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BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: 
Gazteria, Berdintasuna, Gizarte Ongizatea, 
Espazio Publikoa, Parkeak, Plazak, 
Berdeguneak 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, 

arratsaldeko 19:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de 
participantes: 14 

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ 
Dinamizadores/as: Maitane Zaldibar eta 
Maitane Barrenetxea  
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1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

 

Maitane Barrenetxea Aztikerreko 

dinamizatzaileak saioari hasiera eman dio. 

Erabaki Hernani prozesuaren bigarren fasean 

kokatzen da gaurko bilera, eta helburu 

nagusia herritarrek egindako proposamenen 

artean balorazioa eta lehenestea egitea 

izango da. 

 

Saioan landuko diren gaiak honakoak izango 

dira: 

 

1. Ongi etorria eta aurkezpena  

2. 1. fasearen datu orokorrak: 

proposamenak  

3. Proposamenen lehen errebisioa-

balorazioa  

4. 2.fasea, gaurko ariketa: lehenestea  

5. Hurrengo urratsak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamizadora de Aztiker Maitane 

Barrenetxea ha dado comienzo a la sesión. La 

reunión de hoy se ubica en la segunda fase 

de Hernani Erabaki, y el objetivo principal 

será valorar y priorizar las propuestas para 

mejorar Hernani realizados por hernaniarras. 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida y presentación 

2. Datos de la 1ª fase: propuestas 

3. Primera revisión-valoración de las 

propuestas 

4. 2ª fase, ejercicio de hoy: priorización 

de propuestas  

5. Próximos pasos 
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2. 1.FASEAREN DATU OROKORRAK: PROPOSAMENAK 
 

 

Lehen fasearen helburua Hernani hobetzeko 

proposamenak jasotzea izan da; horrela, 

hernaniarrek aukera izan dute Udal 

Aurrekontuaren 500.000€ zertan inbertitu 

proposatzeko.  

 

 

La primera fase del proceso ha consistido en 

la realización de propuestas para mejorar 

Hernani; las y los hernaniarras han tenido la 

posibilidad de proponer en qué invertir 

500.000€ del Presupuesto Municipal. 

 

 

Lan fase honen laburpen bat egite aldera, datu orokor batzuk aurkeztu dira: 

 

 

PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEAK ETA BAKOITZEAN JASO DIREN KOPURUA:  

 

 Auzoz auzo: 9 auzotan 85 partaide (48 emakume + 37 gizon): 68 

 Gaika: batzordeen bidez eta gaztetxean saio bat: 15 

 Postontziak: eraikin publikoak eta auzo elkarteen lokalak: 144 

 Internet: erabaki.hernani.eus-en bidez:  122 

 Eskola Agenda 21: 8-15 urte arteko herritarrak:  19 

 2018ko proposamenak: bozketara iritsi zirenak errepikatzeko aukera:  8 

 GUZTIRA, beraz, Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira 

 

 

PROPOSAMENAK EGITEKO HIZKUNTZA PERFILARI DAGOKIONEAN: 

 

 Euskaraz: 224 

 Auzoz auzo: 15 

 Gaika: 15 

 Postontziak: 95 

 Webgunea: 73 

 Eskola Agenda 21: 19 

 2018: 7 

 

 Gazteleraz: 152 

 Auzoz auzo: 53 

 Gaika: 0 

 Postontziak: 49 

 Webgunea: 49 

 Eskola Agenda 21: 0 

 2018: 1 

 

PROPOSAMENAK GAIEN ARABERA ANTOLATUTA BERRIZ, HORRELA GERATUKO LIRATEKE: 
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3. LEHEN ERREBISIOA-BALORAZIOA /                                         

PRIMERA REVISIÓN-VALORACIÓN 
 

 

Prozesua babesten duten udal ordezkari 

politikoek herritarrek egin dituzten 

proposamen guztiak irakurri dituzte. 

Irakurketa honetan, lehendabiziko 

balorazioa egin eta hainbat proposamen 

kanpoan utzi dituzte. Kanpoan utzi diren 

proposamen guztien informazioa webgunean 

ikusi ahal izango da, eta saio bakoitzean, 

egun horretako gaiei dagozkien 

proposamenak zeintzuk diren eta zergatik 

geratu diren kanpoan azalduko da. 

 

Balorazio politikoan landu diren 

proposamenak, azkenean 383 izan dira, 

proposamen batzuetan bat baina gehiago 

integratua zegoenez, banandu egin direlako.  

 

 

Todas las propuestas recogidas en la primera 

fase han sido leídas por los y las 

representantes políticas que apoyan el 

proceso. En esta lectura han realizado una 

primera valoración de las propuestas y han 

dejado fuera del proceso algunas de ellas. 

Todas las que han quedado fuera se podrán 

consultar en la página web, y en cada 

reunión se presentarán y explicarán aquellas 

que tienen que ver con los temas a tratar en 

la reunión. 

 

Las propuestas tratadas en la valoración 

política han sido 383, ya que algunas 

propuestas las hemos desglosado porque 

incluían más de una. 

 

 

 

BALORAZIO POLITIKOAREN DATUAK: 

 AURRERA: 324 

 KANPO: 59 

 125.000€ gainditu: 9   Supera 125.000€ 

 Ez da udalaren eskumena: 11  No son competencia del Ayuntamiento 

 ADIF: 4;   Eusko Jaurlaritza: 1;   G.Foru Aldundia: 5;   Ura: 1 

 Kudeaketa: 30  Gestión 

 2018 aurrekontuarekin egingo da: 5  Se realizará con presupuesto 2018 

 Egiten da: 4  Se está haciendo 

 

 

GAURKO GAIEI DAGOKIONEAN, KANPOAN GERATU DIREN PROPOSAMENAK HONAKOAK IZAN 

DIRA: 
 

 EGINGO DA: 

 Arreglar la plaza de mañe y flaquer (la plazoleta en la que se relizaba educación 

vial y la parte de al lado, donde se quitó un parque infantil pero el suelo no se 

arregló). Además de añaadir un paso de cebra en el parking para que podamos 

cruzar el parking, sin tener que esquivar los coches. 

 Atsegindegiko itxidura berritzea. 

 Cambiar el cerramiento de Atsengindegi 

 

 KUDEAKETAGATIK: 

 Sta. Barbarako gotorleku eta harresiaren bista estaltzen duten sasiak kentzea 

(hormetan hazten direnak nahiz inguruan hazten diren sasi eta zuhaitzak). 
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4. LEHENESTEA 
 

 

Leheneste ariketa egiteko erabiliko diren 

irizpideak Talde Eragileak proposatu edo 

erabaki ditu. Talde Eragilea, urtetik urtera 

aldatzen den herritar taldea da, prozesuaren 

antolaketa eta metodologiaz erabaki 

nagusiak hartzen dituen organoa. 

 

Aurtengorako erabakitakoak honakoak dira: 

 

 

 

Los criterios utilizados para la priorización 

han sido propuestos y decididos por el Grupo 

Motor: órgano compuesto por hernaniarras 

que participan a título individual que va 

cambiando año a año, y toma las decisiones 

sobre el proceso y su metodología.  

 

Los criterios decididos para este año son los 

siguientes: 

 

1. Eguneroko bizitza errazten du 

oinezkoen eta irisgarritasunaren 

ikuspegitik. 

2. Aurretik inbertsiorik egin ez izana. 

Proposamenaren hartzaileak lehengo 

urtean proposamen bat jaso bazuen, 

zuzenean -1 puntu jasoko ditu. 

3. Herritarren partaidetza eta 

elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? Proposamenak 

pertsonen arteko desberdintasunak 

gainditzen laguntzen du? Kohesio soziala 

bultzatzen du? Elkar topatzea errazten 

du eta elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? 

 

1.Facilita el día a día desde el punto de 

vista de la accesibilidad y facilidad para 

peatones 

2.No haber realizado ninguna inversión 

anteriormente. 

 

3.Impulsa la participación y convivencia, la 

cohesión social, el acceso igualitario, facilita 

el encuentro entre diferentes personas… 
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GAZTERIA 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

1 Gazteentzako (+17) espazio egokitua. Bertan, mahai jokoak, sormen gela, soinu gela, egon gela, pelikulak zein 
dokumentalak jartzeko gela, festa (ez parranda) egiteko gela irekiak (jendearentzako) baino itxiak eta egokituta hotza 
ez pasatzeko. 

-9  13  4 

 

 

 

ESPAZIO PUBLIKOA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

2 Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak erabili dezaketen txoko goxo, anitz eta 

askea. Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 fase izango lituzke: 1.go Fasea 
: Haurren Etxearen proiektua gauzatzen hasten dadin, Ave Mariako eraikina beharrezko baldintzetara egokitzeko 
konponketa lanak egitea 2. Fasea: Prozesu Parte-hartzaile bat abiaraztea haurrekin eta komunitatearekin espazioaren 
antolaketa diseinatzeko 3. Fasea: Auzolanean amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta 

jarraipenaren diseinua 4. Fasea: Espazioaren inauguruazioa eta proiektuaren jarraipena 

-5  12 6 13 

3 Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la instalación eléctrica y arreglo de 
humedades 

-6  5 3 2 

 

 

 

GIZARTE ONGIZATEA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

4 Ampliar el presupuesto para Ayudas de Emergencia Social y Ayudas para el Alquiler.     
2 

5 Bi haur dituen gurasobakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila eskaintzea, laguntzat kiroldegiko 

tataedorifa edo udal zergetan… 

-

13 

 9 2 -2 

6 Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita alokarairuen eskeintza urria eta 
garestia, diru laguntzak egoera honetara egokitu (*2) 

-

10 

 5 3 -2 

7 

Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. (*2) 

-

11 

 4  -7 

8 Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten etxeentzako diru-laguntzak eskaini. Bono sozialak 

indartu edo sortu. (*2) 
-5  6  1 

9 Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak. Lagunarte bat sortzeko aukera emango duten 
dinamizazioa (egitasmo honek hasieran dinamizazio bat eska dezake, baina parte hartzearen baitan horien kabuz jarraitu 

ahal izango dute beren burua antolatzen).  

-3  11  8 

10 Zaharren egoitzan: Pasillo luze amaiezinetan / geletan paisaiak margotu edo pegatu. -7  -8  -15 

11 Zaharren egoitza: Aire-freskagarriak jarri pasilloetan -7  -7  -14 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
2 6. eta 7. Proposamenen berdina da, beraz bi horietan baloratzen da. / La propuesta es igual a la 6 y 7. 
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PARKEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

12 Renovación del parque-zona verde situada entre el Bolatoki y frontón de Etxeberri 1  -1  0 

13 Aterpe en el parque de karabel -10  -8  -18 

14 Jolas gune eta parke estaliak. Herriko txikientzat eta baita gaztetxoentzat, jolas eremu estaliak eskertuko lituzkeela -6  0  -6 

15 Herriko edo parkeetako  paretetan rokodro txikiak haurrentzat, pana parkeko pareta adibidez -12  3  -9 

16 Sokadun parke bat - Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta daude... Sokadun parke bat adin 
desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa  Tolosako parkean daudenak. (*2) 

-9  5 5 1 

17 Mahaia eta aulkiak jartzea - Herritarrentzat Ave Marian dauden bezala mahai eta aulkiak jarri. Non? Feria azpian 

lehenago parke bat zegoen eta orain hutsik dagoen zonaldean. Karobietan Laubidieta ikastolaren beheko zonaldean, 
lehenago parke bat zegoen eta orain txakurrak paseatzeko erabiltzen dena. 

-10  6  -4 

18 Retirar la zona verde del parque infantil del barrio Zikuñaga -11  -11  -22 

19 Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz. Estudio y determinación del aprovechamineto de la 
parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas, etc. 

-10  8  -2 

20 Mejora y cuidado de los parques. L@s niñ@s son el futuro de Hernani. La limpieza de los parques.  -12  -2  -14 

21       

 

 

 

PLAZAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

22 Renovar la Plaza Gabriel Zelaia, muchos adolescentes que los fines de semana y festivos cuando regresan a sus casas se 

encuentran que en ningún rincón de dicha plaza hay iluminación suficiente. es zona deportiva, hay canastas, 
miniporterias, zona de patinaje etc., y que es usado por muchos hernaniarras de todo el municipio 

-7  -3  -10 

23 Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu; Hacer en la plaza del Ayuntamiento un pasillo que cruce la plaza, 
que esté liso y no tenga coscas (*2) 

8  -8 1 1 

24 Arreglar Plaza Berri: hay baldosas sueltas y alcorques de los árboles estropeados; hay escalones peligrosos en 3 zonas 

que ya se han reclamado otras veces porque se han producido caídas 
4  -13  -9 

25 Plaza berrin Donostiako Bulbarreko kioskoaren antzera egitea -13  -13 1 -25 

26 Tiloetako petrilak egurtu (Florida elizaren kanpoan dauden antzera, respaldorekin)  eta zuhaitz batzuk banku biribilekin 

inguratzea 
-13  -12  -25 

27 Mañe y Flaker auzoan zehar hainbat hobekuntza egitea -7  -10  -17 

 

 

 

BERDINTASUNA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

28 Aumentar las horas del servicio Plax -11  9 4 2 
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TXAKUR PARKEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

29 Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu bat jartzea; Para que los perros puedan 
hacer ejercicio y correr libres haga buen tiempo o mal tiempo a cualquier hora del día y para separarlos de los 
peatones; en el barrio Laiztiaga (*6) 

2  7 7 16 

30 Txakurrentzat egokitutako parkea Florida - Etxeberri auzoan. Aukera batzuk: aparkalekuen gainean dagoen parkean, 
frontoi atzean, etab. 

-6  -1 2 -5 

31 Elizatxo auzoan konpostatzeko etxearen ondoan dagoen parkean txakurrentzako leku itxi batean bihurtzea. -13  -12  -25 

 

 

URUMEA IBAIA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

32 Ibai eta errekak garbiak mantentzeko txangoak antolatu, “Erreka eguna”... Urumea ibaiak, oraindik hondakin uren 

isurketak jasotzen ditu (Karabel, Zubipe inguruan). Udalari eskatzen diogu hauen jarraipena egin dezala eta dagokionari 
etengabe jakinaraztea.  

-7  7 1 1 

33 

Urumea ibaiaren ondoan bainu guneak eta aisialdi guneak egitea 

-

12 

 -8  -20 

 

 

BERDEGUNEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

34 Hernani Green city bat izatea proposatzen da. Hiri berdeak, herri gure kasuan, natura kaleetara ekartzean datza 
besteak beste; Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko proiektu bat idaztea(*2) 

-9  -5  -14 

35 Herriko berdegune txikiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrrarekin egindako mendixkak, hildako 

zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 
-8  -5  -13 

36 Bedeguneak, errespetatuak izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. -13  -13  -26 

37 Herriko berdegune handiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrarekin egindako mendixkak, hildako 
zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

    (zuhaitzak 
batera) 

38 
Zuhaitzak landatzea herriko pasealekuetan. Posible bada fruitu zuhaitzak landatzea proposatzen da. 

    (zuhaitzak 
batera) 

39 Kale desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea. Espaloi estua den lekuetan, txortoa aparkalekuetan 
egitea proposatzen da.  

    (zuhaitzak 
batera) 

40 Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Lehengo urteko Hernani Erabakin berdegune sarea 

handitzeko azterketaren proposamen bat atera zen. Proposamen hori berreskuratzea proposatzen dut(*3) 
-3  0  -3 

41 Zuhaitzak falta diren tzortoetan reposizioak egitea; Zuhaitz gabe , zuhaitz gutxiekin ea zuhaitza landatuta egon behar 

zuen tokian zuhaitz duten berdeguneetan zuhaitzak landatzea (*2) 
    (zuhaitzak 

batera) 

42 
Lidl Galarretakoa eta Martindegiko rotondetan zuhaitzak landatzea 

    (zuhaitzak 
batera) 

43 Urumea bazterretan zehar korridore berde bat eta aisialde guneak sortzeko proiektua egin eta Urak-en defenditzea -8  -9  -17 

44 Zinkoeneako iturriaren parean hormigoizko bi jardinera edo pibote batzuk jartzea; Zinkoenean plazaren erdialdean iturri 
bat jartzea. Donostiako Bilbo plazakoaren antzekoa (*2) 

-13  -12  -25 

45 Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea (*2) -13  -13  -26 

46 Herriko berdegune batzuk pertsonen erabilerako soilik esleitzea -13  -13  -26 

47 Oroitzapenen basoa -4  7 4 7 
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Beraz, proposamenen balorazioaren ordena modu honetan geratu da, eta kolorearekin 

markatuak daudenak dira 3.fasera pasako direnak, teknikariak baloratu ditzaten. 

 

zkia 3.SAIOA. Proposamena guztira 

29 Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu bat jartzea; 

Para que los perros puedan hacer ejercicio y correr libres haga buen tiempo o mal tiempo a 

cualquier hora del día y para separarlos de los peatones; en el barrio Laiztiaga (*6) 

16 

2 Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak erabili 

dezaketen txoko goxo, anitz eta askea. Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan 

oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 fase izango lituzke: 1.go Fasea : Haurren Etxearen 

proiektua gauzatzen hasten dadin, Ave Mariako eraikina beharrezko baldintzetara 

egokitzeko konponketa lanak egitea 2. Fasea: Prozesu Parte-hartzaile bat abiaraztea 

haurrekin eta komunitatearekin espazioaren antolaketa diseinatzeko 3. Fasea: Auzolanean 

amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta jarraipenaren diseinua 4. 

Fasea: Espazioaren inauguruazioa eta proiektuaren jarraipena 

13 

9 Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak. Lagunarte bat sortzeko 

aukera emango duten dinamizazioa (egitasmo honek hasieran dinamizazio bat eska dezake, 

baina parte hartzearen baitan horien kabuz jarraitu ahal izango dute beren burua 

antolatzen).  

8 

47 Oroitzapenen basoa 7 

1 Gazteentzako (+17) espazio egokitua. Bertan, mahai jokoak, sormen gela, soinu gela, egon 

gela, pelikulak zein dokumentalak jartzeko gela, festa (ez parranda) egiteko gela irekiak 

(jendearentzako) baino itxiak eta egokituta hotza ez pasatzeko. 

4 

3 Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la instalación 

eléctrica y arreglo de humedades 

2 

28 Aumentar las horas del servicio Plax 2 

8 Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten etxeentzako diru-

laguntzak eskaini. Bono sozialak indartu edo sortu. (*2) 

1 

16 Sokadun parke bat - Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta daude... 

Sokadun parke bat adin desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa  Tolosako parkean 

daudenak. (*2) 

1 

23 Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu; Hacer en la plaza del Ayuntamiento 

un pasillo que cruce la plaza, que esté liso y no tenga coscas (*2) 

1 

32 Ibai eta errekak garbiak mantentzeko txangoak antolatu, “Erreka eguna”... Urumea ibaiak, 

oraindik hondakin uren isurketak jasotzen ditu (Karabel, Zubipe inguruan). Udalari eskatzen 

diogu hauen jarraipena egin dezala eta dagokionari etengabe jakinaraztea.  

1 

12 Renovación del parque-zona verde situada entre el Bolatoki y frontón de Etxeberri 0 

5 Bi haur dituen gurasobakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila eskaintzea, 

laguntzat kiroldegiko tataedorifa edo udal zergetan… 

-2 

6 Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita 

alokarairuen eskeintza urria eta garestia, diru laguntzak egoera honetara egokitu (*2) 

-2 

19 Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz. Estudio y determinación 

del aprovechamineto de la parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas, 

etc. 

-2 

40 Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Lehengo urteko Hernani 

Erabakin berdegune sarea handitzeko azterketaren proposamen bat atera zen. Proposamen 

hori berreskuratzea proposatzen dut(*3) 

-3 

17 Mahaia eta aulkiak jartzea - Herritarrentzat Ave Marian dauden bezala mahai eta aulkiak 

jarri. Non? Feria azpian lehenago parke bat zegoen eta orain hutsik dagoen zonaldean. 

Karobietan Laubidieta ikastolaren beheko zonaldean, lehenago parke bat zegoen eta orain 

txakurrak paseatzeko erabiltzen dena. 

-4 

30 Txakurrentzat egokitutako parkea Florida - Etxeberri auzoan. Aukera batzuk: aparkalekuen 

gainean dagoen parkean, frontoi atzean, etab. 

-5 

14 Jolas gune eta parke estaliak. Herriko txikientzat eta baita gaztetxoentzat, jolas eremu 

estaliak eskertuko lituzkeela 

-6 

7 Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. (*2) -7 
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15 Herriko edo parkeetako  paretetan rokodro txikiak haurrentzat, pana parkeko pareta 

adibidez 

-9 

24 Arreglar Plaza Berri: hay baldosas sueltas y alcorques de los árboles estropeados; hay 

escalones peligrosos en 3 zonas que ya se han reclamado otras veces porque se han 

producido caídas 

-9 

22 Renovar la Plaza Gabriel Zelaia, muchos adolescentes que los fines de semana y festivos 

cuando regresan a sus casas se encuentran que en ningún rincón de dicha plaza hay 

iluminación suficiente. es zona deportiva, hay canastas, miniporterias, zona de patinaje 

etc., y que es usado por muchos hernaniarras de todo el municipio 

-10 

35 Herriko berdegune txikiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrrarekin 

egindako mendixkak, hildako zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

-13 

11 Zaharren egoitza: Aire-freskagarriak jarri pasilloetan -14 

20 Mejora y cuidado de los parques. L@s niñ@s son el futuro de Hernani. La limpieza de los 

parques.  

-14 

34 Hernani Green city bat izatea proposatzen da. Hiri berdeak, herri gure kasuan, natura 

kaleetara ekartzean datza besteak beste; Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko 

proiektu bat idaztea(*2) 

-14 

10 Zaharren egoitzan: Pasillo luze amaiezinetan / geletan paisaiak margotu edo pegatu. -15 

27 Mañe y Flaker auzoan zehar hainbat hobekuntza egitea -17 

43 Urumea ibaiaren bazterretan zehar korridore berde bat eta aisialde guneak sortzeko udalak 

proiektu bat egitea eta Urak-en defenditzea Ikus eranskina 

-17 

13 Aterpe en el parque de karabel -18 

33 Urumea ibaiaren ondoan bainu guneak eta aisialdi guneak egitea -20 

18 Retirar la zona verde del parque infantil del barrio Zikuñaga -22 

25 Plaza berrin Donostiako Bulbarreko kioskoaren antzera egitea -25 

26 Tiloetako petrilak egurtu (Florida elizaren kanpoan dauden antzera, respaldorekin)  eta 

zuhaitz batzuk banku biribilekin inguratzea 

-25 

31 Elizatxo auzoan konpostatzeko etxearen ondoan dagoen parkean txakurrentzako leku itxi 

batean bihurtzea. 

-25 

44 Zinkoeneako iturriaren parean hormigoizko bi jardinera edo pibote batzuk jartzea; 

Zinkoenean plazaren erdialdean iturri bat jartzea. Donostiako Bilbo plazakoaren antzekoa 

(*2) 

-25 

36 Bedeguneak, errespetatuak izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. -26 

45 Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea (*2) -26 

46 Herriko berdegune batzuk pertsonen erabilerako soilik esleitzea -26 
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5. HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS 
 

 

Hurrengo urratsak zeintzuk izango diren 

azaldu da bileraren amaieran: 

- Guztira lau leheneste saio egingo dira, 

bakoitzean proposamen ezberdinak 

landuz. 

- Saio bakoitzetik proposamenen erdiak 

aurrera egingo dute, eta beste erdia 

prozesutik kanpo geratuko dira. 

- Aurrera egiten duten erdi horiek 

hirugarren fasera igaroko dira: 

balorazio teknikoaren fasera, hain 

zuzen. 

- Iraila amaieran balorazio tekniko 

guztiak publiko egingo dira, eta 

herritar guztiek ikusi ahal izango dute 

zein proposamenek egin duten aurrera 

eta zeintzuk geratu diren kanpo. 

- Urria erdialdean proposamenen 

bozketa izango da, 3 aste inguruko 

epea izango dugu proposamenak 

bozkatzeko. 

 

 

 

 

Al final de la reunión se han expuesto los 

próximos pasos del proceso: 

- La segunda fase contará con cuatro 

reuniones en las qu ese valorarán 

todas las propuestas 

- En cada reunión, la mitad de las 

propuestas seguirán adelante en el 

proceso, y la otra mitad quedarán 

fuera. 

- La mitad que siga en el proceso 

pasarán a la próxima fase: la 

valoración técnica. 

- A finales de septiembre se harán 

públicas todas las valoraciones 

técnicas, y la ciudadanía podrá ver la 

valoración que corresponda a su 

propuesta. 

- A mediados de octubre empezará la 

última fase: votación de las 

propuestas. 

 

 

 

 

Bertaratu diren herritar guztiei eskerrak eman ondoren bilera 
amaitutzat eman da 21:00etan. 


