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BOZKATUKO DIREN PROIEKTUAK 

Zuk erabakiko duzu nola inbertituko diren 3 milioi € Gasteizen

Bideragarritasun-txostenak gainditu dituzten proiektuen laburpena 
duzu hemen.  Horien artetik, zure ustez Gasteizentzat premiazkoe-
nak diren hirurak aukeratu ditzakezu, bakoitza eremu desberdin 
batekoa. 

Eremu bakoitzak bere deskribapenean zehazten du zer irizpide 
erabili diren proiektuak multzokatzeko. Proiektu bakoitzean horren 
edukiari buruzko informazio laburtua duzu. Proiektuei buruz eza-
gutzen duzuna osatu nahi baduzu, joan zaitez, €pa Biltzar Jaure-
giko Green aretoan irailaren 21etik 24ra egingo diren erakusketa 
eta aurkezpenetara. Webgunean edo Herritarren Arretarako Bule-
goetan kontsultatu ditzakezu ordutegiak eta egitarauaren barruan 
sartutako aurkezpenak. 

Eskuorri honen erdialdean proiektu guztien zerrenda eremuka 
banaturik duzu, errazago bozkatu ahal izan dezazun. Herritarren 
Arretarako Bulegoetan bozkatu behar baduzu, idatzita eraman de-
zakezu errazago bozkatzeko. 

Ez ezazu beste baterako utzi! Bozkatzeko aurreikusitako epea 
irailaren 26ko 8:00etatik urriaren 9ko 23:59ra da online bidez, 
eta presentzialki Herritarren Arretarako Bulegoaren ordutegian 
(9:30etik 20:00etara).

Beste edozein informazio behar baduzu, 010 zenbakian erantzun-
go dizugu, edo Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuan, telefono 
honetan: 945161687. 

Anima zaitez, proiektuei buruzko informazioa jaso, eta erabaki!



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 Adriano VI eta Serafin Ajuria kaleetako zuhaitzak berreskuratzea
A02 Floridako bidegorria osatzea
A03 30eko eremuetan zoladurak konpontzea jendea bizikletaz ibili dadila errazteko
A04 Hondatutako bideetan zoladura jartzea
A05 Benetako Bike station bat •
A06 Hiri-baratzeak •
A07 Bidegorriaren kanpo-eraztuna egokitzea, patinatzaileek erabili ahal izan dezaten 
A08 Bizikleta-zaindegia •
A09 Bidegorriak erdialdean 
A10  Aniztasun funtzionala duten pertsonentzat eraztun berdearen ibilerraztasuna 

hobetzea •
A11 Judimendi Ikastetxetik hurbil dauden eserlekuak aldatzea eta zoladura berritzea
A12 Mahastiak berdeguneetan
A13 IGIn mahats-barietate desberdinak bilduko dituen mahasti esperimentala
A14 Zakurrentzako eremua •

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod: A01

  Adriano VI eta Serafin Ajuria kaleetako zuhaitzak 
berreskuratzea

Proposamenaren helburua:
Serafin Ajuria kaleko katalpak kentzea, txorkoa zabaltzea eta landaketa berria 
egitea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Adriano VI.aren kaleko katalpa gehienak oso egoera txarrean aurkitzen dira. 
Oro har, etengabean kimaketak egin zaizkien eta zuhaitz batek hiri batean 
bete behar dituen berezko eginkizunak betetzen ez dituzten zuhaitzak dira.

Kostua: 45.500 €

Kod: A02

  Floridako bidegorria osatzea

Proposamenaren helburua:
Floridako bide-tartean bidegorri osoa mugatzea, ertzeko marra pintatuz, Sen-
da ibilbideko hurrengo tartean bezalaxe, bai oinezkoek eta bai txirrindulariek 
ere hobeto identifika dezaten bidegorria. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Bizikleta sustatzeko helburuari begirako proposamena delako. 

Kostua: 1.500 €
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GASTEIZ GREEN

Kod: A03

  30eko eremuetan zoladurak konpontzea jendea 
bizikletaz ibili dadila errazteko
Errepideetako zuloak eta artesiak konpontzea, erorketak, lesioak, kalte per-
tsonalak eta/edo materialak izateko arriskurik gabe ibili ahal izan gaitezen.

Proposamenaren helburua:
Hurrengo kaleak osorik asfaltatzea edo adabakiak jartzea, premiaren arabera: 
Prudencio Mª Berastegi, La Paloma, Esperantza, Lovaina Plaza, Agirre Lehen-
dakaria, Olagibel (Bake kalearen eta Herrandarren kalearen artean), Gorbeia, 
Juan XXIII, Ayala Kantzelaria, Jesus Guridi, San Frantzisko aldapa, Errege Atea, 
San Frantzisko, Aska eta Askatasuna.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Oso interesgarria delako, nabarmen hobetuko lukeelako kale horien egoera.

Kostua: 450.000 €

Kod: A04

  Hondatutako bideetan zoladura jartzea

Proposamenaren helburua:
480 m2-ko zoladura jartzea, parkeetan hondatuta dauden bideak bide zolatu 
bihurtzeko.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Parkeen estetika hobetzen duelako.

Kostua: 120.000 €
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Kod:  A05

  Benetako Bike station bat

Proposamenaren helburua:
Zabortegian amaitzen duten bizikletei irteera ematea. Bizikletei erabilera be-
rria ematea, hondakinak gutxitzea, eta mugikortasun iraunkorra, aurrezpena 
eta bizikleta erabiltzen duten pertsonen arteko harremanak sustatzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Aspaldi abian jarri arren, zabaldu eta sakondu egin beharko litzatekeen eki-
men bat garatzen duelako. 

Kostua: 105.000 €

Kod:  A06

  Hiri-baratzeak

Proposamenaren helburua:
Baratzezaintza ekologikorako programa bat sustatzea, udalaren lursailetan 
hiri-baratzeak diseinatu eta abian jarriko dituena, eta osasuntsu jateak eta 
hurbileko elikagaiak kontsumitzeak duen garrantziaz jendea jabearaziko due-
na, baliabide gutxien duten herritarrei lagunduz.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Zabalganako auzo-baratzeak bezalako ekimen arrakastatsuei jarraipena ema-
ten diolako. 

Kostua: 120.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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GASTEIZ GREEN

Kod:  A07

  Bidegorriaren kanpo-eraztuna egokitzea, 
patinatzaileek erabili ahal izan dezaten 

Proposamenaren helburua:
Alegria ibaiaren pasealekuko bidegorria Durana-Landa bidegorriarekin lotzea 
eta Ehari-Gobeo - Alibarra bidegorria Areatza kaleko bidegorriarekin lotzea, 
eta zenbait tartetan zoladuraren egoera hobetzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Beste erabiltzaile-profil bati aukera ematen diolako eraztun berdean erabilga-
rri dauden aisialdirako azpiegitura linealak erabiltzeko.

Kostua: 116.500 €

Kod:  A08

  Bizikleta-zaindegia 

Proposamenaren helburua:
Arlo juridikoan nahiz administratiboan argitzea ea aukerarik badagoen etxa-
be komertzialetan bizikleta-lonjak jartzeko, eta halaber, erabilera hori onar 
dezaketen udal lokalak identifikatzea, horiek egokitzea eta enpresa sozial ba-
tekin bizikleta-lonja berriak barneratzeko eta kudeatzeko hitzarmena egitea.  

Zergatik da garrantzizkoa: 
Bizikletak sustatzeko udal politikarekin bat datorrelako, eta horrez gain, bi-
zikletak gordetzeko eremu seguruen eskaerari erantzuten diolako. 

Kostua: 300.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod: A09

  Bidegorriak erdialdean 

Proposamenaren helburua:
Proiektuak idaztea, bidegorri berriak egiteko jarduerak burutzea eta ko-
nexioak hobetzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Txirrindularientzako azpiegituren eskaintza garatzen aurrera egitea ahalbi-
detzen duelako.

Kostua: 350.000 €

Kod:  A10

  Aniztasun funtzionala duten  
pertsonentzat eraztun berdearen  
ibilerraztasuna hobetzea

Proposamenaren helburua:
Scooter elektrikoak erostea mugikortasun-arazoak dituzten herritarrek aloka-
tu ditzaten, eta Eraztun Berdearen ibilbide osoan barrena eserlekuak jartzea. 
Aniztasun funtzional desberdina duten pertsonei, unean uneko edozein era-
tako ezintasuna dutenei eta hiriari –turismo iraunkorraren destino gisa– me-
sede egingo liekeen proposamen bat da.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Eraztun Berdeko altzariak osatzea ahalbidetuko duelako, eta, bestalde, Sal-
buruako parkera bisitak egiteko alternatiba bat eskainiko liekeelako mugikor-
tasun-arazoak dituzten pertsonei, parke natural honen aukerak hobetuz.

Kostua: 30.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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GASTEIZ GREEN

Kod:  A11

  Judimendi Ikastetxetik hurbil dauden eserlekuak 
aldatzea eta zoladura berritzea

Proposamenaren helburua:
Judimendi ikastetxetik hurbil dauden eserlekuen ordez Hegoalden daudenen 
antzeko eserleku jarraituak jartzea, eta Judimendi parkeko egurrezko zorua 
aldatzea. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Erabileraren eta denboraren poderioz gaur egun hondatuta dagoen lurzorua 
berrituko delako. 

Kostua: 200.000 €

Kod:  A12

  Mahastiak berdeguneetan  

Proposamenaren helburua:
Hiriko berdegune batean mahastiak jartzea, Arabako nekazaritza-ekoizpena-
ren produktu garrantzitsuenetako baten bidez balio estetikoa eta apaingarria 
ematearen alde egiten duen hiri gisa agertzeko.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Gure lorategietan ez dagoelako mahatsondo-espezierik.

Kostua: 4.500 €
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Kod:  A13

  IGIn mahats-barietate desberdinak bilduko dituen 
mahasti esperimentala

Proposamenaren helburua:
Las Neveras muinoan lurra prestatu eta mahatsondo-espezie desberdinak al-
datzea eta Olarizuko Lorategi Botanikoko Landare baliagarri eta mehatxatuen 
Lorategia garatzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Mahatsondo-espezie desberdinen jokabidea ezagutarazten lagundu de-
zakeelako.

Kostua: 60.000 €

Kod:  A14

  Zakurrentzako eremua 

Proposamenaren helburua:
Udal lurzati batzuk, 1.000 m2 inguru, ixtea, eta seinaleak jarri eta prestatzea, 
zakurrak askatasunean libre ibili ahal izan daitezen.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Zakur-jabeen arteko gatazkak gutxitu eta harremanak sustatu ditzakeelako.

Kostua: 15.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA



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 Jolas-Gunea Hegoalde G.E.n •
B02 Gerardo Armesto plazan eta Bolivia kalean jolas-guneak berritzea •
B03 Jolas-guneak Borinbizkarran eta Elejalden •
B04 Pilotalekuak Adurtzan eta San Ignazion •
B05 Makespace •
B06 Bertako artista amateurren ikuskizunak sustatzeko deialdia •
B07 Gasteiz, mugi zaitez dantza eginez
B08 Parkour Park 
B09 Agertoki ibilerrazak
B10 Jolas egokituak jartzea haurrentzako jolasgune guztietan •
B11 Pedro Ignazio Barrutian eta Jose P. Ullibarriko jolasguneak berritzea •
B12 Petankarako gune izatetik hareatza izatera •
B13 Gazteleku: Topalekua gazteentzat •
B14 Hegoaldeko haur-parkeak eraberritzea •

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod: B01

  Jolas-Gunea Hegoalde G.E.n

Proposamenaren helburua:
Hegoalde Parkeko horma botatzea eta oraingo zuloan haurrentzako zorua eta 
jolasak jartzea. Horma landare eta animalien alegoria batekin edo Gasteiz-
Greenekin lotura duen zerbaitekin apaindu daiteke.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Jolas-gune berri bat sortzen delako. 

Kostua: 70.000 €

Kod: B02

  Gerardo Armesto plazan eta Bolivia  
kalean jolas-guneak berritzea

Proposamenaren helburua:
Gasteiz Hiribidearen ingurunean eta hortik hurbil dauden ikastetxeetara haur 
asko joaten diren arren gutxi zaindu izan den alde horretako gune batean 
azken urteotan egin izan diren berrikuntzak osatzea.  

Zergatik da garrantzizkoa: 
Aspaldiko haur-jolasak berrituko liratekeelako, lehenagokoak direnak baldin 
badaude ere eta horien egora itxurazkoa bada ere. 

Kostua: 140.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod: B03

  Jolas-guneak Borinbizkarran  
eta Elejalden

Proposamenaren helburua:
Borinbizkarra eta Elejalden gune gaituen falta sumatzen da adin txikiko hau-
rrek horretarako aire librean gaitu diren guneetan jolas egin eta gozatu de-
zaten.
Borinbizkarran eta Elejalden jolaserako gune bat jarri behar da adin txikikoak 
jolasean ibili ahal izateko; eskuragarria izango da eta egokitutako jolasak 
ere izango ditu. Estalitako gune bat ere izan dezala, urte osoan erabili ahal 
izateko, klimatologia kontuan izan beharrik gabe.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Jolas-guneak sortzen dituelako, jolasgunerik ez dagoen edo dagoen haur ko-
purua kontuan hartuta nahiko ez diren alde batean.

Kostua: 140.000 €

Kod:  B04

  Pilotalekuak Adurtzan  
eta San Ignazion

Proposamenaren helburua:
Adurtza Ikastolako pilotaleku irekia estaltzea eta San Ignazio ikastetxeko pi-
lotalekuko hezetasunak konpontzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Parte-hartzaileak eta publikoa integratzeko guneak direlako. 

Kostua: 220.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod: B05

  Makespace

Proposamenaren helburua:
Makespace edo Hackerspace jendearentzat irekitako gune bat da eta nahikoa 
baliabide ditu sormenezko irudimena sustatzeko eta lantzeko, eta edonork 
gauzatu dezake proiektu bat. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Pertsonen autoestimua hobetzen duelako, horien sormena eta irudimena sus-
tatuz. Ikasteko edo gauzetan interesaturik egoteko edo nola funtzionatzen 
duten jakiteko pertsonek berez duten jarrera berreskuratzea edo sustatzea 
lortzen delako. Ezagutza partekatzean oinarritzen da. 

Kostua: 205.000 €

Kod:  B06

  Bertako artista amateurren  
ikuskizunak sustatzeko deialdia

Proposamenaren helburua:
Gasteizko ostalaritza-establezimenduei laguntzeko deialdia, bertako artista 
amateurren bidez ikuskizunak zuzenean eman ditzaten.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Hiriaren mesederako, giroa sortzen du, artisten mesederako, beren ekoizpe-
nak agertu ditzakete eta esperientzia gehitu, eta ostalaritzako jarduera eko-
nomikoaren mesederako delako.

Kostua: 30.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod: B07

  Gasteiz, mugi zaitez dantza eginez

Proposamenaren helburua:
Kalean Dantza Jaialdi bat egitea, dantza modalitateko agente artistiko des-
berdinen lana agerian jartzeko eta dantza herritarrengana hurbiltzeko. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Diziplina artistiko honen lana bultzatzen duelako agente desberdinen lanki-
detza koordinatuaren bidez eta publikoarengana hurbiltzen duelako.

Kostua: 200.000 €

Kod:  B08

  Parkour Park 

Proposamenaren helburua:
Parkour parke bat jartzea Lakua auzoan, kirol hori praktikatzen duten gaz-
teentzat.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Goraka ari den modalitate bat delako eta hirian era horretako inola instala-
ziorik ez dagoelako.

Kostua: 200.000 €
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Kod:  B09

  Agertoki ibilerrazak

Proposamenaren helburua:
Agertoki egokituak erostea edo udalak lehendik dituenak egokitzea, arrapala 
baten bidez ibilerrazak eginez. Bi agertoki erostea balioesten ari gara, bat 
10x6koa eta bestea 15x10ekoa (Plaza Berria).

Zergatik da garrantzizkoa: 
Agertokietan erabateko ibilerraztasuna lortu nahi delako. 

Kostua: 410.000 €

Kod:  B10

  Jolas egokituak jartzea  
haurrentzako jolasgune guztietan

Proposamenaren helburua:
213 jolasgune daude eta horietatik 5 bakarrik dira jolas egokituak dituztenak. 
Horretarako gehienez dagoen aurrekontuaren arabera 75 jolas egokitu jarri 
ahal izango lirateke.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Jolasguneak haur guztientzat egokitzen dituztelako.

Kostua: 450.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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AISIALDI ETA TOPAKETARAKO GUNEAK

Kod: B11

  Pedro Ignazio Barrutian eta  
Jose P. Ullibarriko jolasguneak berritzea.
Alde honetan guneak hutsik daude eta haurrentzako jolasak jarri behar dira 
horietan ibili eta gozatzeko eta auzoari bizia emateko.

Proposamenaren helburua:
Jolasguneak aldatu eta berritzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Aspaldiko jolasak berrituko lirateke.

Kostua: 64.000 €

Kod:  B12

  Petankarako gune izatetik  
hareatza izatera

Proposamenaren helburua:
Zabalganan eta Sofia Erreginaren Hiribidetik hurbil dagoen Ali ibaiaren Bi-
dean dauden haurrentzako jolasguneen ondoan dauden bi hareatza-guneak 
egokitzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Berrikuntza bat delako, hirian ez dago helburu horretarako erabiltzen den 
harea-jolasgunerik, Gamarrako igerilekuetakoa izan ezik. 

Kostua: 12.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod: B13

  Gazteleku: Topalekua gazteentzat

Proposamenaren helburua:
Topaleku bat eta erreferentziazkoa hiriko gazteentzat, horien eta udal erakun-
dearen artean kudeatuko litzateke. Gazte horiek eta beraiekin lan egiten du-
ten kolektiboek aspalditik eskatzen ari diren elkarbizitzako gune bat.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Bereziki gazteentzakoa den ekipamendu bat izango genukeelako, eta gune 
horretan, ez genituzke topaguneak eta elkarbizitzako ekintzak bakarrik gau-
zatuko, sormena, aholkularitza, kultura eta abar ere landuko genituzke. 

Kostua: 175.000 €

Kod: B14

  Hegoaldeko haur-parkeak eraberritzea

Proposamenaren helburua:
San Kristobal plazako parkean haurrentzako jolastokiak, zoruak, argiak eta 
hiri-altzariak eraberritzea. Zumabide eta Zumakadi arteko barne-parkea, 
Mauricio Valdivielso parkea eta Adurtza parkea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Auzo hauetako neska-mutilak jolastea erraztuko duelako, jolaserako eremuak 
eraberrituz.

Kostua: 190.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA



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, biri-
bilgune jakin batzuetan... eta kalean topatzen ditugun mugikortasun mota desberdinen 
arteko elkarbizitza sustatzea.  

D01 Trenbidearen ondoko pasealekua hobetzea
D02 Duende Pasabideko iragazpenei eta hezetasunari soluzioa aurkitzea 
D03 Enrique Eguren kalea oinezkoentzat xedatzea 
D04 Semaforoa eta pasabide goratua Blas Otero kalean
D05 Tomas Zumarraga Dohatsuaren tarte batean espaloia zabaltzea 
D06 Mariturri HLHI aurreko pasabide goratua
D07 Teodoro Gonzalez de Zarate kalea oinezkoentzat xedatzea 
D08 Fontechako Gaztelua eta Ariznabarra kaleen arteko bidegurutzean segurtasuna 
hobetzea
D09 F. Xabier Landaburu kaleko zebra-bidea, Arriaga Gizarte Etxearen ondoan
D10 Iliada Ibilbidean abiadura murriztea 
D11 Latinoamerikako biribilgunea lurperatzeko proiektua prestatzea 
D12 Prado parkean, Elvira Zulueta tartean, ibilbideak berrantolatzea
D13 Honduras kalean bizikleta trafikoa arautzea, bidegorriekiko lotuneetan
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Kod: D01

  Trenbidearen ondoko pasealekua hobetzea

Proposamenaren helburua:
J.M. Iparragirre eta Euskadiko Hiriburuaren Etorbidearen arteko tartea hobe-
tzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Trenbidearekiko paralelo doan bideari jarraipena ematea ahalbidetzen due-
lako.

Kostua: 380.000 €

Kod: D02

  Duende Pasabideko iragazpenei eta hezetasunari 
soluzioa aurkitzea 

Proposamenaren helburua:
Duende Pasabidea jende askok erabiltzen du egunez lurpeko pasabide gisa, 
baina arazoak sortzen dira, batez ere neguan, bertan izaten diren iragazpenek 
eta hezetasunek jendea irristatzea, erortzea... eragiten dutelako, eta horrez 
gain, utziaren itxura ematen diolako. 
Hormetan eta sabaian izaten diren iragazpenak konpondu nahi dira, irrista-
tzeko eta erortzeko arriskua ekiditeko.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Istripu-arriskurik ez izateko komeni da, neguan izotza egiten duenean izotz-
plakak agertu ohi direlako eta arriskutsua gertatzen delako.

Kostua: 80.000 €
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GASTEIZ HIRI SEGURUAGOA

Kod: D03

  Enrique Eguren kalea oinezkoentzat xedatzea 

Proposamenaren helburua:
Oinezkoentzako eremu zabalagoak irabaztea, aparkalekuetarako espazioaren 
kaltetan. Hiri-espazioak berrituko dira, zoladura eraberrituko da, instalazioak 
berrituko dira eta abar.

Zergatik da garrantzizkoa:
Aurrerapauso bat delako Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren 
Plana gauzatzeko orduan.

Kostua: 437.500 €

Kod: D04

  Semaforoa eta pasabide goratua Blas Otero kalean

Proposamenaren helburua:
Blas Otero kalean, Getaria kalearekin gurutzatzen den tokian, bi igarobide 
daude eta ibilgailuak abiadura handian igarotzen dira bertatik.  Inguruetan 
zenbait ikastetxe daude eta ordu jakin batzuetan arriskua izaten da neska-
mutilentzat.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Arrisku-sentsazio horren aurrean herritarrek egindako eskaera bat delako.

Kostua: 27.947,93  €
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Kod: D05

  Tomas Zumarraga Dohatsuaren tarte batean 
espaloia zabaltzea 

Proposamenaren helburua:
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetara (Landazuri Ikasto-
lara eta Sta. María de Vitoria Ikastetxera) doazen irispideen ibilerraztasuna 
hobetzea, herritarren kopuru garrantzitsu batek zailtasunak izaten dituelako, 
horien estutasunaren ondorioz.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Kalea hobetzea ahalbidetuko duelako eta oinezkoentzako espazio gehiago 
izango delako, eta horrek, ongizatea ekarriko diolako herritarrari. 

Kostua: 411.355,45 €

Kod: D06

  Mariturri HLHI aurreko pasabide goratua

Proposamenaren helburua:
Ikastetxearen atetik bestaldeko espaloiraino Leza kalea gurutzatzeko errazta-
sunak ematea. Espaloia zabalduko da, guraso guztiei harrera egiteko estuegi 
geratzen delako, eta era horretan, ikusmen handiagoa izango dute gurutza-
tzeko orduan. Horretarako, beharrezkoa izango da aurrealdeko aparkalekuak 
kentzea. Pasabide honi esker, aurrealdeko espaloian aparkatzen duen jendeak 
arriskurik gabe gurutzatu ahal izango du ikastetxearen ateraino.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Abiadura murrizteko eta bide hori lasaitzeko balio izango lukeelako.

Kostua: 40.000 €
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GASTEIZ HIRI SEGURUAGOA

Kod: D07

  Teodoro Gonzalez de Zarate kalea oinezkoentzat 
xedatzea 

Proposamenaren helburua:
Kalea oinezkoentzat xedatzea eta garajetik irteten edo bertara sartzen diren 
ibilgailuen kopurua mugatzea. Kale estua da eta buxadurak sortu ohi dira, 
Armentia ikastolara doazen pertsonak bertatik igarotzen direlako. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Ikasleak ikastetxera egiten dituzten lekualdaketetan mugikortasun aktiboa 
eta autonomoa sustatzeko politiken barruan sartzen da. Ikasleen mugikorta-
sun autonomoa errazten duen erreforma bat proposatzen du.

Kostua: 117.000 €

Kod: D08

  Fontechako Gaztelua eta Ariznabarra kaleen arteko 
bidegurutzean segurtasuna hobetzea

Proposamenaren helburua:
Puntu honetatik igarotzen diren ikasleei segurtasun handiagoa bermatuko 
dien semaforo bat jartzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Puntu honetan istripuak eragotzi ditzakeelako.

Kostua: 31.047,38 €
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Kod: D09

  F. Xabier Landaburu kaleko zebra-bidea, Arriaga 
Gizarte Etxearen ondoan.

Proposamenaren helburua:
Aipatutako kale horretako bidegurutzean segurtasuna hobetzea, jendea ha-
rrapatzea eragotziko duen oinezkoentzako pasabide bat jarriz. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Behin eta berriz egindako eskaera delako. 

Kostua: 20.000 €

Kod: D10

  Iliada Ibilbidean abiadura murriztea 

proposamenaren helburua:
Iliada Ibilbideko 14 zenbakian oinezkoentzako pasabide goratu bat egitea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Erosotasuna (pasabidea egitean) eta segurtasuna (pasabide hori goratua de-
nez) ematen duelako. 

Kostua: 60.000 €
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GASTEIZ HIRI SEGURUAGOA

Kod: D11

  Latinoamerikako biribilgunea lurperatzeko proiektua 
prestatzea 

Proposamenaren helburua:
Kanpo-aholkularitza batek proiektua idaztea, trafikoari buruzko azterketa xe-
hatua eta eragindako Udal Sailek finkatutako baldintzak abiapuntutzat hartu-
ta: Herritarren Babesa, IGI, TUVISA, Hirigintza eta Ingurumena. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Bidegurutze horretan eta ingurunean bide-zirkulazioaren jariotasuna hobe-
tzeko balioko lukeelako. 

Kostua: 425.000 €

Kod: D12

  Prado parkean, Elvira Zulueta tartean, ibilbideak 
berrantolatzea 

Proposamenaren helburua:
Tarte horretan oinezkoen, txirrindularien eta korrikalarien zirkulazioa berran-
tolatzea, bi erreiak eta espaloia horizontalki edo bertikalki adieraziz.  

Zergatik da garrantzizkoa: 
Ibilbide eta jarduera desberdinak bereiziz espazioa berrantolatzeko aukera 
ematen duelako.

Kostua: 100.000 €



Kod: D13

  Honduras kalean bizikleta trafikoa arautzea, 
bidegorriekiko lotuneetan. 

Proposamenaren helburua:
Honduras kalean jendea harrapatzea ekidin eta bizikleten eta oinezkoen es-
pazioa zehaztea. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Gasteiz Hiribideko, Euskal Herria bulebarreko eta Don Vela Kontearen kaleko 
bidegorrien arteko lotura ezak eragin eta autobus geltoki berriaren irekierak 
areagotu duen egoera gatazkatsua konponduko duelako. 

Kostua: 195.000 €



HEZKUNTZA ETA  
SENTSIBILIZAZIOA

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 Florida, hezkuntzarako parke bat 
E02 Gasteizko ibaiak zaintzea eta babestea eta horietan gozatzea
E03 Hiriko berdeguneen aitabitxi izatea •
E04 Praktikako komunitateak herritarren iradokizunak-proposamenak... entzuteko, 
jasotzeko eta bideratzeko
E05 Horma-irudiak Ariznabarran
E06 Eta zuri... Zer gertatzen zaizu? 
E07 Sofware librearen bidez ordenagailuak berrerabiltzeko tailerra •
E08 Kulturarteko elkarbizitza •
E09 Elikadura-nahasmenduen prebentzioa 
E10 Sistema eragileak eta formatu libreak onartzea Gasteizko Udalean. 
E11 Emakumeen etxe egokitua •
E12 Emakumeak protagonista izan diren lekuetako memoria historikoa berreskuratzea 
E13 Erosi, kozinatu eta konpostatu •

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod: E01

  Florida, hezkuntzarako parke bat 
Proposamenaren helburua:
Ingurumen Heziketako Proiektua gauzatzea; hiru fasetan egingo litzateke: - 1. 
Fasea: Ingurumenaren informaziorako, interpretaziorako eta hezkuntzarako 
dauden interpretazio-baliabideen eta horien euskarrien inbentario eguneratua 
sortzea. - 2. Fasea: Lehen turismo-bulegoa izan zen eta orain “Txoroleku” den 
eraikina egokitzea, “Florida” parkeko ingurumenaren interpretaziorako eta 
hezkuntzarako zentro izateko.3. Fasea: Natura zaintzeko boluntarioen elkarte-
ren baten bidez gauzatzea zentro honetako arreta eskaintzeko programa.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Jarraipena duelako gauzatzen ari diren ingurumen hezkuntzako programekin. 
Erabateko lotura duelako hiri hezitzaile baten helburuekin: ondarea ezagu-
tzea eta errespetatzea eta ingurumenarekin kontzientziatua egotea.

Kostua: 47.000 €

Kod:  E02

  Gasteizko ibaiak zaintzea eta babestea eta horietan 
gozatzea
Proposamenaren helburua:
Herritarren sentsibilizaziorako, kontzientziaziorako eta ekintzarako plan bat mar-
txan jartzea ibaien egoera ezagutzera emateko, eta ibaietako ubideetatik plas-
tikoak eta biodegradagarriak eta bistarako desatseginak diren bestelako ontziak 
kentzeko ekintzak, irteerak eta kanpoko lanak egitea. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Natura zaindu, babestu eta iraunarazteko eta elikatzeko basoak sortzeko eta 
abar egiteko lanean denbora asko daramaten kolektiboak, elkarteak eta per-
tsonak mugiarazten ditu horren inguruan eta hori eginez hiriko ibaiak garbi 
edukitzea lortzen du. 

Kostua: 30.000 €



HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA
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Kod:  E03

  Hiriko berdeguneen aitabitxi izatea

Proposamenaren helburua:
Kanpaina bat gauzatzea hezkuntzako erakundeak eta elkarteak hiriko ingu-
rumen-ondarea ezagutzeko eta zaintzeko lan egin dezaten eta erantzunkide 
izan daitezen.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Topaketarako, harremanerako eta sozializaziorako gune diren hiriko parke eta 
berdeguneak diseinatzeko, kudeatzeko eta zaintzeko kolektibo desberdinak 
konprometitzen dituelako. 

Kostua: 50.000 €

Kod:  E04

  Praktikako komunitateak herritarren iradokizunak-
proposamenak/kexak-erreklamazioak entzuteko, 
jasotzeko eta bideratzeko.

Proposamenaren helburua:
Talde-lanerako esperientzia bat udaleko pertsonal teknikoarekin jendeari 
arreta eskaintzeko, “zerbitzuen koprodukzioa” bilatuz. Alegia, jendeari arreta 
eskaintzeko egiten duten lanetik ohiko eta eguneroko moduan gizartea alda-
tzeko ideien, proposamenen eta ekintzen ekarpena egin dezaketen pertsonak 
kontuan izatea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Herritarren ahotsa ekartzen duelako herritarrekin zuzeneko harremana duten 
erakundeko pertsonen bidez. 

Kostua: 10.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod:  E05

  Horma-irudiak Ariznabarran

Proposamenaren helburua:
Zaharkituta dauden eta beste inolako zereginetarako erabiltzen ez diren Ariz-
nabarra auzoko horma batzuk berritzea, beste lanik egiten ez duten auzoko 
pertsonak inplikatuz. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Horma-irudien ibilbidearen programarekin jarraituko da parte-hartzearen 
ikuspegitik. 

Kostua: 30.000 €

Kod:  E06

  Eta zuri... Zer gertatzen zaizu? 

Proposamenaren helburua:
telefono mugikorrentzat aplikazio bat sortzea, 12 eta 18 urte bitarteko gaz-
teek informazioa izan dezaten kezkatzen dituzten gaiei buruz.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Berrikuntza bat da pertsona gazteek behar duten informaziorako gaitu diren 
bideetan 

Kostua: 32.000 €



HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA
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Kod: E07

  Sofware librearen bidez ordenagailuak 
berrerabiltzeko tailerra

Proposamenaren helburua:
Elkartasuna, ekologismoa eta ikasketa bezalako balioen bidez software li-
brearekin lan egiteko ekipo informatikoak berreskuratzeko eta berrerabiltze-
ko gune bat sortzea ahalbidetuko duen gizarte-hezkuntzazko proiektu bat 
egitea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Erabiltzen ez diren ekipoetan software librea sartzen dugulako. Birziklatzeko 
eta berrerabiltzeko prozesuan gazteak sartzen ditugulako. 

Kostua: 35.000 €

Kod:  E08

  Kulturarteko elkarbizitza 

Proposamenaren helburua:
Hezkuntza-programa bat egitea tailer praktikoen bidez, kulturarteko elkarbi-
zitza hobetzeko eta ikastetxeetako gatazkak konpontzeko, komunikazioa eta 
ulermena hobetuz ikasleen, irakasleen eta gurasoen artean.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Elkarbizitzako balioak, desberdintasunari eta aniztasunari errespetua izatea 
eta gizarteratzeko prozesuak erraztea sustatzeko udalak egin duen apustuan 
eragina duelako, eta hori guztia eskolatik, elkarbizitza sustatzeko gune pribi-
legiatua delako. 

Kostua: 9.600 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod:  E09

  Elikadura-nahasmenduen prebentzioa 

Proposamenaren helburua:
Elikadura-portaeren nahasmenduak (anorexia, bulimia, bigorexia...) prebenit-
zeko programa:  Informazioa, sentsibilizazioa eta hezkuntza-kanpaina.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Lehendik egiten denari, Elikadura-portaeren nahasmenduetako prebentzio 
berezia lantzeko aukera gehi tzen zaio.

Kostua: 45.000 €

Kod:  E10

  Sistema eragileak eta formatu libreak onartzea 
Gasteizko Udalean. 

Proposamenaren helburua:
Liburutegietan eta gizarte etxeetan herritarrek erabiltzeko libre dauden eki-
poetan software librea jartzea. IBMren oraingo COGNOS BI tresna ordezka-
tzeko Pentaho BI edo antzeko baten BI irtenbide bat ezartzea, datu korpora-
tiboak modelatu eta aztertzeko. ARCHIVEn oinarritutako artxibategi Elektro-
niko Dokumental korporatiboa ezartzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Udalak bide horretan 2009tik martxan jarri dituen ekintzak osatu ditzake 

Kostua: 240.000 €



HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA
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Kod: E11

  Emakumeen etxe egokitua 

Proposamenaren helburua:
Bereziki emakume migratzaileen eta Gasteizko emakumeen eskaerak agerian 
jartzea eta gehitzea Emakumeen Etxeko esparruan.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Proposamen honen bidez edukia eman nahi zaio emakumeen etxeari emaku-
me migratzaileen kulturarteko eta parte-hartzearen esparrutik, horiek dituzten 
oinarrizko premiei eta eskaerei (lan merkatuan sartzeko, eta abar) erantzuna 
emanez, eskubideak eta gizarte baliabideak lortzeari begira emakumezkoen 
eta gizonezkoen arteko benetako berdintasuna ekarriko lukeen aldaketa so-
zialerako dauden interes estrategikoak ahaztu gabe, arreta berezia eskainiz 
emakume migratzaileen kolektiboari.

Kostua: 31.520 €

Kod:  E12

  Emakumeak protagonista izan diren lekuetako 
memoria historikoa berreskuratzea 

Proposamenaren helburua:
Ikerketako eta kanpo-lanetako azterketa bat egitea Gasteizko emakumeen 
sozializazioko gune historikoei eta lurralde eremuko erakundeei buruz, ikus-
pegi arkeologiko, historiko, sozial eta feministatik (adibidez, emakumeek 
historikoki erabilitako garbitegi, iturri eta bestelako hiri-elementuen sarea. 
Horiek genero eginkizunen araberako banaketan oinarrituta zeuden eta argi-
talpen eta ibilbide turistiko baten bidez zabaldu zituzten gerora.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Emakumeek hirian eta udalerriko landa-lurrean izan zuten eginkizunari 
buruzko ezagutza historikorako egindako ekarpena delako. 

Kostua: 12.700 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod: E13

  Erosi, kozinatu eta konpostatu

Proposamenaren helburua:
Prestakuntza eta sentsibilizazio plangintza osatzea nekazaritzako elikagaien 
estrategia jasangarria abian jartzeko, ekoizpena, banaketa, kontsumoa, hon-
dakinen bilketa eta konpostajea barne harturik.

Zergatik da garrantzizkoa:
Herritarrak eta udala jasangarritasunaren alde jokatzera bultzatzen dituelako.

Kostua: 50.000 €



GASTEIZ ETENGABE  
ARI DA ERABERRITZEN

Zaharkituta geratu diren eta “aurpegi-garbiketa” edo konponketa behar duten azpie-
gitura 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 Juan Carlos I. Hiribideko iturriak martxan jartzea
F02 Judimendi parkean “Elkarbizitza” eskultura eraberritzea
F03 Trenbide kalea berrantolatzea 
F04 Konstituzio Plaza ibilerrazagoa egitea •
F05 Aldabe Gizarte Etxeko behe-solairuaren azalera handitzea •
F06 Errota kalea birmoldatzea
F07 Arabako Gorrak Elkartearen lokaletako ibilerraztasuna hobetzea •
F08 Trenbide-bazterrak berreskuratzea
F09 Florida kalea konpontzea Dato eta San Antonio kaleen arteko tartean
F10 Aldundia kalean hiri-altzariak aldatzea 
F11 Ayala Kantzelariaren kalea berritzea (Angulema - Pio XII tartea)
F12 San Anton Plazako elkarbizitza-eremua hobetzea 
F13 Altzariak aldatzea eta Gorbeia-Hiribidea ingurua argitzea

• Lehentasuna Elkarbizitza
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Kod:  F01

  Juan Carlos I. Hiribideko iturriak martxan jartzea

Proposamenaren helburua:
Salburuako iturriak, Juan Carlos I. hiribidean gaur egun geldirik dagoen 
ponpaketa sistema konpontzea, ibilbidea atseginagoa egiteko.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Eremu honen irudia eta Salburuako Parkearen sarrerarena hobetuko duelako.

Kostua: 50.000 €

Kod: F02

  Judimendi parkean “Elkarbizitza” eskultura 
eraberritzea

Proposamenaren helburua:
Monumentu horretan harrian grabatutako testuaren jatorrizko kolorea be-
rreskuratzea, irakurri ahal izateko.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Eskulturan grabatutako testua irakurtzea errazten duelako eta horren jatorri-
zko itxura berreskuratzen duelako. 

Kostua: 3.000 €
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GASTEIZ ETENGABE  ARI DA ERABERRITZEN

Kod: F03

  Trenbide kalea berrantolatzea 

Proposamenaren helburua:
Trenbide kalea berriro oinezkoentzat xedatzea, eta horrekin batera, zoladura 
eta inguruetako kaleak konpontzea, alboko Musikaren Pasealekuko ereduari 
jarraiki.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Ibilgailuen zirkulazioa eta aparkalekuak ezabatuz oinezkoentzat bihurtuz 
gero hobetu egingo litzatekeelako eremu honen egonaldietarako kalitatea.

Kostua: 220.000 €

Kod: F04

  Konstituzio Plaza ibilerrazagoa egitea

Proposamenaren helburua:
Gaur egun Konstituzio Plazak zenbait arazo ditu ibilerraztasunarekin, eremu 
erabilgarriak aprobetxatzearekin eta iturriaren osasungarritasunarekin lotu-
rik. Beharrezkoa da garbitasun-irudia hobetzea. Plaza zero kotan jarriz, iturria 
eta eskultura ukitu gabe, haurrentzako jolastoki-eremu berri bat egin daiteke, 
eta errazago garbitu ahal izango litzateke (garbiketa-makinen bidez eta abar), 
eskailera-maila handiak ezabatuz gero. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Lubakia zero kotara goratuz gero erakargarritasun gutxiko eremu bat be-
rreskuratzea ahalbidetuko duelako, funtzionalagoa izan dadin. Elkarbizitza 
errazten du, eremu hori berreskuratzen delako eta eremu horri elkarbizitza 
sustatuko duen erabilera berri bat eman nahi zaiolako.

Kostua: 450.000 €

LEHENTASUNEZKO  
PROIEKTUA
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Kod: F05

  Aldabe Gizarte Etxeko  
behe-solairuaren azalera handitzea

Proposamenaren helburua:
Soto-solairuaren eta behe-solairuaren artean dagoen espazioan zolatua jar-
tzea, azalera erabilgarria gutxienez 26m2-raino handitu dadila lortzeko eta, 
era horretan, horren erabilera-aukerak zabaltzeko.

Zergatik da garrantzizkoa:
Zentroaren funtzionaltasuna, eraginkortasun energetikoa, ibilerraztasuna 
eta ebakuazio-baldintzak hobetzearren gaur egun egiten ari diren lanetan 
laguntzen duelako. 

Kostua: 100.000 €

Kod: F06

  Errota kalea birmoldatzea

Proposamenaren helburua:
Gasteizko Errota kalearen ingurua (Adurtza auzoa) eta aparkalekuak hobe-
tzea. Bi blokeen arteko plazatxora sartzea erraztuko da horman igarobide 
berria irekiz. Asmoa Los Molinos Egoitzatik plaza txiki honetara sarbidea egi-
tea da eta adineko pertsonei Espazio berri honetara joateko eta bertan aisiaz 
gozatzeko erraztasunak ematea da.  Hiri-altzariak jarriko dira (eserlekuak edo 
aulkiak, argiteria, paperontzia eta iturria) gune hauetan: plazatxoa, elizaren 
alboko kalexka, Txalapartarekin komunikatzen duen kalexka, aparkalekuaren 
amaiera. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Kalea berritzeko lanak amaituko liratekeelako. Kalea erakargarriagoa eginez 
gero, topaketa eta elkarbizitzarako eremu gisa erabiliko dela pentsatzen da.

Kostua: 210.000 €
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Kod: F07

  Arabako Gorrak Elkartearen  
lokaletako ibilerraztasuna hobetzea 
Proposamenaren helburua:
“Arabako Gorren Elkartean” sartzeko baldintzak hobetzea. 
Eraikinaren barrura sartzeko oinezkoentzako bi arrapala eraikitzea proposa-
tzen da. Denok erabili ahal izateko moduko alternatiba batzuk abian jar tzea 
da helburua, eta era horretan, herritarrak, inolako salbuespenik gabe, eraba-
teko askatasunean beren kabuz moldatu ahal izango diren gizarte bat erdies-
ten ahaleginduko gara.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Lehentasun handieneko jarduera-eremu bat indartzen duelako, hots, eraikin 
gehienek ibilerraztasun unibertsala izan dezatela erdiestea.

Kostua: 75.000 €

Kod: F08

  Trenbide-bazterrak berreskuratzea
Proposamenaren helburua:
Gasteizko trenbideak eta, bereziki, horien bazterrak, historikoki, baina baita 
gaur egun oraindik ere, hiri-bilbearen egituraketan eta hazkundean funtzio 
benetan garrantzitsua bete izan duten elementu linealak dira. Hirigintza alde-
tik, baina baita psikologikoki ere, hiriaren barruan arrakala bat bihurtu dira, 
eta hiriak xurgatu egin ditu azkenean.
Horietan esku hartzeko prozesu bat proposatzen da, herritarrak protagonis-
tatzat dituena, eta horri begira, egin beharreko esku-hartzeen orientabidea 
definitu eta exekuzio-fase desberdinetan parte hartu ahal izango dute. Jar-
duketa integraleko proiektu bat prestatzeko erredakzio-fasea proiektu gisa 
balioesten da.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Trenbide-bazterrak berreskuratzea eta hirigintza aldetik barneratzea ahalbi-
detuko lukeelako.

Kostua: 60.000 €
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Kod: F09

  Florida kalea konpontzea Dato eta San Antonio 
kaleen arteko tartean

Proposamenaren helburua:
Aipatutako tarte horretan espaloiak zabaltzea. 

Zergatik da garrantzizkoa: 
Oinezkoentzako eremu zabalagoak irabaziko direlako, aparkalekuetarako es-
pazioaren kaltetan.
Urteen edo erabileraren poderioz hondatutako hiri-inguruneak berritzea eta 
birmoldatzea (zoladurak eta zoruak berritzea, instalazioak berritzea eta abar).   

Kostua: 425.000 €

Kod: F10

  Aldundia kalean hiri-altzariak aldatzea 

Proposamenaren helburua:
Aldundia kaleko hiri-altzariak berritzea.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Kaleko hiri-altzariak berrituko direlako.

Kostua: 30.000 €
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Kod: F11 

  Ayala Kantzelariaren kalea berritzea (Angulema - Pio 
XII tartea)

Proposamenaren helburua:
Auzotarrekin, merkatariekin eta ostalariekin adostuta, hirigintza eraberritzea.
Errioxa kalekoaren antzeko trafiko-soluzio bat hartuz gero, hau da, nolabait 
ere oinezkoentzat xedatuz gero, irudi hobea emango lioke kaleari. Kale hori, 
Santa Barbara Plazan eta Angulema kalean egingo diren jardueren ondoren, 
nolabait ere zintzilik geratuko da, eta bere egoeragatik, etxadian barneratu 
beharko litzateke.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Besterik gabe pasaerako kale bat litzatekeenari baino balio handiagoa eman-
go zaio kale honi. Segurtasun gehiago erdietsiko du Erdialdera deskargatzera 
joaten diren tamaina handiko ibilgailuentzat, zabor-kamioientzat eta birzikla-
pen-kamioientzat, eta bertan kokatuta dauden saltokiek eta lokal itxiek ikus-
garritasuna irabaziko dute kalean.

Kostua: 450.000 €

Kod: F12

  San Anton Plazako elkarbizitza-eremua hobetzea 

Proposamenaren helburua:
Plaza birmoldatzea eta lorategi-gune goratuak eta iturria ezabatzea, inguru 
diafano bat sortuz.

Zergatik da garrantzizkoa: 
Oinezkoentzako eremu zabalagoak izango ditugulako eta mantentze-lan zai-
leko eta inolako baliorik gabeko berdeguneak ezabatuko direlako. 

Kostua: 425.000 €
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Kod: F13

  Altzariak aldatzea eta Gorbeia-Hiribidea ingurua 
argitzea

Proposamenaren helburua:
Ingurua hobetzea. Iparraldea-Hiribidea inguruko merkataritza-kaleetan zen-
bait aldaketa proposatuko dira: Basoa kaleko argiteria, Ramiro Maeztu kaleko 
argiteria, Domingo Beltran kaleko bizikleta zaindegia, P. Diaz de Olano eta 
Areitio kaleko bankuak, Bruno Villarreal eta Perú kalean argiteria, bolardoak 
Peru kalean, eta argiteria Gasteiz hiribidean eta Gerardo Armesto  kaleetan

Zergatik da garrantzizkoa: 
Inguruko hiri-altzariak berrituko direlako.

Kostua: 120.000 €


