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MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2017

MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2017 programaren barruan bozketara 
igaro diren herritarren proposamenak bildu dira dokumentu honetan.

Proposamen bakoitza zenbaki batez identifikatua dago eta, gainera, proposamena 
egin duten pertsonek egindako azalpen bat eta aurrekontuaren lehen aurreikus-
pen bat dakarte alboan. Bozketetan lortutako emaitzen arabera gauzatuko diren 
proposamenak ezagutu ondoren egingo da behin betiko aurrekontua.

Horrez gain, proposamen hauetako batzuek bereizgarri hau daramate, , eta 
horrek esan nahi du bozka bakoitzak 1,5eko balioa izango duela (1ekoa besteak), 
proposamenak belaunaldi, genero eta/edo kulturen arteko bizikidetza edo dibert-
sitate funtzionala sustatzeagatik.

Herritarrek aukeratutako proiektuak 2018. urteko aurrekontuarekin (1,5 milioi 
euro) eta 2019. urtekoarekin (1,5 milioi euro) gauzatuko dira.

Gogora ezazu bozkatzera baldin bazoaz, 3 proposamen desberdin bozkatu behar 
dituzula.

Bozketak 2017ko urriaren 9tik 22ra bitartean egingo dira.

Eskuorri honen erdialdean proiektu guztien zerrenda eremuka banaturik duzu, 
errazago bozkatu izan dezazun. Zerrenda idatzita eraman dezakezu Herritarren 
Arretarako Buelegoetara.

Herritarren Arretarako Udal bulegoetan bozkatu ahal izango da presentzialki, 
NAN-a, pasaportea edo bestelako identifikazio-agiririk erakutsita. Edo bestela, 
udalaren webgunearen bitartez, eta horretarako, Herritarren Udal Txartela eduki 
beharko da eta aktibatuta egon beharko du. Argi ez baduzu, galdetu ezazu herri-
tarren arretarako bulegoetan edo 010 zenbakian.

Irailaren 28an, 29an eta 30ean eta urriaren 1ean proiektuen erakusketa bat egin-
go da Europa Jauregian eta, gainera, lan horiek aurkeztu dituzten pertsona edo 
erakundeek ikusgai jarriko dituzte interesatuta dauden pertsona guztientzat.

Argibide gehiago nahi izanez gero:

Udalaren webgunea
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua  
945 161687
participacion-partehartzea@vitoria-gasteiz.org
010



EREMUAK ETA PROIEKTUAK



GASTEIZ GREEN

Ingurumenarekin begirunetsuak diren proposamenak eta ekimenak abian jartzeagatik 
eta garapen iraunkorreko politikekin konprometitua egoteagatik da ezaguna Gasteiz.
Eremu honen barruan sartzen ditugu Eraztun Berdearekin eta mugikortasun iraunkorra-
rekin loturiko proiektuak, bizikleta eta bidegorriak eta parke, lorategi eta zuhaiztietan 
egindako hobekuntzak. 

A01 Salburuako iturriak, Parkera sartzeko ate duina
A02 Borinbizkarra auzo-baratzeak •
A03 Txakur-parkea
A04 Mahaiak eta eserlekuak Gasteizko hiri-parkeetan •
A05  Hirian oinez ibiltzeko jendeak parke eta lorategietatik barrena erabiltzen dituen 

bidezidorrak balioestea
A06 Bizikletak eskuz puzteko gailuak
A07 Ortubi •
A08 Baratze egokituak •
A09 Domingo Beltran kalea garbitzea, argiztatzeao eta bizikleten aparkalekua jartzea
A10 Taberna eta mahaiak Arriaga Parkean •
A11 Zabalganatik Armentia basora doan eraztun berdea osatzea

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod A01

l  Salburuako iturriak, Parkera sartzeko ate duina

Gaur egun, Salburuako Iturriak, Joan Karlos I.aren Hiribidean, hondamen-
egoera nabarmenean daude, hainbat hodi, argi eta iturri hondatuta eta her-
doilduta daude, ura geldituta, usain txarra, eta irudi estetiko horrek turismoari 
begira itsusi egiten du hiriko sarrera-ate garrantzitsuenetako bat den Salbu-
rua Parkeko sarrera nagusia. Iturri horiek kostu handia izango zuten udal-ku-
txetan, eta horrexegatik, ezin daitezke halako utzikeria eta hondamen-egoera 
negargarrian egon. Auzo eta hiri osoaren mesederako izango da, horrela egi-
nez gero, zalantzarik gabe, balioespen hobea jasoko du gure bisitarien aldetik 
eta, horrek bultzaturik, turista eta herritar gehiago hurbilduko dira hona.

Kalkulatutako kostua: 50.000,00 €

Kod A02  

l  Borinbizkarra auzo-baratzeak

Ekipamendu komunitariorako kalifikatutako auzoko lurzati huts ugarietako 
bat horretarako aprobetxatzea. Baratzeen eskaera gure hirian handi samarra 
denez gero, hutsik dagoen lurzati bat aprobetxatzeko eta hirian dagoen pre-
mia bat estaltzeko aukera emango luke. 

Kalkulatutako kostua: 240.000,00 €
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GASTEIZ GREEN

Kod A03

l  Txakur-parkea

Txakurrek kirola eginteko eta lasai ibiltzeko parke bat sortzea; agility gune 
bat edukiko luke, eta bertan kokatuko lirateke ariketak egiteko egitura des-
berdinak: arrapalak, tranpolinak, oztopoak, slalom-piboteak... Gune horren 
ondoan aisialdi-eremu bat egongo litzateke, laku txiki batekin, bertan jolastu 
daitezen, eta berdegune txiki bat ere bai.

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €

Kod A04  

l  Mahaiak eta eserlekuak Gasteizko hiri-parkeetan

Gasteizko hiri-parke desberdinetan mahaiak eta eserlekuak jartzea proposa-
tzen dut, eremu hori ahalik eta gehien erabiltzeko helburuz, herritarren arteko 
harremanak hobetzeko eta berdeguneak gizarte-baliabide eta aisialdiko-ba-
liabide gisa erabiliz jarduerak eta topaketak egiteko.

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €
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Kod A05

l  Hirian oinez ibiltzeko jendeak parke eta 
lorategietatik barrena erabiltzen dituen  
bidezidorrak balioestea

80ko hamarkadan egin zen bezalaxe, jendeak hirian barrena oinez ibiltzeko 
erabiltzen dituen ‘bidezidor” edo ibilbide alternatiboak balioestea gustatuko 
litzaidake, eta egingarri eta egoki ikusiz gero, igarobide gisa egokitu daite-
zen beharrezko neurriak hartzea. Esate baterako, Astronomo kalea eta Jacinto 
Benavente kalea bereizten dituzten lubetetan, jendeak logikaz egin izan di-
tuen bidezidorrak igarobide gisa egokitzeak erraztu egingo luke Salburuako 
bizilagunak Santa Luzia eta Judimendi auzoetara, baita Erdialdera ere, joatea. 
Ibilbide horiek egunero erabiltzen dituen jendeari entzuteko eta paperaren 
gainean egokiena iruditu arren praktikan hain egoki ez zena hobetzeko modu 
bat ere bada.

Kalkulatutako kostua: 295.000,00 €

Kod A06

l  Bizikletak eskuz puzteko gailuak

Bidegorri, ikastola, gizarte-etxe eta abarren ondoan bizikletak eskuz puzteko 
gailu batzuk jartzea, inori eskatu behar izan gabe, nahi duten guztiek erabili 
ahal izan ditzaten. Oñatin ikusi ditut eta oso ideia ona iruditzen zait. Kon-
presore elektrikorik ez, eskuzko puzgailuak gehienok Gasteizko hiriari buruz 
dugun ideiarekin %100 bat datorrena: green, familiakoa…

Kalkulatutako kostua: 6.000,00 €
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GASTEIZ GREEN

Kod A07 

l  Ortubi

Aspalditik ari gara eskatzen bigarren baratze bat Zabalgana auzoan, nork bere 
kabuz kudeatua, ekologikoa eta auzoari zabalik egongo dena.  Auzotarren to-
paleku bat, naturari loturiko jarduerak egin ahal izatek (lurra landu, heziketa, 
materia organikoa berrerabili, birziklatu...). Zabalortuk izandako arrakasta ikusi-
rik, herritar askok nahiko luke lur puska txiki bat etxetik gertu, familiarekin eta 
lagunekin aisialdiaz gozatzeko eta auzoko jendea ezagutzeko.

Kalkulatutako kostua: 240.000,00 €

Kod A08 

l  Baratze egokituak

Baratzeak egokitzea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat irisgarriak 
izan daitezen

Kalkulatutako kostua: 7.500,00 €

Kod A09

l  Domingo Beltran kalea garbitzea, argiztatzeao eta 
bizikleten aparkalekua jartzea

Garbitasun, argitasun gehiago eta bizikleten aparkalekua jartzea Domingo 
Beltran kalean

Kalkulatutako kostua: 50.000,00 €
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Kod A10 

l  Taberna eta mahaiak Arriaga Parkean

Oroimenez gogoratzen dut duela urte asko sutaustegian zegoen taberna 
hura, eta nola bertan arratsaldeak ematen nituen nire aitona-amonekin, 
kakahueteak jaten. Aukera hau aprobetxatu nahiko nuke Arriaga Parkean 
edariak (freskagarriak, ura, garagardoa gasarekin) eta aperitiboak (kakahue-
teak, olibak) zerbitzatuko dituen taberna bat eta mahai batzuk jar ditzatela 
proposatzeko, herritarrek ingurune eder hau berriro erabil dezaten sustatzeko. 
Alemanian parkeek bizitasun handia dute eta, neurri handi batean, ‘Biergar-
ten’ izenekoak jarri dituztelako da, hau da, tabernatxo bat jendea aire librean 
familiakoekin eta lagunekin eseri ahal izateko eta zerbait hartzeko. Udako 
denboraldian, udal igerilekuak irekitzen eta ixten dituzten garaiarekin bat 
etorriz. Komun publikoekin. 

Oharra: Teknikariek egindako balorazioaren arabera, behin betiko askaldegiak jarriko 
lirateke parkean. Bestalde, food-truck-en bidezko salmenta baimenduko luketen li-
zentzien oinarriak lantzen ari dira.Beraz, ez litzateke tabernarik jarriko.

Kalkulatutako kostua: 20.000,00 €

Kod A11

l  Zabalganatik Armentia basora doan eraztun berdea 
osatzea

Mariturri gaineko aldean dagoen Zabalgana basotik, auzo horretako etxeen 
sartaldean, Eskibelera doan errepidearekin komunikatuko duen egurrezko pa-
sabide bat egitea Mariturriko eta Gometxako biribilguneen artean.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €



AISIALDI ETA  
TOPAKETARAKO GUNEAK

Kalea eta gune publikoa topaketarako, sormenerako, kontenplaziorako eta elkarbizitza-
rako gune izatea helburu duten proiektuak sartu ditugu eremu honetan: jolasguneak, 
ibilerraztasuna hobetzeko proiektuak, kirola egiteko guneak. 

B01 Labastida plaza oinezkoentzat bihurtzea •
B02 Lasarte Parkearen txukuntzea •
B03 Erdialdeko haur parkeak hobetzea •
B04 Zabalgana jolas-parke berdea/zabalgana green playground •
B05 Nerabeentzako jolas-eremuak aire librean Ibaiondon eta Lakuabizkarran •
B06 Connect Ibailakua.  Belaunaldien arteko parkea aire librean •
B07 Goro parkea hobetzea •
B08 Haurrentzako jolas-eremua Jeronimo Roure kalean •
B09 Santo Domingo Plaza •
B10 Aire librean Kalistenia eta ariketak egiteko parkea •
B11 Adineko eta haurrentzako itzalguneak •
B12 Zaldiaran plaza hobetu eta apaintzea •
B13 Kirol-zelaiak Aldaian •
B14 Hospital plaza hobetzea •

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod B01 

l  Labastida plaza oinezkoentzat bihurtzea

Labastida kalean 11. zenbakia duen bebarrutik 22. zenbakia duen bebarrura 
doan tartea oinezkoentzat bihurtzea (Giza Eskubideen hiribidetik Zuhatzuko 
Atera). Izan ere, herritar asko dira toki honi Labastida plaza esaten diotenak, 
nahiz eta administrazio arloan Labastida kalearen zati bat den berez.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod B02  

l  Lasarte Parkearen txukuntzea

Lasarte parkearen inguru guztia garbitzea eta hiriaren eraztun berdean sar-
tzea da helburua.

Kalkulatutako kostua: 250.000,00 €
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod B03 

l  Erdialdeko haur parkeak hobetzea

Erdialdeko haur-parkeak eguneratzea, berritzea eta baldintza egokietan man-
tentzea, eta olanen bitartez eguzkitatik eta euritatik, behintzat, babestea.

Kalkulatutako kostua: 280.000,00 €

Kod B04 

l  Zabalgana jolas-parke berdea/Zabalgana green 
playground

Zabalgana LHI eta Galtzagorri Haur-eskolaren artean dagoen lurzatia egoki-
tzea, lurzati hori berdinduz eta landare-lurrez estaliz.

Kalkulatutako kostua: 20.000,00 €
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Kod B05 

l  Nerabeentzako jolas-eremuak aire librean Ibaiondon 
eta Lakuabizkarran

Egikitzea Skatean aritzeko, patinatzeko, eskalatzeko; areto-futbolean, saski-
baloian eta ping-pongean jokatzeko.

Kalkulatutako kostua: 150.000,00 €

Kod B06 

l  Connect Ibailakua. Belaunaldien  
arteko parkea aire librean

Aire librean eremu batzuk egokitzea, auzoko bizilagun guztiak konektatzeko 
topagune gisa balioko dutenak eta familiek elkarrekin ederki pasatzeko auke-
ra emango dutenak.   Aisialdirako eta patxadan egoteko eremuak dira au-
zoan bizi diren honako belaunaldi hauentzat: adineko jendea (tutoretzapeko 
etxebizitza batzuk daude), 35 eta 50 urte bitarteko helduak eta horien seme-
alabak, bai haurrak eta bai nerabeak ere (gero eta gehiago dira auzoan eta ez 
dute berentzat pentsatutako espaziorik).  Eremu berritzaile bat sortu nahiko 
genuke, taldeka edo bakarka egon ahal izateko, lasai edo aktibo egon ahal 
izateko, hitz egin, irakurri, lan egin eta on-line konektatzeko aukera emango 
duena.  Auzoan dauden eremu berdeak aprobetxatzea litzateke onena, horiek 
egokituz, bizilagunak giro lasaian, elkartzailean eta aire librean egon ahal iza-
teko, hiritik irten beharrik izan gabe.  Aukera horiekin batera, abangoardiako 
hiri-altzariak gehituko litzaizkioke (irudiak doaz honekin batera).

Kalkulatutako kostua: 150.000,00 €
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod B07 

l  Goro parkea hobetzea

Iturri bat jartzea, bidezidorren ertzak ordezkatzea, behin eta berriz konpondu 
arren etengabe puskatuta egongo ez den material iraunkor batez.Eserleku 
gehiago jartzea, atseden hartzeko, gizarte-harremanak egiteko eta ingurune 
naturalaz gozatzea ustatzeko. Paperontzi batzuk jartzea, daudenak gutxi dire-
lako, urrun daudelako eta zenbait tokitatik ikusiezinak direlako.

Kalkulatutako kostua: 50.000,00 €

Kod B08 

l  Haurrentzako jolas-eremua Jeronimo Roure kalean

Haurrentzako jolas-eremu bat sortzea proposatzen dugu, segurua, adinen 
arabera banatua, aire librean eta, era horretan, toki bat eskaini nahi zaio Bo-
rinbizkarra auzoko inguru honetan dagoen haur kopuru gero eta handiagoari.

Kalkulatutako kostua: 200.000,00 €
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Kod B09

l  Santo Domingo Plaza

Plaza eraberritzea, erabili ahal izan dadin.

Kalkulatutako kostua: 200.000,00 €

Kod B10 

l  Aire librean Kalistenia eta ariketak egiteko parkea

Gaur egun, Lakua auzoan aire librean kirola egiteko gune bakarra Galeoiaren 
haur-parkearen inguruan dagoen zirkuitua da. Kirolean hasteko toki ona den 
arren, puntu horiek oso urruti daude bata bestetik, eta zaildu egiten dute 
kirolarien arteko komunikazioa eta komunitate bat osatzeko aukera ere galdu 
egiten da. Gainera, elementu horiek zaildu egiten dituzte elkarteko pertsonek 
nahiz kanpokoek egin nahi duten diziplinaren zenbait alderdi. Horrexega-
tik parke espezializatuago eta barneratzaileago bat proposatzen dugu, era 
guztietako maila, adin, ezaugarri eta baldintza fisikoetako kirolariak elkar-
tzeko eta entrenamenduak partekatu ahal izateko. Halere, gure ustez, meteo-
rologiaren gaiari ere aurre egin beharko litzaioke. Pertsona askok, euria ari 
duelako, alde batera uzten dute beren entrenamendua, eta ohitura sedenta-
rioetara itzultzen dira. Horri irtenbide bat ematearren, egoki ikusiko genuke 
eremu horretarako estalki bat jartzearen inguruan balioespen bat egitea. 
Dena den, gure iritziz, neurri hori ez da ezinbestekoa proiektu honetarako.

Kalkulatutako kostua: 125.000,00 €
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod B11 

l  Adineko eta haurrentzako itzalguneak

Pergola edo antzeko zerbait jartzea 

Kalkulatutako kostua: 260.000,00 €

Kod B12  

l  Zaldiaran plaza hobetu eta apaintzea

Lurpeko garajeko sarbidearen hormak pintatzea, apaintzea edo landareak 
jartzea (Amarika plazan dauden bezala). Parkingaren aireztapen-etxolak 
apaintzea. Horretarako egokitutako tokietan zaburen bat gehiago jartzea. 
Txikitutako edo desagertutako zuhaitzak birjartzea. Txakur-jabeei buruzko 
ordenantzak betearaztea edo muga gehiago jartzea

Kalkulatutako kostua: 10.000,00 €



18

Kod B13 

l  Kirol-zelaiak Aldaian

Aldaia sektore osoan ez dago kirolgunerik, eta horrexegatik, beharrezkoa da 
inguru horretan kirol-zelai batzuk jartzea. Sektore horretan, zabalgana au-
zoaren gainerakoetan bezala, haur-biztanleria handia da eta gero eta han-
diagoa da gainera. Kirol-jarduera osasungarriak eta bizikidetza sustatuko 
luke. Halaber, inguruko beste sektore eta auzo batzuetako kirolguneak arindu 
egingo lituzke.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod B14 

l  Hospital plaza hobetzea

Plaza hobetzea.  Era horretan, gure proposamenaren bidez plaza honen bal-
dintzak duinak izatea lortu nahi dugu, eta aldi berean, Frantzia kalera eta, 
hedaduraz, Gasteizko betiko auzoetara irispide duin bat ahalbidetzea: Alde 
Zaharra, Zaramaga, Judizmendi eta Arana auzoetara.  Halaber eskatzen dugu 
aldaketa hori ez dadila mugatu eserlekuak margotzera edo bolardoak jartze-
ra, baizik eta hiriko beste inguru batzuetan bide publikoan aplikatzen ari diren 
zainketa-estandarren antzeko irtenbide egokiak har ditzatela, esate baterako, 
zuhaitz-ale jakin batzuk ezabatzea, Zerbitzu Teknikoek hori egitea bidezko 
ikusiko balute, eta eserleku zaharrak kendu eta horien ordez berriak jartzea, 
edota bizikleten aparkalekuak birziklatzea, hori guztia inguru hori egoki 
atontzeko eta plaza hau herritarrentzat atsegin bihurtzeko, benetan atsegina 
izan daitekeelako, hiriko inguru desberdinen arteko elkargune izan daitekee-
lako eta txukun eta dotore utz daitekeen plaza bat eta gainezkatutako Fran-
tzia kalearentzat arnasbide izan daitekeelako.  Uste dugu, era berean, Frantzia 
kalearen eta Anglo Vasco kalearen hasieran egingo den eraberritze-lan honek 
abiapuntu izan behar duela Gasteizko inguru hau guztia biziberrituko duen 
plan orokor batentzat.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €



GASTEIZ  
HIRI SEGURUAGOA

Eremu honetan sartu diren proiektuek Gasteizen bizi garen pertsona askoren kezkak 
nondik doazen erakusten dute: bide-segurtasuna, bereziki ahulenena: oinezkoak, ikas-
leak, adineko pertsonak, txirrindulariak... Baina beharrezkoa da, halaber, zirkulazioa eta 
horren segurtasuna hobetzea arazoak sortzen diren puntuetan, bidegurutzeetan, biribil-
gune jakin batzuetan... eta kalean topatzen ditugun mugikortasun mota desberdinen 
arteko elkarbizitza sustatzea.  

D01 San Prudentzio Hiribidean egungo trafiko ugaria gutxitzea
D02 Kutsadura akustikoa. Bide sentikorrak asfaltatzea
D03 Oto hiribideko zubian bazter-babesak kentzea
D04 Arabako Gorrak elkartearen lokalen irisgarritasuna hobetzea •
D05 Oinezkoen pasabidea apaizgaitegiaren aurrean 
D06 Bide-soluzioak Lakuabizkarran eta Ibaiondon
D07 Honduras kalea eta Konstituzio Plazaren arteko oinezkoentzako igarobide bat hobetzea
D08 Triana-Salburua tartean oztopo arkitektonikoak kentzea, argiztatzea eta asfaltatzea •
D09 Dusseldorf kalearen sarbidea hobetzea
D10 Oinezkoen igarobide arriskutsuak
D11 Gurpildun aulkiek ibilerraztasuna izatea oinezkoentzako igarobideetan •
D12 Luis Olariaga kaleko trafikoa hobetzea
D13 Odon de Apraiz ikastetxera irisgarritasuna edukitzea
D14 Enrique Eguren kaleko espaloiak eraberritzea
D15 Judimendi-Olagibel kaleetako zebra-bidea hobetzea

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod D01

l  San Prudentzio Hiribidean egungo  
trafiko ugaria gutxitzea

San Prudentzio Hiribidean azkenaldiko urte hauetan trafikoa erruz ugaritu 
dela ikus daiteke, halako neurriraino, ezen Armentiagana kaleak, berez Gas-
teiztik hegoalderantz joateko irteera naturala izan beharko lukeenak, San 
Prudentzio Hiribideak baino trafiko gutxiago jasaten duen, eta hori, Gasteiz 
osoko oinezkoentzako pasealekurik jendetsuena bertan egon arren, ehunka 
gasteiztarrek egunero erabilia, eta berez bizileku-eremu batean egon arren.    
Gaur egun San Prudentzio Hiribidea Gasteiztik hegoalderantz joateko irteera 
nagusia bihurtu da. Orain berriki hedabideek argitaratu zuten 87.180 ibil-
gailutatik % 0,07k bakarrik errespetatzen zuela ezarritako abiadura muga 
(30 Km/h). Halaber, egunean noranzko bakoitzean 6.700 ibilgailuko trafiko-
dentsitatea zenbatu zuten. San Prudentzio Hiribidea lasterbide gisa erabiltzen 
delako gertatzen da hori, Maite Zuñiga eta Armentiagana kaleetatik barrena 
doan irteera naturalak behar duen denbora baino laburragoa behar delako. 

Kalkulatutako kostua: 30.000,00 €

Kod D02 

l  Kutsadura akustikoa. Bide sentikorrak asfaltatzea

Berez nahikoa hondatuta dauden hainbat kale asfaltatzea eta ez adabakiak 
jartzea proposatzen da, ibilgailuek horietatik igarotzean egiten duten za-
rataren zati handi bat xurgatuko duen bide-zoru egokia jarriz.  Kutsadura 
akustikoaren arazoa gero eta larriagoa da Gasteizen. Ibilgailuak igarotzen 
direlako kutsadura akustiko handia jasaten duten ikastetxe, ospitale, egoit-
za, gizarte-etxe eta kultura-etxeetatik hurbil dauden kaleak sartuko lirateke 
horren barruan nagusiki. Hurbileko etxebizitzetan izango duen eragina ere 
garrantzitsua ote den egiaztatu beharko litzateke, inguru horietan ere ezarri 
ahal izateko.  Azkeneko urte hauetan, hiriko bide-zoruaren egoerak nabarmen 
egin du okerrera, eta gehienetan zuloetan adabakiak jartzera eta bide-zorua 
ez berritzera mugatu dira, eta nekezago, zarataren eragina gutxien xurgatzen 
duen horrelako asfalto bat erabilita.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €
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GASTEIZ HIRI SEGURUAGOA

Kod D03

Oto hiribideko zubian bazter-babesak kentzea

Oto hiribideko zubitik bazter-babesa kentzea eta horren ordez euste-baranda 
batzuk jartzea, Zabalgana hiribideko trenbidearen gaineko zubietan dagoena-
ren antzekoa. Neurri horren helburua oinezkoak eta bizikletak espaloitik ibili 
daitezen erraztea da, bazter-babes horrek toki asko jaten diolako espaloiari.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod D04  

l  Arabako Gorrak elkartearen  
lokalen irisgarritasuna hobetzea

Espazio guztiak denok erabili ahal izateko modukoak izan daitezen berma-
tzeko alternatiba batzuk abian jartzea proposatzen dugu, eta era horretan, 
herritarrak, inolako salbuespenik gabe, erabateko askatasunean beren kabuz 
moldatu ahal izango diren gizarte bat erdiesten ahaleginduko gara.  Proposa-
men hau gauzatzeko, Arabako Pertsona Gorren Elkarteak dituen lokalak ego-
kituko dira, irisgarriak izan daitezen. Gure egoitza Gasteizko Udalak lagatako 
bi lokaletan kokatua dago, eta bertan egiten dugu lan gure elkartearentzat. 
Bi lokal horiek bereizita daude eta kaletik sarbide bana dute, baina ez daude 
inola ere egokituak, sarrerako ate bakoitzean 16 zentimetroko altuera duen 
maila bat dagoelako, gure lokaletara nor bere kabuz sartzea eragozten due-
na. Irisgarritasun-arazo honek zuzenean eragiten die dibertsitate funtzionala 
duten eta gurpildun aulkiak erabiltzen dituzten pertsonei, baita mugikortasun 
murriztua duten pertsonei eta adineko pertsonei ere. Kontuan izanik, araudiak 
ezartzen duenaren arabera, erabilera publikoko eraikinek mugikortasun mu-
rriztua duten pertsonei sarrera ahalbidetu behar dietela, beharrezko ikusten 
dugu oztoporik gabeko ingurune bat sortzea, bi arrapala eraikiz. 

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €
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Kod D05

l  Oinezkoen pasabidea apaizgaitegiaren aurrean 

Apaizgaitegiko sarrera nagusiaren eta Sebastián Hurtado de Corcuera kalea-
ren artean oinezkoentzako igarobide bat sortzea, sakangune bat duena.

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €

Kod D06

l  Bide-soluzioak Lakuabizkarran eta Ibaiondon

Abiadura murrizteko oinezkoentzako igarobideak goratzea auzoko inguru 
desberdinetan, esate baterako: - Txantxangorri haur-eskolaren ondoan, Iru-
ñea kalea eta Uda Ibaiaren kalea elkartzen diren tokian. - Landaberde kalean 
gizarte-etxera doazen zebra-bideetan (eliza eta tutoretzapeko etxebizitzak) 
eta Wellington Dukea kalean (postontzia). - Wellington Dukeko zebra-bidean, 
Telepizza aurrean. - Antonio Machado kalearen eta Iratxeko Monasterioaren 
kalearen arteko bide-gurutzean. - Baiona kaleko 68 eta 74 zenbakietan. Baio-
na eta Iruñea kaleen arteko biribilgunean semaforo sakagailudun bat jartzea. 
Landaberde kaleko eta Baiona kaleko bidegurutzeetan ikusmena areagotzea 
(Wellington Dukea kaleko bidegurutzeak bereziki gatazken iturri dira). Gaine-
ra, hiritik  irteteko edo hirira sartzeko seinaleak hobetu behar dira, batez ere 
Wellington Dukearen eta Donostia kalearen biribilguneetan. - Donostia ka-
lean, Fernández de Pinedo parkearen bidegurutzean, padelekuaren ondoan.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €
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GASTEIZ HIRI SEGURUAGOA

Kod D07

l  Honduras kalea eta Konstituzio Plazaren arteko 
oinezkoentzako igarobide bat hobetzea,

Honduras kaletik Konstituzio plazaranzko bidegurutzea ezinezkoa da osorik 
berdean igarotzea. Erdian itxaron beharrik gabe tarte osoa gurutzatu ahal 
izateko moduan jartzea proposatzen dugu.

Kalkulatutako kostua: 15.000,00 €

Kod D08 

l  Triana-Salburua tartean oztopo arkitektonikoak 
kentzea, argiztatzea eta asfaltatzea

Triana kaleko zubia Salburuaraino lotzen duen bidearen zati bat irisgarria, 
ibilerraza eta segurua bihurtzea da proposamena, bertan tranbiaren geltoki 
bat kokatuko da. Hori guztia, bost jardueren bitartez: 1) Jose Maria Iparragirre 
kalean bidearen hasieran oinezko eta txirrindularientzako igarobide seguru 
bat egitea. Adibidez, zebra-bide bat 2) Adierazitako bide-zati hori argizta tzea, 
esate baterako, eguzki-farolen bitartez. Ez gauez oinez ibiltzeko bakarrik, 
baizik eta segurtasuna areagotzeko ere bai, bereziki emakumeena 3) Tarte 
guztia asfaltatzea, bidearen zabalera osoa aprobetxatuz 4) Oztopo arkitek-
tonikoak (eskailerak) kentzea, desgaitunen bat duten pertsonentza, adineko 
pertsonentzat, txirrindulari eta haur-kotxeentzat ibilerraza izan dadin eta, era 
horretan, belaunaldien arteko harremanak hobetu daitezen 5) Zuhaitzak ki-
matzea eta garbitzea

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €
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Kod D09

l Dusseldorf kalearen sarbidea hobetzea

Bremen kaletik Dusseldorf kalera joateko sarbidearen zabalera hobetzea.

Kalkulatutako kostua: 50.000,00 €

Kod D10

l Oinezkoen igarobide arriskutsuak

Antonio Machado kalean oinezkoen igarobide bat dago autobus-geltokiaren 
aurrean (Erdi tabernaren aurrean). Askotan burua ateratzen dute autobusa-
ren aurrean, ez dutelako ezertxo ere ikusten. Oso arriskutsua da hori, bai 
gidarientzat eta, batez ere, baita oinezkoentzat ere. Garrantzitsua izan daite-
ke ezaugarri horiek dituzten oinezkoen gainerako igarobideak ere aztertzea. 
Irtenbidea autobus-geltokiaren kokapena tokiz aldatzea izan daiteke. Oi-
nezkoen igarobidearen aurrean izan daiteke. Beste irtenbide batzuk semaforo 
bat jartzea edo oinezkoen igarobidea tokiz aldatzea izan daitezke, nahiz eta 
nire iritziz hobe den autobus-geltokia tokiz aldatzea.

Kalkulatutako kostua: 27.000,00 €
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Kod D11 

l  Gurpildun aulkiek ibilerraztasuna izatea 
oinezkoentzako igarobideetan

Aztertzea zein den bide-zorurik egokiena, itsuei oinezkoen igarobideetara 
joateko puntuak non dauden adierazteaz gain, gurpildun aulkiak edo aulki 
motordunak jauzika joan ez daitezen ahalbidetuko duena, aulki horien era-
biltzaileei eragozpenak sortzen dietelako, eta arazo horiek sortzen dituzten 
lauzak ordezkatzea.

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €

Kod D12

l Luis Olariaga kaleko trafikoa hobetzea

Gasteizko Luis Olariaga kaleko gehiegizko trafikoak eta gehiegizko abiadu-
rak eragiten dituen ondorio kaltegarriak gutxitzea da helburua. Kale hau 
Lakua-Arriaga auzoko ingurabide moduko bat zen, baina duela urte batzuk, 
auzo hau iparraldetik asko hazi zen eta Luis Olariaga kalea horren barruan 
txertatuta geratu zen. Orain, kale honek oztopo gisa jokatzen du alde zahar 
eta berriaren artean, eta oinezkoentzat arriskutsua da kale hau zeharkatzea, 
bertatik igarotzen den trafikoa oso handia delako eta gehiegizko abiaduran 
doalako. Arriskuaz gain, trafikoaren zarata dela eta, bai kopuruz eta bai abia-
duraz ere gehiegizkoa delako, inguruan bizitzea jasanezina bihurtzen da, are 
gehiago inguru honetako etxebizitza asko behe-solairuetan kokatuta daudela 
kontuan hartzen badugu.

Kalkulatutako kostua: 100.000,00 €
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Kod D13

l Odon de Apraiz ikastetxera irisgarritasuna edukitzea

Ikastetxera eta Zaramaga auzoko bizilagunen etxeetara irisgarritasuna eta 
mugikortasuna hobetzea arazo larria dugu oinezkoen eremua errespetatzen 
ez duten eta bertan etengabe aparkatzen duten ibilgailuekin. Arrisku larria 
eragiten die oinezkoei oro har, baina batez ere ikastolako neska-mutikoei. 
Gorozkiz beteta dagoen lorategi txiki hori ezabatzea proposatzen dugu, hi-
giene-arazo larria eragiten duelako, eta eremu horretan, lurrean, oinezko bat 
marraztea edo espaloi bat egitea. Horrek erraztu egingo luke hainbeste joan-
etorri dituen eremu honetako mugikortasuna

Kalkulatutako kostua: 15.000,00 €

Kod D14

l Enrique Eguren kaleko espaloiak eraberritzea

Enrique Eguren kaleko espaloiak zabaltzea, merkataritza-jarduera ugariko 
kale bat delako eta bizilagun kopuru handi bati zerbitzua eskaintzen diolako. 
Saltokiek lonjen % 90 baino gehiago okupatuak dituztenez, oinez ibiltzeko 
espazioa oso urria da, eta espaloiak 2 m baino estuagoak dira.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod D15

l Judimendi-Olagibel kaleetako zebra-bidea hobetzea

Bidegurutzean oinezkoentzako igarobideak lehentasuna duela hobeto iku-
saraztea Judimendi eta Olagibel artean, eta noranzko debekatuaren seinalea 
jartzea Bake kalean, Olagibelekin elkartzen den tokian, ez dagoelako.

Kalkulatutako kostua: 150.000,00 €



HEZKUNTZA, KULTURA,  
BERDINTASUNA,  
SENSIBILIZAZIOA

Guztiontzat ikasketarako gune bat izateko azaldu duen kezkagatik ezagutzen da gure hi-
ria aspalditik. Eremu hau, urrats bat gehiago da bide horretan eta herritarrak berak izatea 
nahiko genuke hezkuntzako eta sentsibilizazioko premiak zehaztuko dituztenak. Horrela, 
hemen sartu ditugun proiektuetan protagonista herritarra bera izatea nahiko genuke, 
erantzunkide izatea guztiona duguna zaintzeko lanean, iraunkortasuna, prebentzioa, 
inklusioa, eta memoria zaintzeko lanean, eta baita pertsonengan oinarritutako politikak 
zaintzeko lanean ere.

E01 Eraikin historikoetan BIDI edo QR kodea jartzea •
E02 Berdintasunerako eta Ahalduntzeko Eskola Txikia •
E03 Geen Capital, osasuntsu ikusi nahi zaituen hiria •
E04 Gasteiz City Dog
E05 Wifi denontzat. Harrera sozialerako udal zentroan ere bai •
E06 Zeledon Photocall 
E07 Osasuntsu Jan
E08 Haurren Auzoa •
E09 Gasteizko euskararen mapa egitea: atzoko arrastoak eta gaurko baliabideak •

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod E01 

l  Eraikin historikoetan BIDI edo QR kodea jartzea

Gasteizko eraikin historiko guztietan BIDI edo QR kodea duen plaka bat 
jartzea, Monumentu historiko jakin bati buruzko informazio zehatzagoa es-
kaintzeko. Hiriko kultura-zerbitzuen kalitatea hobetu nahi duen irtenbide bat 
eskaintzen du. Pertsona guztiek (herritarrek, turistek) erraztasun osoz ezagutu 
ahal izango dute eskatutako monumentuaren historia. Bereziki, itsuen kolekti-
boari mesede handia egingo lioke horrek, nahi duten monumentuari buruzko 
informazioa jasotzeko autonomia eskaintzen dielako. Kultura-informazioa 
osatuagoa izango litzateke, ikusmen bidez jasotzen dena osatuko lukeelako. 
Informazio-sistema hori eguneko 24 orduetan egongo litzateke eraginkor.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod E02 

l  Berdintasunerako eta  
Ahalduntzeko Eskola Txikia

Berdintasunerako eta Emakumeak Ahalduntzeko Eskola Gasteizko nesken 
arabera egokitzea. ‘Berdintasunerako eta Ahalduntzeko Eskola Txikia’ izene-
ko proiektua diseinatzea hainbat jarduera programatuz: ipuin edo liburuen 
irakurketa, musika, zinema, antzerkia, tailerrak eta abar, eta hori guztia, ge-
nero-ikuspegitik. Eskola Txiki hori 10 eta 16 urte bitarteko neskei zuzenduko 
li tzaieke. Mutilei zuzendutako jardueraren bat ere proposatzen da. ‘Eskola 
Txiki’ hori Berdintasunerako edo Ahalduntzeko Eskolaren programazioaren 
barruan txertatu liteke, edo esperientzia pilotu bat abiarazi liteke iraupen ja-
kin batekin (ikasturte bat, esaterako).

Kalkulatutako kostua: 12.000,00 €
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Kod E03

l  Geen Capital, osasuntsu ikusi nahi zaituen hiria

Elikadura-jokabideen arloko nahasmenduen prebentziorako plan bat sortzea, 
eta giza gorputzaren irudi osasungarri eta askotariko bat zabalduko duten 
udal jarraibide batzuk ematea

Kalkulatutako kostua: 45.000,00 €

Kod E04

l  Gasteiz City Dog

Ikusi dut Barakaldon oso emaitza onak lortzen ari dela City Dog delakoa, 
eta jendea oso pozik dagoela. Bere helburua herritarrak heztea da, beren 
txakurren, kaken, lokarrien, heziketaren... gaineko erantzukizuna har deza-
ten. Erantzule izatearen truke sari bat ematen zaie eta gizabide bikainaga-
tik nabarmentzen den talde indartsu bateko partaide bilakatzen dira. www.
citydogproject.com webgunean azaltzen da nola funtzionatzen duen eta 
gainerakoak. Badirudi ikerketa zientifikoetan oinarritua dagoela eta frogatua 
dagoela erabiltzen dituzten tekniken eraginkortasuna; Biologian Doktore den 
neska batek zuzentzen du.

Kalkulatutako kostua: 30.000,00 €
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Kod E05 

l  WIFI denontzat. harrera sozialerako  
udal zentroan ere bai

Harrera Sozialerako Udal Zentroan Wifi sare bat diseinatzea eta ezartzea.

Kalkulatutako kostua: 16.400,00 €

Kod E06

Zeledon Photocall 

Euskarri batetik zintzilik egotea Zeledonen aterkia eta txapela, eta beraz, tu-
ristak eta herritarrok beso batetik zintzilik jarri ahal izatea argazki bat ate-
ratzeko, Zeledon jaisten denean bezala, San Migel dorretik beherantz kable 
batetik zintzilik jaisten ari garela irudikatzeko.

Kalkulatutako kostua: 15.000,00 €
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Kod E07

l  Osasuntsu Jan

‘Osasuntsu jateko’ premia modu praktiko eta elkarreragile batean gizarte oso-
ra zabaltzea, elikadura-irizpide osasungarriago eta pertsonalizatuago batzuk 
ezagutuz eta errezeta zaporetsu eta orekatuak prestatuz, betiere produktu 
freskoak eta gai kimikorik gabeak erabiliz, horiek nola landu diren ikasiz eta 
materia organikoaren hondakinak bilduz eta aprobetxatuz, konposta egiteko 
eta zikloak ixteko.

Kalkulatutako kostua: 50.000,00 €

Kod E08 

l  Haurren Auzoa

Alde zaharreko gune batzuk egokitzea, auzoko bizilagunentzat ez dagoelako 
topaketa eta bizikidetzarako gunerik, haur, gazte eta adinekoei arreta be-
rezia eskainiz. Tonucciren filosofian oinarrituta, haurren autonomia sustatu 
nahi dugu zenbait tailerren bidez, eta bertan, zer parke nahi duten erabaki 
behar dute, gero, beren inplikazio zuzenarekin, gauzatu ahal izateko, ha-
sieratik amaieraraino. Haurrentzat egoki dena gainerako herritarrentzat ere 
egoki dela uste dugu. Haurraren berezko dibertsitatea onartzeak dibertsita-
te guztiak bermatzen direla esan nahi al du  Era berean, hausnarketa bat 
egingo dugu espazio publiko desberdinei buruz eta horien eraldaketari buruz, 
trafikoa ere barne, auzoko eragileen eta elkarteen artean.  Adibide modu-
ra, Etxauri plaza, Etxanobe parkea edo Marttin Tippia plaza ditugu gogoan. 
Puntu honetan, funtsezkoa da proiektuak irauten duen bitartean herritarren 
partaidetza errespetatzea, baita bere erritmoak ere, neurri berean balioesten 
baititugu egingo dugun ibilbidea eta helburua.  Partaidetza praktikan jartzeaz 
gain kontuan hartuko dugu, halaber, auzoko dibertsitatea eta kultura-anizta-
suna, generoaren ikuspegia, jarrera barneratzailea ukitzea eta komunitateari 
begira urratsak egitea.

Kalkulatutako kostua: 200.000,00 €



32

Kod E09 

l  Gasteizko euskararen mapa egitea:  
atzoko arrastoak eta gaurko baliabideak

Gasteizko euskararen mapa egitea proposatzen dut, bai euskarri fisikoan eta 
bai modu birtualean ere. Alde batetik atzoko arrastoak ikusaraziko lirateke 
(lekuak, pertsonak, ekintzak, egitasmoak eta abar...), eta bestetik, gaur egun 
hirian dauden baliabideak balorean eta ikusgai jarriko lirateke (Euskaltegiak, 
Oihaneder Euskararen Etxea, Udalaren Euskara Zerbitzua, Euskara elkarteak, 
argitaletxeak, kulturguneak eta abar...). Asmo garbia du proposamen honek: 
euskararen berreskurapenean eta normalizazioan eragin duten pertsona, 
erakunde, talde, gune eta jarduera desberdinak balioetsi eta ezagutaraztea. 
Izugarria izan da Gasteizen eta Araba osoan egin den lana eta egiten ari den 
jarduna euskara aurrera atera ahal izateko eta gasteiztarron ohiko hizkuntza 
izateko. Ahalegin handi hori modu desberdinetan ikusarazi nahi da proposa-
men honekin. Euskarri desberdinak erabiliz gauzatuko litzateke mapa orokor 
hau.

Kalkulatutako kostua: 30.000,00 €



GASTEIZ ETENGABE  
ARI DA ERABERRITZEN

Zaharkituta geratu diren eta “aurpegi-garbiketa” edo konponketa behar duten 
azpiegitura eta ekipamenduak zaintzeko eta berritzeko proposamen guztiak sartuko 
lirateke eremu honen barruan: Hiriko mantentze-lanak egitea, bideak konpontzea, 
zoladurak hobetzea, eraikinen estetika hobetzea eta abar. 

F01 Gasteizko Batailaren omenezko Monumentua eraberritzea
F02 Gasteiz zenbakietan
F03 Aldabe gizarte-etxearen behe-solairuko azalera handitzea
F04 Malizhaeza kalea berritzea •
F05 Urriaren Hamabiaren kaleko espaloietako bide-zorua aldatzea
F06 Agertoki irisgarriak •
F07 Foru Plazaren irisgarritasuna hobetzea •
F08 Posta kaleko jardinerak ezabatzea
F09  Honduras kaleko 3, 5 zenbakietako parterrea eta Honduras kaleko  

tranbia-geltokia urbanizatzea
F10 Aldundia kaleko eta Jesusen Zerbitzariak kaleko hiri-altzariak hobetzea
F11 Aiala Kantzilerraren kalea eraberritzea

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod F01

l  Gasteizko Batailaren omenezko  
Monumentua eraberritzea

Hondatua dago, Gasteizko erdigunean kokatua dago, turista asko etortzen 
dira bertara, gure ondarea da, kontserbatu egin behar dugu. Helburua mo-
numentu hori 1917ko jatorrizko egoerara itzultzea izango da. Ez da monu-
mentuaren garbiketa soil bat izango, baizik eta hondatuak edo galduak egon 
daitezkeen elementuak birjarriko dira
Gaur egun ezagutzen dugun Monumentua Gasteizko herriak Alava Jeneralari 
esker ona eman nahi izateko sentimendu sakon baten isla da. Gure mugetatik 
harantzago ezaguna den Gasteizko Batallaren,  historia kontatzen du. Mun-
duak Gasteiz aldera begiratu duen une bakan baten omenez eraikia, etorki-
zunari begira dagoena, Europarantz. 
1917 urtetik aurrera Gabriel Borrásen eskultura Gasteizko paisaian sendotuz 
joan zen, hiriaren ikono bihurtu arte. Mendeurrenaren urte honetan, premia-
zkoa da eraberritzea.

Kalkulatutako kostua: 140.000,00 €

Kod F02

l  Gasteiz zenbakietan

Gasteiz zenbakietan proiektuaren helburua gure hiriari buruzko ikuspegi 
orokor bat eskaintzea zen, udalaren webguneko atal berezi batean, www.vi-
toria-gasteiz.org webgunean barrena sartuz, udalerriari buruz era guztietako 
zenbaki eta datuak bilduko dituena, modu guztietara sailkatuak eta urtean 
behin eguneratuak, modu erraz eta erakargarri batean gure paisaia gizatiar, 
kultural, ekonomiko eta fisikoaren berri emateko, ikuspegi orokor batetik, ar-
gazki finko baten modura. 
Honelako datuak eskaini daitezke: - Bertan bizi diren herritarrei buruzko da-
tuak eta Gasteiztik igarotzen diren pertsonei buruzkoak. Kontsumoari buruzko 
datuak. Geografia eta administrazioari buruzko datuak. Klimatologiari, hon-
dakinen kudeaketari eta kutsadurari buruzko datuak. Zuhaitzak, landareak, 
lorategiak eta berdeguneak. Eraikinak, kaleak, etxebizitzak, era guztietako 
azpiegiturak eta ekipamenduak, hiri-altzariak, garraioak, egindako obrak... 
Eta abar.

Kalkulatutako kostua: 44.000,00 €
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Kod F03

l  Aldabe gizarte-etxearen  
behe-solairuko azalera handitzea

Aldabe gizarte-etxearen azalera handitzea, soto-solairuaren eta behe-solai-
ruaren artean dagoen espazioan zoladura jarriz. Egokitzea eta bertan herrita-
rren arretarako bulegoa kokatzea.

Kalkulatutako kostua: 280.000,00 €

Kod F04

l  Malizhaeza kalea berritzea

Malizhaeza kaleko espaloia eta bide gorria birdiseinatzea (Armentia parkea-
ren eraztun berdea) Espaloia hobetzea eta berritzea (egun dauden zuhaitzek 
sustrai izugarriak dituzte axalean eta txikitu egiten dute), bide gorria hobe-
tzea (harrotua eta hondatua dago) eta errepidetik bereizten duen tartea be-
rritzea (egun erdibitzaile bat dago, gutxi zaindutako heskaiekin). 

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €
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Kod F05

l  Urriaren Hamabiaren kaleko espaloietako  
bide-zorua aldatzea

Urriaren hamabiaren kaleko espaloietan bide-zoru berria jartzea. Duela 25 
urtetik bertan bizi izan naiz, eta betidanik espaloietako materiala MUNDRU-
NA izan da. Espaloi horietan udal obra ugari egin ondoren, hala nola estolde-
riakoak eta zuntz optikoa lurperatzekoak, kalea benetan egoera tamalgarrian 
dago egun.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod F06 

l  Agertoki irisgarriak

Aldapa baten bidez eta eskailerarik erabili gabe igotzeko moduko agertokiak 
eskuratzea edo egokitzea Udalak, ekitaldi desberdinak antolatzeko.

Kalkulatutako kostua: 95.000,00 €



37
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Kod F07 

l  Foru Plazaren irisgarritasuna hobetzea

Foru Plazako sarbidean eta hobian zoladura ordezkatzea, orain zimurtsua eta 
irisgarritasunik gabea delako, eta horren ordez irisgarria jartzea.

Kalkulatutako kostua: 300.000,00 €

Kod F08

l  Posta kaleko jardinerak ezabatzea

Jardinerak kentzeko eskatzen da, horien tamaina handiagatik ez dutelako 
saltokiak ikusten uzten, eta pertsonak erdialdeko kaletik –eta ez saltokien 
ondoko albo-kaleetatik– ibiltzera behartzen dituelako.

Kalkulatutako kostua: 40.000,00 €

Kod F09

l  Honduras kaleko 3, 5 zenbakietako parterrea eta 
Honduras kaleko tranbia-geltokia urbanizatzea

Parterrea birmoldatzea, eta irisgarriagoa egin. Eserlekuak arabako basoetako 
landaretza eta iturria.

Kalkulatutako kostua: 150.000,00 €
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Kod F10

l  Aldundia kaleko eta Jesusen Zerbitzariak  
kaleko hiri-altzariak hobetzea

Kaleko hiri-altzariak (jardinerak eta eserlekuak) hobetzea. Egoera txarrean 
dagoen galtzada-harrizko zoladura hobetzea.

Kalkulatutako kostua: 40.000,00 €

Kod F11

l  Aiala Kantzilerraren kalea eraberritzea

Angulema kalean tranbiaren geltokia dagoen plazako lorategia oso hondatua 
dago eta oso igaroleku estua uzten du oinezkoentzat. Lorategia kentzea eta 
zuhaitz horien ordez itzala ematen duten beste batzuk jartzea proposatzen 
dut. Eserlekuren bat ere jar liteke.

Kalkulatutako kostua: 170.000,00 €


