez dira gehiago etorri? Deialdia,
informazioa, interesa...?

- Asko gustatu zait gure auzoarentzat
etorkizuneko proiektu baten diseinuan
parte hartzea. Aste hauetan egin ditugun
hausnarketak. Gizarte pasibo batean bizi
gara. Ez gaude ohituta gure iritzia ematera
eta oraingo hau abagune egokia izan da.

- Ezertxo ere ez. Jakina, dena hobetu daiteke
borondate ona izanez gero.

                                                
1 Euskaraz emandako iritziak bere horretan hitzez hitz jaso eta gero itzuli egin dira.



Loiolako Lorategi Hiria hirigintza arloan eraberritzeari buruzko gogoeta herritarra

Amaierako txostena: partaidetza-prozesu baten historia eta emaitzak. 20 Orr.

 

Positibotzat jotzen dut Hobetu beharrekoak

- Diziplina askotako talde batek parte
hartzea primeran iruditu zait. Eskerrik
asko!

Pertsona batzuek ez dute bilera hauen berri
izan (Matxiñenekoek). Mugak oso handiak
ziren eta nahi dugun guztia ezin da egin.
Batzuetan luzatu egin zarete azalpenetan
(batez ere hasieran).

- Metodologia. Teknikarien presentzia.
Iritziak kontuan hartzea edo aintzat
hartzea.

- Deialdia: gutunak banatzea. Talde-lanean
aritzeko denbora gutxi: egun batean 15-20
minutu besterik ez dugu izan.

- Dena ongi. - Deialdian garrantzi berezia eskaini behar
zitzaien, nire ustez, eragindako pertsonei,
elkarteei, auzoko bizilagunei...

- Prozesu guztia oso interesgarria iruditu
zait: jendearen parte-hartzea eta nola
eraman duzuen.

- Gai zaila da eta uste dut ongi egin duzuela.

- Ongi. Oso ongi. Informazio egokia. Zaila da
“hiri-antolaketaren bide ezin asmatuzkoak”
auzotarrei ulertaraztea.

- Oro har, gustatu zait.
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6. Eskerrik asko!

Eskerrik asko guztioi zuen partaidetzagatik! Txalo bat zuentzat!

Agiri honi amaiera emateko, Donostiako Udaleko Herritarren Partaidetzarako Zinegotzi Axier
Jakak azken lan-bileran esandako hitzak dakartzagu:

“Eskerrik asko zuen parte-hartzeak energia ematen d igulako
udal lan honetan sakontzen jarraitzeko, herritarren
partaidetza ardatz eta oinarritzat hartuta Mila esk er.”


