LEHENESTE FASEAREN EMAITZA
Resultado de la Fase de Priorización
1. SAIOA/1. SESIÓN
ZENBAKIA
1

2

PROPOSAMENA
Herria erdibitzen duen errepidea
atsegintzeko eta berari begira bizi
direnak kutsadura gutxiago jasateko
Gi-2132 errepidea Mandazubitik
Galarretara bitarte Boulebarizatze
proiektua udalak idaztea eta behar
den tokian defendatzea
Foru Aldundiarekin eta Donostiako
udalarekin elkarlana indartzea
Errekaldeko G2 autobus linearen
geltokiaren segurtasuna hobetzeko.
Honetarako Hernaniko udalak
baliabideak jarri beharko lituzke
Donostiako udalak eta/edo Foru
Aldundiak (dagokionak) G2 autobusen
Errekaldeko geltokia egoki dezaten.
Besteak beste, Hernaniko udalak
ondokoak egin ahalko lituzke:
geltokiaren segurtasuna hobetzeko
modurik egokiena (oinezkoentzako
zebra-bidea, semaforoa, zubia...) zein
denari buruzko azterketa bat
bideratzea, geltokia orain dagoen

ARRAZOIA
Ikus eranskina 2

GAIA
Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

PUNTUAZIOA
34,361p.

Errekaldeko G2 autobus lineako
geltokiak berebiziko arriskua
dauka Donostiarako bidean hor
geratzen direnentzat.
Euskotrenekin lotunerik
gertukoena bertan dago, baina
G2 autobusetik jaitsi eta trenera
iristeko egin behar den bidean
bizia arriskuan jartzen dute
erabiltzaileek. Arrisku hau
onartezina da mugikortasun
jasangarria bere politikaren
oinarri jartzen duen
administrazio batentzat.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

32p.

3

moduak erabiltzaileengan sortzen
duen arriskuari buruzko txostena
osatzea, edo Donostiako udala
eta/edo Foru Aldundia geltokiaren
segurtasuna bermatzera eraman
dezakeen edozein ekimen bultzatzea.
Foru Aldundiarekin elkarlana
indartzea Galarretatik Errekaldera
Txillida Lekutik pasatzen den
bidegorria osatzeko. Honetarako
Hernaniko udalak baliabideak jarri
beharko lituzke Foru Aldundiak
bidegorria amai dezan. Besteak beste,
Hernaniko udalak ondokoak egin
ahalko lituzke: bidegorri horrek
erabiltzaileei eragingo liekeen
mesedearen inguruko edo
erabiltzaileei orain sortzen zaien
kalteari buruzko txostenak osatzea,
edo Foru Aldundia bidegorria osatzera
eraman dezakeen edozein ekimen
bultzatzea.

Galarretatik Errekalderako bidea
bizikletaz egiteak arrisku handia
du bizikletek autoekin batera
joan behar dutelako. Honek
Hernaniarren mugikortasuna eta
Donostialdeko mendebaldera
joateko garraio jasangarria
zailtzen ditu. Jendea autoa
hartzera behartzen du.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

32p.

4

5

6

Txoxt garaiak sortzen duen turismo
eredua aldatzeko; masifikazioa,
mozkorkeria, zarata..... eta horrek
sortzen dituen gatazkak konpontzeko,
parte hartzea prozezu bat abian
jartzea.

Oinezkoari lehentasuna ematea.
Oinezkoen gune gehiago jarri eta
dauden zebrabideak hobeto
seinaleztatu
3.- Oarso kaleko espaloian
irristakortasunaren aurkako
produktuaren ezartzea.

Ez da egokia kusten horrelako
aisialdi eredu batean gure semealabak heztea. Bestalde
Larunbat gauetan deskantsurako
eskubidea ez da bermatzen.
Ez dut uste horrelako turismo
mota eredugarria denik,
herritarron deskantsuan eragiten
duelako eta batzuen interés
ekonomikoak pertsonen
eskubideen gainetik jartzen
direlako.
Gidariek ez dute errespetatzen
ez abiadura ez zebrabideak edo
oinezkoen bidea, adibidez,
Zinkoenean
3.- Oarso kalean, Elur Txori
elkartearen aldean, bada espaloi
bat oso irristakorra bilakatzen
dena euria egiten duenean. Hori
dela eta, oinezkoak errepidera
jaitsi ohi dira lurrera ez jausteko,
baina errepidearen egoera ere
ez da aproposena, zuloz josia
baitago. Soluzioa espaloiari
irristakotasunaren aurkako
produktu bat ezartzean ikusten
dut.

Herritarren partehartzea

30,861p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

30,861p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

29p.

7

Ascensor o escaleras eléctricas Bº
Puerto y Bº Elizatxo

8

2. Herritarrak pasiatzeko aukera
gehiago izateko paseo berriak egitea
proposatzen da. Hala nola, Zubiondo
poligonoko zubiko espaloitik FCC
eraikinaren atzetik Tranbiaren zubi
eroriaren bitarte eta Erreka bazterreko
bidea ibaiondo zubian bukatzen dena,
AMR lantegiaren atzean dagoen
espaloiarekin lotu eta A15
errepidearen ondotik Ergobiraino
egitea.
En la Plaza Gudaris hacer un asfalto
de pasillo de dos metros de ancho
para el paso de peatones desde C/
Mayor y Andre kale hacia Lizeaga
4.- Instalación de sistema de
seguridad vial en el acceso al parque
Ave Maria a la altura de Latxunbe
Nº30 para bicicletas.

9

10

Mucha gente mayor en el Bº
Puerto Y Bº Elizatxo con
dificultades para acceder al
centro del pueblo

4.- Es un cruce peligroso ya que
no hay visibilidad en la salida del
parque cruzando la carretera de
circulación de coches de
Latxunbe. En primer lugar te
encuentras con un bidegorri muy
mal señalizado, en el que hay
ceda el paso dibujado en el
suelo, pero que ningún ciclista
respeta. Sería necesaria la
instalación de algún espejo y de

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

28p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

28p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

28,432p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

27p.

mejor señalización para
bicicletas.

11

3. 30 km/h-ko abiadura araua EZ
errespetatzeko bide ematen duten
errepide ugari (Florida kalea,
Orbegozo zubia (50 km/h), Txirrita
kalea, Elkano kale osoa, Urbieta
kalea, Lizeaga kalea, Aristizabal
aldapa…) ditugu herri barruan. Herri
atseginago batean bizitzeko,
kutsadura mota ezberdinak (zarata
eta poluzioa) murrizteko eta aipatzen
dena ez gertatzeko, abiadura arauak
errespetatzeko herritar interesatuekin
adostutako proiektua idaztea
proposatzen da.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

27p.

12

13

14

2.- Futbol zelaitik Rugby zelairako
bidean dagoen aparkalekua txukundu
eta ongi seinalizatu autoz joaten diren
esandako bi kirolen partekideak
(jokalariak, prestatzaileak,
ikuslegoa...) hor aparkatu dezaten
entrenamendu eta partidu egunetan
Karabel Auzoan izan ordez. Hala nola
komeniko litzteke aipatutako
aparkalekutik futbol zelairako bidean
sarrera berri bat irekitzea ibilbidea
erraztearren.
2. Oinezkoen presentzia handitzeko
kohesistentzia (oinezkoa eta motor
ibilgailua) gune berriak sortzea
proposatzen da; Charter-Biteri,
Anbulatorioa-Atsegindegi-Urbieta
bidegurutzea; Txirrita-Orkolaga
bidegurutzea, Lidl-Dia pasabidea,
Mañe i Flaquer-Emakumearen Etxea
pasabidea; Iturregi-Aristizabal
bidegurutzea, Florida-Etxeberri
bidegurutzea, Haur Eskola-Pista
bidegurutzea, Antziola-Oriamendi
bidegurutzea...
Se propone crear un aparcamiento de
bicicletas tipo "jaula" y videovigilado
en uno o los dos laterales de Biteri -o
en otra zona céntrica y discreta- con
acceso por medio de tarjeta "mifare"
como es lurraldebus o la tarjeta de

2.- Karabel Auzoko
aparkalekuak askatu eta
kanpotik datozen autoak obeto
bideratzea.

Con el objetivo de mejorar la
relación entre barrios y casco y
para facilitar la llegada a la zona
comercial o de gestiones de los
vecinos por medio de bicicleta

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

27p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

26p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

26,146p.

15

16
17

biblioteca-polideportivo, para dar
seguridad a aquellos que quieran usar
la bicicleta para moverse de los
barrios al centro.
Herritarrak modu erraz batean kalean
ikusten diren hobetzekoak, kexak edo
oharrak Udalera adierazteko APP bat
sortzea
Aparkalekua hobetzea herrian
merkataritza sustatzeko.
1. Herritarrok esparzimendu gune
gehiago izateko eta trafikotik
baztertuta ibiltzeko, itxita dauden
berdeguneak irekitzeko proiektua
idaztea proposatzen da. Herrian arau
subsidiarioekin aldatu edo suntsitu
nahi diren Natur guneak (SorgintxuloTxillida pasealekuko eremua,
Etxeberri-Iturmendi lotzen duen
eremua, eta FCC atzeko eremua)
ditugu. Leku horiek herritarren
aisialdirako, paseorako... irekitzeko
eta prestatzeko proiektua idaztea
proposatzen da.

Herritarren partehartzea

25p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

25p.

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna

25p.

2. SAIOA/2. SESIÓN

ZENBAKIA
1

PROPOSAMENA
4. Herritik mugitu gabe, eta aisialdi
gune berriak izateko, Urumearen
bazterretik birrindutako lurrarekin
egindako korridore berde bat eta
aisialdi eta bainu guneak Fagollaga
auzotik Ergobi auzora bitarte egitea
proposatzen da. Posible den lekuetan
korridorea errekaren bi aldeetara
egitea eskatzen da. Udalak proiektua
idaztea eta URAken defendatzea
eskatzen da.

ARRAZOIA

GAIA
Hirigintza eta obrak

PUNTUAZIOA
41p.

2

1.- Santa Barbarako ibilbide nagusiak
hiri-altzariz ornitzea, hau da, banku
edo eserlekuz eta birziklapenerako
zaborrontziz.

3

Biteriko zinemako eskaintza handitzea
eta adinari egokitzea. Bertan ere
herriko komertzioaren aldeko
publizitatea egin daiteke.

4

Ampliar a los barrios cursos y
actividades que se hacen en Biteri.

5

2.- kanpoko igerilekuei beste
utilitateak eman neguan.

1.- Santa Barbara Hernaniko
Hirigintza eta obrak
birika, parkea, natura-gune
nagusiena bilakatzen ari da
hernaniarrontzat. Hala ere, adin
orotarako irisgarria izan dadin,
helduentzako arnas-gune izan
daitezkeen bankuak faltako
lirateke, baita birziklapena
ahalbidetzen duten
zaborrontziak ere, egungo
banku inguruetan agertzen diren
zaborrak (plastikoak bereziki)
birziklatu eta itsasoan ez
amaitzeko. Ahal izanez gero,
bakarrik garbitzen diren komun
batzuen instalakuntza ere
onuragarria izango litzateke.
Kultura eta ondarea

30p.

Kultura eta ondarea

23p.

Hirigintza eta obrak

20p.

Eta bigarrena hain menu
haundia neguan erabiltzeko.

24p.

6

Poner un parque amplio, accesible y
de 24 horas para perros en el barrio
Laiztiaga aprovechando la zona de
Iturmendi.

7

Txakurrentzako parke bat

8

Haur parke bat hesitzea.

9

Kultur etxe berria egiteko eta honen
eskaintza zabaltzeko proiektua
garatzea.

10

Goiz Eguzki txukundu eta
apeaderoarekin lotu posible bada, eta
bestela, proiektua idaztea.

Solo hay un parque 24 horas en
Hernani y es realmente
incomodo: esta lleno de barro,
el terreno es desigual y puede
llevar a caídas (esta en
pendiente). Si se creara un
parque 24h para perros en la
zona de Iturmendi muchos
problemas actuales
desaparecerían: los perros
tendrían sitio de sobra para
andar sueltos y no molestarían
a nadie.
Txakurrak aske ibiltzeko lwkurik
ez dago herrian.

Hirigintza eta obrak

20p.

Hirigintza eta obrak

20p.

Txakurrengandik babesteko.
Elkarbizitza ona egongo balitz
ez litzake beharko, baina ez da
hala.
Biteri kultur etxea txikiegia da
hernaniarrontzat eta bertako
eskaintza ere.anitzagoa izan
daiteke.

Hirigintza eta obrak

17p.

Kultura eta ondarea

16p.

Hirigintza eta obrak

16p.

11

12

13

Garai batean Latsunbe Auzoan
zegoen haur parkearen lekuan, haur
parke estali bat egitea. Parkea
estaltzeko lekua izateko eta bertan
dauden Magnolioak eta Prunusak
errespetatzeko, esplanada Latsunbe
aldera zabaltzea proposatzen da.
Parkea adin guztientzat izatea
proposatzen da, hau da 0-3
urteentzako, 3-7 urteentzako eta 7-12.
Gune desberdinak izan ditzake.
Proyecto / estudio nuevo Areto y
Musika Eskola

Para un pueblo más amable, un
parque con un pozo y cisnes, patos...
Como en Cristina Enea o Zarautz. Por
ejemplo, se podría rehabilitar el
parque botánico.

Euria egiten duen egunetan
haurrekin kalean egoteko
aukera zabaltzea.

Hirigintza eta obrak

15p.

Falta un auditorio en
Kultura eta ondarea
condiciones para un municipio
de 20.000 habitantes y mejora
de la Musika Eskola actual ( 600
alumnos)
Hirigintza eta obrak

14p.

Euria egiten duen egunetan,
beharrezkoa ikusten deleko
horrrelako egiturak izatea.

14p.

14

15

Sokadun parkeak. Parke naturalak
edo naturalagoak. Sokadun parkeen
estiloa ikus daiteke txindokiko magala
parkean adibidez.
Bestalde, erraza litzateke edozein
parke edo zelaitan (karabeleko
belargunean, ave marian, pana
inguruan, atarrabiyon...) enborrekin
egindako oreka jolasak, altuera
ezberdinetan ibiltzeko aukerak...
eskaintzea. Helburua ere bada, adin
ezberdinetako haurrek lekua izatea
espazio berean. Egungo parke
estiloekin oso haur txikiak erabiltzen
dituzte espazio hauek baina bada adin
tarte handi bat eskaintzarik gabea.
Parke estaliak Hernanin. Adibidez,
aprobetxatzea Karabelgo parkea
berrituko dela estaldura bat jartzeko.

Haurren aisialdirako eskaintza
oso mugatua dagoelako herri
hontan

Hirigintza eta obrak

14p.

Hirigintza eta obrak

14p.

3. SAIOA/3. SESIÓN

ZENBAKIA
1

PROPOSAMENA
Ejecución de una entreplanta bajo la
tribuna del campo de futbol de Zubipe,
con el objetivo de crear un espacio en
segunda planta, para reunión y
esparcimiento de los jóvenes de los
equipos, oficina, almacén de material a
salvo de las frecuentes inundaciones

ARRAZOIA
Se busca un aumento de espacio y
una mejora de unas instalaciones
caducas que no responden a las
necesidades actuales debido al
importante incremento en el numero
de usuarios de ambos sexos

GAIA
Jarduera fisikoa
eta kirola

PUNTUAZIOA
28p.

Jarduera fisikoa
eta kirola

26p.

Esta propuesta fue presentada en la
anterior edición de Hernani Erabaki
con un apoyo de 660 votos, pero
considero que el hecho de haber
juntado diferentes propuestas en
una sola, como fueron las
propuestas de baños públicos,
mejoras en iluminación, mejora de
seguridad de peatones, en
diferentes ubicaciones de Hernani,
propició que fueran muy pocas las
propuestas aceptadas
2

Latsunbeko frontoia estaltzea eta bertan
ere herriko komertzio txikia publizitatu
daiteke.

3

Herriko baserritarrak zaintzea eta
laguntzak ematea. Behemendi azoka
maizago

4

ESTABLECER EL ESPECTRO
EMPRESARIAL Y SUS PUESTOS DE
TRABAJO NO IDENTIFICADOS,
Se trata de establecer un comité para
efectuar un estudio de las condiciones
empresariales (incliyendo todo tipo de
negocio grande, mediano o pequeño)
en el que, juntamente con los
empresarios se definan oportunidades
de empleo sobre todo de vacíos en los
trabajos nunca cubiertos, a tiempo
parcial o completo para ayudar a
quienes están desempleados.

5

Se establecerá asì una red empresarial
para establecer una BOLSA DE
TRABAJO permanente. La Bolsa puede
en sì ser una fuente de trabajo legal
Udaletxe azpian jartzen diren
baserritarren postuen ordutegia
luzatzea

Tokiko jarduera
ekonomikoa

19p.

La necesidad está dada por el 13%
de ìndice de desempleo en Hernani
Se puede ofrecer asíuna
oportunidad a los mendigos y
extranjeros en condiciones de
trabajar quienes piden limosnas en
las puertas de los supermercados
Igualmente se da oportunodad a que
quienes puedan encontrarlo,
obtengan un contrato para legalizar
su situaciòn, si fuera el caso

Tokiko jarduera
ekonomikoa

18p.

Oso goiz amaitzen da eta herritar
askok ezin dute erosketak egitera
bertaratu

Tokiko jarduera
ekonomikoa

17p.

6

Txakur jabeei araudia gogirarazteko
kanpaina egitea eta berdeguneetan
kartelak jartzea: txakurrak lotuta egon
behar dutela, kakak jaso egin behar
dituztela, gauez balkoietan ezin dutela
zaunka ari luzaroan, etab.

7

5. Janari subiranotasunean oinarrituta
eta lanpostu berriak sortzeko, udal
terreno publikoak nekazaritzan jardun
nahi duten pertsonei uzteko plana
sortzea proposatzen da.
Plastikorik gabeko produktuak saltzen
dituzten komertzioak saritu eta dirulaguntzak eman horrelako negozio
berriak sortzeko.
Añadir contenedores de recogida
selectiva en Sorgintxulo

8

9

10

Crear Garbigunes itinerantes al estilo de
Renteria que se desplacen mañana y
tarde de lunes a viernes por los distintos
barrios de Hernani para que los
ciudadanos puedan depositar pequeños
electrodomésticos, juguetes, botes de
pintura, sartenes... sin tener que ir
necesariamente al garbigune de
Ibarluze.

Berdeguneak ez dira zakurrenak eta
hauen jabeei elkarbizitzarako
araudia gogoraraztea ez dago
soberan, geroz eta zakur gehiago
baitaude eta arazoa handitzen ari
baita.

Udal zerbitzuak

17p.

Tokiko jarduera
ekonomikoa

16p.

Tokiko jarduera
ekonomikoa

16p.

Para poder eciclar con mayor
eficacia hay que ofrecer
posibilidades cercanas al domicilio

Udal zerbitzuak

16p.

Evitar la utilización del vehículo, o
facilitar al que no lo tiene, para la
eliminacion de pequeños desechos
y mejorar y facilitar la recogida de
basura.

Udal zerbitzuak

16p.

11

Carro para los barrenderos como tienen
los de Errenteria, que tengan cubiletes
para separar los residuos y si son
eléctricos como los de Lasarte, mejor.

12

Sagardotegi garaian plastikozko basoak
EZ!

13

5. Eraikin publiko bakoitzak laktantzia
gune egokitu bat izatea. Emakumeok
gure seme-alabei bularra gune lasai eta
egokitu batean ematea gustoko dugu.
Neguan batez ere gune estaliak bilatu
behar ditugu hotzari aurre egiteko eta
tabernak izaten dira alternatiba
aukeratuena, askotan gure nahiaren
kontra. Horregatik eskatzen da
horrelako guneak prestatzea; elkarrekin
esperientziak konpartitu eta kalean
laktantzia lasaia bermatzeko aukera
izateko.
Kaxkoko argiteria osoa LEDera
pasatzea, eta ahal den heinean, smart
teknologia erabiltzea.
Zaborrontzi gehiago jartzea

14

15

Plastikoaren erabiliera murrizteko
neurriak, batez ere, beharrezkoa ez
denean

Atez atekoaren ondorioz, zaborrontzi
asko kendu dira leku askotatik eta
jendeak arrazago botatzen ditu
gauzak lurrera

Udal zerbitzuak

15p.

Udal zerbitzuak

15p.

Udal zerbitzuak

14p.

Udal zerbitzuak

14p.

Udal zerbitzuak

14p.

4. SAIOA/4. SESIÓN

ZENBAKIA
1

PROPOSAMENA
Porporcionar un local subvencionado por el
Ayuntamiento (que salga a concurso cada 5
años) para poner una tienda en el barrio
Zikuñaga

ARRAZOIA
Promocionar trabajo y
compra diaria

GAIA
Auzoak

PUNTUAZIOA
40p.

2

Ampliar (anchura) la rampa que da acceso a
la Pista polivalente de Zikuñaga ya que
cuando se necesitan no pueden acceder
vehículos

para realizar actividades
culturales/ deportivas/
festivas, donde fomentamos
la relación entre los vecinos
y los jóvenes, para afianzar
la unión entre ellos.

Auzoak

39p.

3

Adinekoentzat ikastaroak teknologia berrien
inguruan auzoetan: mugikorra erabiltzen
jakiteko, whatsappa…

Auzoak

37p.

4

Wifi municipal en los barrios como tiene
Donostia, Errenteria…

Auzoak

36p.

5

Solicitamos aparcar en la zona peatonal del
barrio Zikuñaga de 21:00 a 08:00 de la
mañana,

La falta de aparcamiento en
Zikuñaga es cada vez
mayor

Auzoak

35p.

6

Mover los pasos de peaton del barrio Zikuñaga

Todos están sin visibilidad
para los conductores,
poniendo en peligro la
integridad de los vecinos

Auzoak

35p.

7

Zikuñagako auzo elkartearen lokala hobetzea:
komunak berritu, argindarra, hezetasunak…

Auzoak

35p.

8

Adecuar la Pista polivalente de Zikuñaga

Hay zonas peligrosas para
las actividades deportivas
que se organizar y realizan
en ella

Auzoak

34p.

9

Poner barandillas desde la salida de las
escuelas de Zikuñaga hasta terminar el pretil

peligra la vida de los niños

Auzoak

33p.

10

Local para biblioteca en Zikuñaga

donde fomentemos la
cultura, la ayuda entre los
jóvenes del barrio para
hacer etxekolanak, el gusto
por la lectura… Tenemos
libros pero nó local.

Auzoak

33p.

11

Udalak aholkularitza zerbitzua ematea
adinekoentzat auzoz auzo orduka, paperekin
laguntzeko: udaletxekoak, argindarrarenak…

Lizeaga auzoan ikusten dut
gero eta jende helduagoa
dagoela, eta auzo elkartera
jotzen duela laguntza eske.

Auzoak

33p.

12

Arreglar el centro cultural Errapia de Zikuñaga

para poder desarrollar
todas las actividades sin
goteras, humedades, ni
nada que impida hacer los
trabajos del haurtxoko

Auzoak

32p.

13

Helduak eta gaztetxoenak elkartuko dituen
antzezlana Zikuñagan.

Auzoak

31p.

14

Una persona para la pimpìeza del local y los
baños de la AAVV Zikuñaga

los utilizan mucha gente, ya
que se hacen muchas
actividades, a parte de los
artistas de Errapia y
necesitan una limpieza y un
mantenimiento continuo.

Auzoak

28p.

15

Komun publikoak jartzea auzoetan, urtetik
urtera berriren bat jartzen bada ere, oraindik
leku askotan ez daude

Komun publikoak jartzea
auzortan, urtetik urtera
berriren bat jartzen bada
ere, oraindik leku askotan
ez daude

Auzoak

28p.

