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O Ñ A T I K O

U D A L A

SARRERA
Eskuartean duzuen dokumentua Oñatiko Partaidetzazko Aurrekontuak 2019-2020 ekimenaren baitan txertatzen da.
Bertan jasotzen dira proposamenak egitera zuzendutako fasearen epealdian, 2018ko maiatzaren 7a eta 24 bitartean, herritarreng andik jasotako
proposamen guztiak.
Bilaketa prozesua errazteko asmoz, gaiaren arabera sailkatu dira proposamenak.
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U D A L A

AISIALDIA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Zineman palomitak jan ahal izatea.

Zinean palomiten denda. Usako seguruaua jarri. Parke bat dexentia,
hau da, toboganakin, tirolina elektrikuakin,… baina plazatik gertu.
Pistinan kanpoko pistinarik ez jartia. Pistinako jardinian kulunpioak.
Elau denda bat.
Zinema bat.
Txorimalos más tiempo.
Actividades que generen relaciones humanas a parte de la vida en los
bares. Por ejemplo, un café biblioteca.

El cine club podría completar la posibilidad de una discusión luego de cada película.

Ez da ezer kostatzen kultur etxean dagoen pertsonak sarrerak saltzea
(kosturik gabe zerbitzua mantendu). Oraingo sisteman jende askok ez
du aukerarik (internetik ez).

Antzerkiko sarrerak kultur etxean erosi ahal izatea (lehengo moduan) nahi duzunean.
Cine infantil, mayor aforo.
Cine al aire libre.

Un centro comercial. Channel, zara,…
Berdegune gehiago jarri beharra.

San Martineko zuhaiztia, argia, bankuak, belarra egokitzea,… erosoa bilakatu.
Plazan parke bat eraikitzea.
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Belar gunea txukundu; lurra berdinduz zuhaixkei beheko eremuka moztu. Belar eremua

Usako eta bertako inguruari udaran bakarrik atenditzen da. Usakori

zehaztu eta hesiak ondo jarri. Bertara doazen bideak urtean behi garbitzen dira, sarriago

egiten zaion publizitatea eta gero egiten zaion kasua ez datoz bat

egin.

En Usako hay un pozo precioso y enfocado principalmente para los que Después del paso hacer un pozo de poca profundidad para los que no sepan nadar o puedan
saben nadar. Después hay un paso con canales que dejan pasar el agua aprender. Después otro paso con canales. A continuación un pozo para niños pequeños o
del pozo principal

bebes.
Mejorar la zona de Usako (áreas de descanso).

Usakon dagoen jendeak gosea badu zerbait jateko aukera izatea

Usakon txiringitoa .
Usakon txiringitoa jateko han gaudenean.
Usakon txiringua jarri.
Barbacoas en Santa Lucia.
Erdi estalitako lekuren bat gehiago ondo legoke. Adibidez plazako frontoia estaltzea edo erdi
estaltzea.
Ugarkaleko umeen parkea estali.

Haur parkeak hobetu (estalkiak,…).

San Martingo haur parke estali.

Beste batzuen artean, Ugarkaldeko Txorrotako parkean piknik mahai
gehiago eta komun publikoak falta dira

Beste 5 edo 6 mahai jarri. San Martineko komun publikoa bezalakoa jarri.

Mesas picnic en chorros de Ugarkalde (ya existen pero no suficientes),

Colocar más mesas en Ugarkalde.

así como baño público.
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Otro parque de agua.

Aqua park

Haurrak jolasteko parke gehiago. Toboganak
En algunos parques poner actividades para niños/as de 6 a 14 años. El otro día vi en Tolosa un
parque con actividades de equilibrio con cuerdas. Y estaba lleno de niños/as de edades entre

Los parques infantiles para los más jóvenes son para muy pequeños.

6 y 12 calculo yo. Saque unas fotos y si queréis os puedo enviar.

10-15 urte bitarteko haurrentzat parke erakargarriren bat

Bidebarrietako Maiatzaren 1eko plazaren ingurunea eta parkea zaharkituak geratu dira. Ondo

zentrogunean, bertan pasatzen bait dute denbora dexente.

egongo litzateke soken parke bat (abentura parke txiki bat), tirolina bat edo zerbait

Bidebarrieta edo dukearen parkean adibidez.

desberdina bertan. Eta bidearen beste aldean forma bereziko berdeguneren bat...

Ume handientzako parke bat falta da Oñatin.
Etxaluzeko parke gorrian pentsatutakoa baino berde gutxiago eta jolasleku gehiago jarri .
Etxaluzeko parkea leku paregabea da herri erdian eta ez da ezer
egiten bertan, hau erabilgarriagoa izateko.

Etxaluzeko parkea eraberritu.
Loiola eta Kurtzekoa kalearen tartean dagoen parkeari bukaera eman behar zaiola uste dut.
Oso ondo zainduta dago baina haurrentzat ziburuak jartzeko espazioa hutsik dago eta pena
bat da, hor jendea esertzen delako toki lasaia izanik.
Zaharkituak gelditu diren bi parke. Otamendiko parketxoa, Errekaldekoa eroski ondoan
dagoena.
San Martin auzoko parkean eguzkitik babesten duen estalpea jarri (gaur egungoak ezer gutxi
estaltzen du).
Tirolinas en San Martin.
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Kaixo, gure gazteei zuzendutako proposamen bat dut, umeentzat gehienbat, baina izan
daiteke denek erabiltzeko egokia. Txikitatik izan dut amets bat; txirrista erraldoi eta luze bat
bertan jaisteko, ze dibertigarria! Badira Oñatin leku aproposak horretarako, San Lorentzo
auzoko patioak adibidez. Tubozko txirrista batzuk, patioetako altuera ezberdinak

Kale dibertsioa

aprobetxatuz.
Kale zaharra auzoari bizi pixka bat emango nioke. Tabernetaz aparte ez dagoela ezer
iruditzen zait. Dagoen haurren parkea (Olaiturri ondokoa) zaindu gabe ikusten da askotan.
Parke hau estaltzea egokia ikusten dut. Baita ere guardia zibilaren kuartelaren ondoan

Gaur egun dagoen haurren parkea estaltzea falta dela iruditzen zait

dagoen parkea.
Natur elementuekin eginiko parke bat bikain legoke ez dakit ea proiektua martxan den San
Martinen
Olapoto parkean egokitetako geratzen den bide zidor zatixa bukatu. Aurreko faseari segida
emunez.
Txiki parka.
Txiki park erraldoia pagatu barik.

Urgain Errekalde herri eskolako patioa eraldatu eta asfaltoa kendu.

Urgaineko goiko patio natura gune bihurtu. Oñatiko haur parkeak hobeto hornitu.

Natur gune bat sortu, eta san martinen antzerakoa tokia sortu. Jolas
berriak eraiki eta denontzako aukera berdinak sortu, futbolak duen
garrantzia indargabetuz. Oñatin zehar dauden haur parkeak hobeto
hornitu!
Haurrentzako jolas gune alternatiboak egitea.

Urgain Errekalde eskola gunean, kanpoko patio eta zelaiak erabiliz, herritar guztien eskura
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
egongo litzatekeen jolas parke alternatiboa egitea.
Rokodromo baxuren bat ere jarri daiteke herriko paretaren baten edo beste, San Lorentzon
bertan ez dakit pareta egokirik den hortarako, haurrei asko gustatzen zaie eskalatzea, baita

Kale dibertsioa

nagusiei ere!

Txirrista bat eta bi pisutako tranpolina.

Parke naturala jartzeko gehiago eta akuaparka.
Construcción de piscinas al aire libre para los peques
Pistina barri bat kanpoan.
Kanpoaldean pistina jartzea.
Kanpoko pistinak.
Goiena parking-eko autoen sarrera /irteera. Goieneko haur parkea bertan egonda, oso toki

Kanpoko pistinak.

arriskutsua dela iruditzen zait.

Kanpoan igerileku bat.
Kanpoko pistinak.
Kanpoko pistina.
Piscina descubierta.
Aqua park. Pistina kanpoan toboganak. Udan karate eta futbol ere bai.
Izotz pista.
Izotz pista.
Izotz pista.
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Patinaje sobre hielo.

Gazteak ondo pasatzeko lekuak.

Olakuako parkea berriztu, kanasta berri batzukin.
Olakuako saskibaloian jolasten dugun herritar talde bat gara. Udaberrian eta udan asko
jolasten dugu eta inguruan beste herritar ugarik erabiltzen dute jolasleku hau. Tamalez ondo
jokatzeko behar diren marrak ez dira ikusten. Honako hau eskatzen dugu: Saskibaloian eta
beste kiroletan jolasteko marrak margotzea. Saskietako sareak konpontzera. Negurako 9-ak
arte jolastu ahal izateko argiak ipintzera.
Pistinan txirristak.
Toboganak pistinan.
Igerilekuan tobogana.

Tobogan piszinan.
Tobogan piszinan.
Tobogan piszinan.
Tobogan bat.
Pistinan txirristak egotea.
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BERDINTASUNA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Berdintasuna gehiago landu. Berdintsasun plan osatuagoa.
Emakumeak: San Prudentzio autobus geltokian beldurra pasatzen dugu. Autobusak ez daude
koordinatuta.

Hezkuntza: Oñatiko lege soziologiako ikasle irakasleen jakituriari

Genero buruzko kurtsoak jarraitzeko bi beka. Eta beka horren ordez, Oñatira zabaldu behar

etekin gehiago atera.

du ikasitakoa, koordinatu bilerak Oñatiarrekin ta generoari buruz lantzen dutenekin.

Emakumeentzat lokal edo leku aproposa. Beste herri batzuetako
Emakume txokoa edo etxea falta da Oñatin. Jabetza eskola barruan
emakumeentzat antolatzen diren ikastaroek ez dute leku aproposa.

Oñatiko Emakume Txokoa/Etxea martxan jartzea. -Emakumeentzat txokoa edo leku aproposa

Aurten Euskaldun Berria gelan eman dira ikastaro gehienak baina ez

gertatzea.-Emakumeentzat jabetze eskola eta ikastaro eta ekimenak indartzea, gehiago

da leku aproposa hainbat ikastarorentzat (hotza da, estua...).

eskaintzea.

Emakume txoko bat herrigunean. Emakume Oñatiarrak elkartu eta

Emakume txoko bat herrigunean. Emakume Oñatiarrak elkartu eta konpartitzeko lekua izatea.

konpartitzeko lekua izatea. Jabekuntza eskola aurrera eramateko,...

Jabekuntza eskola aurrera eramateko,...
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BESTELAKOAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Oñatiko udalak prehistoriako indusketa arkeologikoak egiteko dirua jarri dezala. Oñatin,
udaran, kanpaina bat, profesionalak eta boluntarioak. Arantzadi zientzia elkartearen bidez
(kontaktua gure esku). Aukeratu egin behar (udalak, eurek?) San Elias, Iritegi, Gastiasoro,
Potorrosin? Azalpen gehiagotako lekurik ez dago hemen, jarri kontaktuan.
Azken 60 urtetan bizi izan dogun borroka armatuaren eragina Oñatin. Ikertu eta idatzi. Beka
bidez egin daiteke.
Artzai monumentuaren zazpi probintziaren plakak berriztia begiratu.
Oñatiko leku izenak galdu ez daitezen, apurka apurka, auzounetan baserri izenaz egin den
bezala, hauek ere adierazten hasi. Arabako Marietan ikusi daiteke horren adibide bat.
Herriko egoera ona eta bertako biztanleen ongizatea bermatuta egonik donatzea proposatzen
dut (300.000€). Eta herritarrek erabaki dezatela zertarako donatu eta nola parte hartu
(alimentazioa, gaixotasun inbestigazioa, errefuxiatuei lagunduz, herritarren bati lagunduz,...)

Sortear los 500.000€ entre los residentes de Oñati desde hace un

Un solo acertante y todos en el bombo.

mínimo de 10 años empadronados
Bajar los impuestos de la basura en comercios y casas porque resulta caro este servicio que se
impuso…para una familia es un soplamocos cada vez que pasa este recibo y personalmente en
mi comercio es un gran soplamocos ya que pago dos recibos de casa y de comercio...tal vez
ayudaría que se pase cada vez los recibos y no cada dos meses para ayudar a pagar estos con
más facilidad o bien cambiar el método de cubos a contenedores con llave como existe en
11
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Mondragón. Evitar que vuelen los cubos, suciedad que hay método cubos...

Toki publikoak gehiago zaindu
Mejorar San Martin.
Que en los ayuntamientos los distintos partidos se entiendan mejor, que no todo es malo
aunque lo digan los demás.
Gas deposituei, lurpean daudenei, soluzio bat eman.
Mejorar las calles y los parques.

Más parques y escuelas.
Kuartela garbitu, apartamentuak edo hotela egin.
Industria hutsen inguruko azterketa egitea. Pabilioi asko hutsik daude.

Fabrika gutxiago egotea.

Fabrika batzuk kendu.

DIRU LAGUNTZAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Laguntzak lokal hutsak hobeto mantentzeko.
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ELKARBIZITZA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Personal para seguridad por la noche. Presencia de autoridad física.
Kale Zaharrean, taberna jabeak batetik, gazteak beste batetik eta bertako biztanleen artean
zerbait egin beharra dago. Nire proposamena da, bizikidetza lantzeko prozesu bat burutzea,
zabaltzea (tabernetako ordutegiak eta zarata errespetatu, konbibentzia landu,...). Ea
behingoan danak esaterik duten esanbeharrak eta adostasun batera iristen diren!!

EUSKARA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Clases de euskera.
Oñatierazko kalitatea hobetze aldera, ikastetxeekin adostu eta abiarazi aurrerantzean: maila
jakin bateko ikasleekin ikasturte oso bat Oñatieraz egitea Batuaz egin beharrean.
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HAUR ETA GAZTEAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Gaztelekuko orduak luzeagoak jartea.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Gaztelekuko ordutegia luzatzea.
Alargar el tiempo y horas para los gaztelekus.
Gaztelekua (topalekua) ostiral eta zapatutan 21k arte irekita egotea eta igandean 20:30 arte
eta Olaiturrin aterpea egitea.
9:00 itxi gaztelekua.
Topalekuaren ordutegia ostiral, zapatu eta domekan 30 minutu luzatzea.

Gaztelekuan ondo egongo litzateke 16-18 urte bitartekoentzat gune

Gune berean izan arren ordutegi batzuetan beraientzako gunetxo bat sortzea.

desberdin bat egotea eta ez 12, 13… urtekoekin partekatuta. Beraiek
oso desberdinak sentitzen direlako beraiekin konparatuta.
Gaztelekuan ondo egongo litzateke 16-18 urte bitartekoentzat gune

Txikientzako gunea dagoen bezala, goiko solairua egokitu adin tarte horrentzat. Beraientzako

desberdin bat egotea eta ez 12, 13… urtekoekin partekatuta. Beraiek

kursiloak egiteaz gain, uneoro eurentzako eskuragarri egon dadin.

oso desberdinak sentitzen direlako beraiekin konparatuta.
Jolasteko gailu gehiago jarri
Gazteei aste bat eskaintzia.

Kontzertuak, ekintza desberdinak (puenting, egun tematiko bat, kasanblankako etxeak
berreskuratu)

Ez dutela gazteentzat moduko kontzertuak eskeintzen.

Kontzertu hobeagoak ekartzea. Adb: vendetta, ETS, Izaro, Berri Txarrak, Gatibu, Autobus
Magikoa,…

Oñatiko plazan okupazio haundixa dako itten dian jolasak. Futbola
gehixen bat gehienak mutilak gainera dira erabiltzen dutenak.

Gaztelekuan porterixa mugikor batzuk egotia atara ahal izateko ordu jakin batzutan eta
espazio jakin baten erabiltzeko lehenengo aparkalekuan adibidez
14
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Entretenimiento en el verano para los niños

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Ampliar el tiempo para los udalekus en el verano
Ampliar las actividades para el entretenimiento para niños y jóvenes .

Oñati digitalagoa, teknologia berrietara gerturatzea. Anitzagoa,

Auzo ludotekak.

integratzaileagoa.
Umiendako ekintzak zabaldu parke guztietara. Ez bakarrik plazan.
Txandakatuz herri guztian.
A los niños les faltan sitios para estar.

Algún sitio para que jueguen los niños. En Eltzia se podría habilitar un espacio que los niños
estén y jueguen.
Gazteendako lokal gehiago.

HERRIKO JAIAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Las txosnas en Olaiturri.
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HEZKUNTZA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Herritarren konpetentzia digitala.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Herritarren konpetentzia digitala garatzeko formakuntza saioak.
Que en las escuelas se dé más ética, con personas que estén especializadas en este tema.

Mejorar el nivel de la educación

Invertir en la educación, principalmente en los idiomas.
Mejorar el sistema educativo sobre todo la pública.

Bizikidetza arloan lana egin beharra dago. Zenbait kolektibo integratu

Hezkuntza mailan adibidez proiektu bateratuak egin, eskola bakoitza bere kabuz ibili

beharra dago.

beharrena. Denak bat egin zenbait ekintzetan.
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HONDAKINAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA

Oñati es una basura…sistema de cubos patético, mejorar este sistema
como en Mondragón. Cubos volando y pagar una burrada por el
servicio...compost?? para que ?? para que huela todo el pueblo a
mierda…paseo al perro y dan ganas de potar del olor..

Cambiar el sistema de basuras.

Leku nabarmen batzuetan, adibidez Foruen Enparantzan, lurrean
plastiko eta zabor asko egoten da, sarri askotan zakarrontziak beteta

Dozena pare bat zakarrontzi berri ipini. Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko

daudelako.

inbertsio bat bezala hartuz), gauzak lurrera ez botatzeko.
Foru enparantzan dauden zakarrontziak berriztea, asteburu danetan ikusten da ez direla
egokienak.

Plazako txinatar denda parean dagoen zabor ontzia, ez da nahikoa
bertan sortzen den ontzi arin guztia jasotzeko, ezta ere kale
zaharreko Mizke gozoki dendaren ondoan dagoena.

Bi puntu hauetan ontzi arin guzti hau jaso ahal izateko zabor ontzi egokiak ipini.
Zaborra ez botatzea lurrera lurra ez duelako normala ematen.

Cine, chicos.

Mejorar los pisos de Errekalde, poner basureros en la calle.

Los días de mucho viento los percheros no son válidos (cubos de
basura).

Colocar dispositivos en todo Oñati para que no vuelen los cubos de basura.

Cuando hace mucho viento las bolsas vuelan y terminan en el rio y en
el monte.

Colocar los parapetos (como los que hay en otros lugares de Oñati).
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA

Más limpieza viaria.
Campañas de concienciación a los niños sí, pero sobre todo a jóvenes
y mayores, contra echar cualquier basura en cualquier sitio como son
envases, colillas, etc.
Helduen eta umeen ohitura zaborra lurrera botatzeko edukazio
gehiago, batez ere parketan eta enparantzan. Nahiz eta Oñatiko
garbiketa zerbitzu onak hori konpentsatzen duen.
Alfonbrak eta tankerakoak leihotik edo balkoitik astintzeko zikinkeria
iruditzen zait, baina ez naiz hemengoa.
Yo pondría una nota en cada portal para que nadie sacuda mopas, manteles y restos de
escoba.
Bazterrak Txukundu.
Oñati garbiagoa zaborrari buruz ari naiz.
Herri garbi bat mantentzeko pedagogia. Errespetatu eta hortik

Lekutik kanpora dauden kartel, pankarta, pintura, etab. Kentzeko prozedura eta taldea.

kanpora herria zakartzen duen ezer ez egotea.

Sentsibilizazio eta pedagogia heziketaren bidez herri garbia mantentzeko.
Una prioridad es la limpieza de los ríos y demás jardines, también la recogida de las heces de
los perros.
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INGURUMENA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Si hay dinero que se ponga un trabajador para limpiar todas las paredes y esquinas que están

Que se limpien mejor las calles, esquinas,...

llenas de hierba y afean todo el pueblo
Que en los planes que tengan mesas y asientos, se les eche unas placas de cemento etc para
evitar el polvo, etc

Se ven muchas ratas que suben a la carretera desde el río de Olakua

Campaña de desratización

Udalan landak hobeto zaindu auzuetan

Komunikazio egokia

Mendetan zehar, herri oro, baina modu nabarmenean Bizkaia eta
Gipuzkoako herriak erreketaz baliatu dira haien jarduera ekonomikosozialak bultzatzeko garaian: baratzak ureztatu, olak funtzionarazi,
arropak garbitu, metalurgia tailerrak hornitu edota fabrika
handiagoetarako ura hartu, ur fekalak eraman etab.
Produktiboak ez ziren tokitan edota herria hazteko enbarazu egiten
zuten lekutan, zuzenean estali egin ziren errekak, Oñatiko plaza
edota Errekalden bezala.
XXI mendean jarduera hauek guztiak modu teknologikoago batean

Nire proposamena, oro har, Oñatiko erreka urbano guztien azterketa integrala egingo duen

egiten ditugu: tutueriaren bidez hornitzen da ura eta barreiatzen dira

estudio bat bultzaraztea da. Haien historia eta bilakaera aztertu, haien inguruan ematen

ur fekalak, garbigailuetan garbitzen ditugu arropak edota uraren

diren ondare elementu natural, arkitektoniko zein industrialak identifikatu eta babestu eta

energia argindarragatik ordezkatu dugu. Gainera, gure kontzientzia

hirigintzan eta hiri kalitatean errekak duen papera indartzeko gidalerroak plazaratuz. Hauek,

naturala zabaldu da, erreken kalitatea eta gozamena izugarri hobetu

idazte prozesuan dagoen HAPOan integratu litezke, hurrengo urtetako hirigintza arloko

direlarik azken urteotan araztegi edo bide berdeen bitartez.

ekintza estrategikoak gai honetara bideratuz.
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Osterantzean, herrian zehar errekak duen morfologia urtetan zehar
izan duena mantentzen du, inolako aldaketarik jasan gabe. Batetik,
erreka guztiz kanalizatua dago herriko tramo gehienetan, Ultzegin
kaletik hasi eta Otadui zuhaiztira iritsi arte. Beste leku batzuetan
zuzenean estalita dago: San Martingo bidegurutzetik Ultzegin kalera,
plaza azpian edota Errekalde osoan zehar, Errekalde errekak Ubao
errekarekin plazaren azpian bat egiten duten arte.
Gainera, XX. mendeko hiri plangintzek bizkarra eman diote errekari.
adibidez Olakuan, non erreka atzealde bat besterik ez den, edo jada
aipatutako Errekalde auzoa bertan. Erreken natura bertuteak
baliosten hasi garen honetan dugu ahaztu errekek hirien morfologian
eta historian izan duten garrantzia. Ezta ere haien bertute estetiko,
paisajistiko edota urbanistikoak.
Estudio orokorraz aparte okurritzen zaizkiten egitasmo puntualak honakoak izan daitezke:
Errekalde erreka puntualki berrazaleratzea erdiko bi etxe-lerroen artean dagoen lorategi eta
garaje inguruan. Unibertsitate pareko lorategietan eta Olaitturri inguruan eskuhartze bat
egitea errekaraino jaitsiko diren puntuak sortuz erreka "ikutu" ahal izateko guneak eginaz,
erreka horma baten gainetik begiratzearekin konformatu beharrean. Otadui zuhaiztiaren
birmoldatze integrala, bertako kanala balioan jarriz, ingurua berdetuz eta bertako ondare
industriala balioan jarriz. Herri barruko pasealeku peatonala eta irisgarria sortzea errekaren
trazatu osoan zehar. Modu "utopikoagoan": hiri plangintzaren bitartez Cegasa fabrikak hartzen
duen lurzorua urbanizagarri egitea, San Martin edo Ugarkaldeko bezalako zelaiak edo landa
guneak suntsitu beharrik gabe hiri-erreserba bat sortzeko eta gune hau errekaren logikan
planifikatzea, parke flubial bat sortuz.(Eta bide batez fabrika kutsakor bat kenduz).
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Oñatiko Plan Generala egiten hasiko da orain eta momentu apropos aproposa da gutxienez
oinarriak ipintten hasteko. Aipatutako Gune honek “mimbre” asko dako zerbait benetan

Kale zaharretik Kasablankaraino oso utzita dauela esango neke.

interesantia itteko: Unibertsitateakin eta Oñatin lehen sortutako industriarekin lotuta

Bereziki Agustino eta unibertsitate zaharretik.

daudenak.

Soy persona mayor y veo que también llenan de flores los parques y
sitios y también veo que no ahorráis en los bulbos que compráis los
tiráis como si nada fuera...soy naturalista y aprecio la naturaleza y
eso es acto indigno. Matáis a los tulipanes como si mierda fueran
cuando dejándolos en la tierra al año siguiente florecen
felizmente....es un asesinato…me duele en el alma que tratéis a estos
bulbos como nada....tienen vida y dan vida al entorno...dadles una
oportunidad...salgo poco pero lo que veo es una degradación de
sociedad total…gastar y gastar …fiestas etc....viví mejores épocas y
esto creo es ya una imposición y como borregos vivimos bajo un
mando como tipo franco que lo viví.....ya no la ciudadanía no tiene ni
voz ni voto ni nada...estamos en el lodo del poder que solo mira por
ganar más y más....no por el pueblo...como diría burugogorrak y ya.... Un cambio total lo siento esto ya no es el Oñati en el viví.
Inguruko basoen zaintza

Publikoak diren baso eremuetan zuhaitz autoktonoak landatzeko inbertsioa.

1960ko hamarkadan Errekaldeko erreka kanalizatu eta estali egin zen.

Errekaldeko errekan arnasgune pare bat zabaltzea, erreka bera oxigenatzeko,

Herriko naturgune bat ezkutatuz eta artifizializatuz.

biodibertsitatea eta Errekalderi bere erreka bueltatzeko.
Aprovechar y ampliar la idea de las huertas.

komun gehiago. Karate gelan aire girotua eta poliko beste lekuetan

Landare eta lore gehiago (batez ere Bideaurretan).
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Zuzenean erreketara, kaleetako arketetatik, botatzen diren "ur, garbigarri eta zikin
nahasketa" debekatu. Usu, behebarruak garbitu ondoren egiten den praktika da.
Nik hasteko, hauek proposatuko nituzke: a) Arantzazun, Erroitegitik Arlepora eta Sindikaburutik aurrekora doian adarra. B) Arantzazutik Lizartzara doiana c) San Juan Artixatik

Mendietako bide zidorrak garbitu eta etorkizunean horrela mantenu.

Sekillegara doiana ezkerreko maldatik gora.
Aloña ziarreko kardu-latz izurriteari aurre egin eraginkortasunez.

Limpieza de las esquinas de las carreteras, lugares donde paran los
camiones (en fábricas sobre todo)
Erradicar especies invasoras: Fallopia Japonica, buddleja, heliantus,
bambu, crosconio, palma de la pampa.
Garai bateko bideak berreskuratu, ortuen artean daudenak, askotan
itxi edo desagertu egiten dira.

Ondo legoke ikerketa bat egitea honen inguruan
Nire ustez Bidaurreta eta Antia etxe aurrean dauden arbolak soberan daude, monumentuak
"tapau" egiten dute. Zuek egin zenuten lan batzuk "paisajista" baten laguntzarekin. Berak
emun leike iradokizunak.

ingurumenarekin zer ikusirik daukan zera guztiak gehiago egingo

1) Garbigunean jitu toxikoak hartu 2) Pozoinak, insektizidak kontrolatu 3) Arbola zaharrak

nituzke, bai Oñati barruan eta inguruan

erosi bertan uzteko 4) kaleko katuak antzutu eta koloniak kontrolatu.
Urrusulatik Jaturabera doian bidia, bide erdi, Erosterbekuak garbiketan dogu, gura gasolina,

Urrusula-Jaturabe bidia garbittu.

gure eskulanakin. Eskatuko geike, Udaletxiak daouen makiñakin eittia.
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Bidegorrian Kasablankatik San Pedrora deskantsurako tokirik ez.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Jasarlekuak jarri bidean.
Torreauzoko Zañarriturako erreka ertzeko bidia berreskuratu oinezkoentzako.
Olaitturriko lurra konpondu.
Mendiko kaleko lurra konpondu.
Mendiko kale está muy mal.
Calle Mendiko Kale está fatal.
Kanposantuko kaleetan porlana bota. Grabila dago eta karroak ezin dira pasa. Bizkarrean
hildakoak eramatea arriskutsua da (mina, erori,…).
Espaloi zaharkitu eta estuak konpondu.
Azera guztiak txukuntzea komeni da, umekotxea hartu arte ez baikara horretaz konturatu.
Adokinak ondo jarri.

Olakuako torrearen inguruak ez dira irisgarriak oinezkoentzat baldosa
zaharrak dira (harri handiak eta koska asko) Denok kotxeen bidetik
joaten gara.

Gunea irisgarri jarri.

Olakua auzoko 3-7, 10-15 etxebizitzetako irisgarritasuna eta argiteria

Olakua auzoko lehen aipatutako blokeetan espaloitik jaisteko eta baita igotzeko egoera oso

oso eskasak.

txarra, oinezkoentzat be tokirik ez, gurpildun aulkiekin edo nagusiekin ibiltzea ezinezkoa da
edo arazo asko sortzen du gaur eguneko egoerak.

23

O Ñ A T I K O

U D A L A

ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA

Hasta Kanpantxo, las aceras están arregladas, pero de ahí para
adelante no.

Arreglar las aceras a partir de Kanpantxo.
Unibertsitate Etorbidea, Aita Madina, Lizaur kalea eta inguruak kaxkar samar daude. Inguruko

Irisgarritasuna.

estetika mantenduz, beharrezkoa litzateke irisgarritasun lanak egitea.
Arreglar las aceras de Kale Zaharra desde el cantón de Arquitecto Lizaur hasta Kurtxeku por
un lado y desde Kale Zaharra 62 hasta 42 por otro lado.

Quitar la pared que soporta los terrenos de Garai desde la rotonda de
Bidaurreta hasta San Lorenzo.
Parrokixan hasi eta korreoseraino doian espaloia (alde bietara) konpondu beharrena dago,
lurrera begira fan beharra egoten da hor, losak kolokan dauzelako eta jende asko mugitzen
dan tokia dala uste dot.
San Lorentzo partxeka konpondu da, ez modu integratzailean, eta

San Lorentzon konpontzeke geratu diren espaloi zati eta guneak konpondu edo eraberritu

gune/espaloi batzuk ez dira konpondu.

irisgarritasuna hobetuaz.
Ascensor del poli que se pueda usar los que estamos un poco impedidas. Bien sea por corazón,
huesos,…
Que podamos usar el ascensor del polideportivo para salir al bar.

Ascensor para subir al bar del polideportivo para los que nos cuesta

Poder usar el ascensor del polideportivo.

subir.
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Gazteok ondo pasatzea.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Parkegorri kantxa berriztu eta kanastak jarri.
Kirol instalazioak hobetzen jarraitu.

Kirol instalakuntzak hobetu.

Kiroldegia konpondu, egokitu zona guztiak.

Kirolezko instalazioak.

Instalazioak hobetzea.
Kiroldegia berriztu.

Kiroldegia hobetzea.

Kiroldegi guztia berriztea.
Reformar el polideportivo.
Pistina handiagoa egotea.
Es falso que haya una necesidad de agrandar. Dejar en paz la piscina y hacer encuestas entre

Dejar en paz lo que está bien (piscina).

los que la utilizan.

Kiroldegia zaharkitua dago batez ere igerilekua.

Kiroldegia berriztu, igerilekua handitu eta beste kiroldegi bat egitea.
Kiroldegiko karate gelan aire girotua.
Polideportiboko kantxa urdina berriztu.

Zubikoa kiroldegiko kantxa urdiña

Kantxa urdiñeko lurra, bertako neurriak, harmailak eta tenperatura aldatu edo hobetu.
Poliko goterak konpondu.
Padeleko pista falta.
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Kiroldegia

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Tranpolinak aldatu.
Complejo deportivo en la zona de San Lrenzo, Olakua, Ugarkalde.

Urrutxuko kirol guneaz. 2009an, krisiaren ondorioz, bertan egin
beharreko azpiegiturak gelditu egin ziren, eta garai hobeagoetarako
utzi (https://goiena.eus/oinati/1386609026603-datorren-asteanesleitu-gura-ditu-udalak-urrutxuko-lanak). Orain izan daiteke une
egokia gai hau berriz hartzeko, batez ere guri, Txantxiku Arkulariak
Kirol Elkarteari, lokal berria agindu zitzaigulako. Talde txikia izan
arren, 2001 urtean sortu zenetik, 60 pertsonatik gora pasatu baitira,
eta egun erabiltzen dugun lokala ez da egokiena (komunik ere ez
daukagu, neguan hotza da...)

Kirol Gunea.
Atletismoko pista Urrutxun.

Ateletismo pista. Rokodromo on bat

Atletismo pista.

Korrika egiteko asfaltozkoa ez den eta material egokidunekoa den
gunerik ez dago.

Atletismo pista bat eraiki edo ezin bada San Martin egokitu horretarako.
San Martingo parkea txukundu korrika egiteko.

San Martin egokitu korrika egiteko. Bueltan grabila bota eta argiak.
Urte osoan erabiltzeko.
San Martin dagoen futboleko kantxan: 1) saskiko kanastak jartzea 2) Porterixa atzean zeozer
jarri, baloia urrin joan ez dadin, orain hor jolastea ezinezkoa da, Olakuan degoenaren antzera
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adibidez,… 3) argiaren denbora kontrolatu, ze gabean argiak jarrita egoten dira eta inor ez da
egoten bertan
San Martingo futbito kantxia egokitu (paretak, sareak,…).

Parkour park bat jarri beharra dago.

Parkour park bat egitea.
Kanpoko frontoia estali.
Frontoia estali.
Frontón cubierto.
Frontoian tetxua jarri.

Plazan frontoia estaltzea.

Frontoia estali.

Kanpoko frontoia busti (Plaza).
Techos en lugares que se practican deportes para prevenir que se
mojen con la lluvia.

Skate park indoor.
Mejorar las zonas para el deporte.
Complejo deportivo en la zona de San Lorenzo, Olakua, Ugarkalde.
Azkoagain reformau.

Azkoagain hobetu.
Azkoagain hobetu.

Azkoagain handitu, belarra aldatu.

Azkoagain hobetzea.

Eserleku gehiago eta aterpea.

Azkoagaineko armailak estali beharra dago.

Sabai bat jarri arrailen gainean.
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Klastenia egiteko aukera izatea (giharrak lantzeko parke bat).

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Klastenia parkea.

En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de
personas que pasean por las inmediaciones de Oñati, se echa en falta
actividad y descanso, (desde mi punto de vista).

Igualmente colocar unas máquinas de actividades para gente de edad.

Eltzia aurreko parkean dauden makinak erabiltzeko dudak edo lotsa

Aurrez ere egindako moduan udaletik monitore bat etorri dadila beste baten dinamizatu eta

dute batzuk

laguntzera
Zerbitzu publikoak ordutegi zabalagoa (kiroldegia: 24 ordu)
Mejorar ampliar los horarios del polideportivo siendo todas ellas gratis

Igualdad de precios en el polideportivo: canchas, squash,
sauna,…=piscina, gimnasio, rocódromo.
Kiroldegiko kantxako armailetan jan eta edatea debekatzea, beste herri batzuetan bezala,
garbitasun eta txukuntasunaren alde.
Kirol eskaintza diferenteagoa eta eskaintza gehiago.
Gimnasia artistica.
Sauna orain dagoen bezala mantentzea ikusten dugu erabiltzaile talde

Pistina handitzeko obrak direla eta sauna kendu eta zirkuito mixtoa egiteko asmoa dagoela

batek.

eta orain dagoen moduan mantentzea proposatzen dugu, egun mixtoak eta
emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat errespetatuz.
Idazten dizut Oñatiko igerilekua handitzeko proiektuan zelan geratuko den saunaren txokoa
jakiteko. Batez ere, mantenduko da gaurko funtzionatzeko modua ala igerilekuan
integratzeko asmoa du Udalak? Bergaran eta Arrasaten sauna Spa gunean integratu zen
igerilekua berriztu eta gero guztiontzat zabalik. Gara 30 bat lagun, emakumeak eta gizonak,
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normalean eta oso gustura erabiltzen dugunak sauna Oñatin. Moduan egokian erabilita saunak
mesede handia du osasunarentzat. Oñatin orain sauna zerbitzua aparte ordaintzen da; eta
emakume, gizon eta familiok egun ezberdinak ditugu. Funtzionatzeko modu honek ditu bi
abantail. 1) Bata da lasaitasun handiagoa. Alegia, sauna sesio bat gehienetan bizpahiru
ordukoa da. Ordaindu gabe jendearen sartu-irtenek gora egingo dute. Baten bat sartzen da
apur bat berotzeko igeri egin aurretik edo toalla lehortzeko, adibidez. Horrela erlaxatzeko
giroa galduko da. Horretaz gain, zergatik ordaindu guztiek zerbitzu berezi bat? Gaur egun
igerilekua eta gimnasioa sartzen dira soilik kiroldegiko txartelarekin. Beste zerbitzu guztiak
aparte ordaintzen dira. 2) Bestetik, berdintasunaren ikuspuntutik ere aukera denontzat
eskaintzea ideia ona da. Batzuei ez zaie familia saunaren edota sauna mixtoaren intimitatea
gustatzen, beraz, utziko diote sauna erabiltzeari. Sauna arroparik gabe egiten da, bestela
higiene arazoak sor litezke eta gainera saunari kalte egiten dio jantzita egoteak. Kiroldegiko
arauen arabera sauna mixtoaren kasuan biluzia debekatuta dago eta bainu jantzia erabili
behar da saunan. Horregatik ere sexu bakarreko egunak desagertzeak desabantail hori
ekarriko luke. Beste kezka bat: Sauna ondoko patiorik gabe geratuko gara igerilekua
handitzean? Oro har, zergatik aldatu sauna funtzionatzeko modua primeran badabil?

Emakumea eta kirola adin batetik aurrera sustatu

Aste bat emakumeak eta kirola (ekintzak, irteerak, hitzaldiak, indarra landu, tailerrak
_bizikletak konpondu adb-)
Separación en las duchas del polideportivo. Que haya alguna individual
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Programa sozial gehiago: aniztasuna lantzeko, intergenerazioak,…

Una necesidad es que se convierta en más intercultural. Que haya un
eje comunicacional entre diferentes personas.
Hezkuntza: Oñatiko lege soziologiako ikasle irakasleen jakituriari

Unibertsitatera herrialde desberdinetako jendea datorrenean aprobetxatu eta jardunaldiak

etekin gehiago atera.

antolatu kultura konpartitzeko (hitzaldiak, bilera informalak, bazkari bat,…).

LANA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Una oficina de orientación para formar puestos de trabajo.
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ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Bidegorri gehiegi.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Ez.

Bidegorria botatzen dut faltan Arantzazurako bidean. Oinez joan izan
naizenetan bidetik atera behar izaten dut datozen autoak libratzeko.
Oso leku polita da alde hori eta bista zoragarriak ditu, baino
errepidetik igaro beharrak atzera egiten du.

Arantzazurako bidean bidegorria jartzea.

Arantzazura joateko oinezkoentzat bidea (egunen batean baten bat

Azkoagainetik Arantzazura oinezkoentzat bidea egitea (urte asko kostatzen bada ere berdin

harrapatuko dute kotxeek).

du).

Azkoagainen inguruan, sarri, kotxeak bidertzean aparkatuta egoten
dira eta oinezkoak errepide erditik ibili behar dira. Hau lehen bait

Beharrezkoa ikusten dogu Azkoagainetik Soraluzeraino,gutxienez,oinezko bide bat eta

lehen konpondu behar da.

argixakin.
Bidegorria Arantzazura.

Azkoagaingo arazoa konponduz, Arantzazura oinezkoentzat
"bidegorria" (oinezkoentzat bide segurua).

Foru Aldundiarekin honi buruz planteamendua egin.
Beste auzoekin eskaera egina dago. Uribarri, Araotz eta Arantzazu beraz oinezkoentzat
espaloi edo bidegorria egokitzea eta hau ez bakarrik Oñatirako, Gipuzkoa danerako onura
izango litzake
Natra paretik Santa Lutziaraino oinezkoentzako bide gorria egitea bertan oinezko asko

Zenbait auzotan oinezkoen eta kotxeentzako bideak banatzea.

ibiltzen delako eta kotxeekin harrapatzeko arriskua dagoelako.
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Lezesarrin espaloia oinezkoentzako.
1.- Industrigunea eta Berezao lotzen dituen errepidearen ertzean bidegorria egin beharra

Berezaoko bidean oinezkoen segurtasuna.

dago eta hortik aparte arteria ezarri behar da.
Bidegorriak hobetu eta gehitu.

Hiri handiago baten zerbitzuak eta baliabideak falta dira. Ordutegi
zabalagoak eta espazio anitz gehiago.

Bidegorri sarea hobetu erdialdera.
Autoen bideen ondoan doazen bidegorriak barrera bidez babestu. Haurrak bizikletatik erori

Bidaurretako bidegorrian segurtasuna.

eta bidera joateko arrisku handia ikusten dut.
Olako bidegorrian barandilla jarri.

Torreauzoko zubiaren egoera oso kaxkarra da. Bidegorri inguruak ikusi Torreauzoko zubiari, alboan edo,… beste egurrezko zubi bat jarri: oinezko eta bizikletendako:
ere ez dira egiten eta benatako arrisku lekua da.

bidegorriaren funtzioak beteko lituzkeena.

Bidegorriaren puntu batzuetan arazoak.

Oinezko eta bizikletadunen segurtasuna hobetu beharra. Egurrezko pasarela bat egin beharra.
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria).
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria).
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria).

Torreauzoko zubian dagoen bidegorria, une honetan, oso arriskutsua

Torreauzo zubiari alboan bidegorriaren funtzioak beteko lituzkeen gehiagarri bat jarri;

da; ez da banaketarik ikusten eta hainbat kotxe eta kamioik gainetik

horrela, denondako lekua eta lasaitasuna lortuko genuke.

pasatuta, bidegorria hartzen dute.
Torreauzoko bidegorriaren zubian beste bidegorri bat egitea.
Pasarela de madera en el puente de Torreauzo (Bidegorri).
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Egurrezko barandaua torreauzoko zubian bidegorrixan.
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria).
Torreko zubixan bidegorrixari beste irtenbide bat emun (pasabidea).
Pisos en alquiler para jóvenes.

Oinezko pasealekutan segurtasuna bermatu.

San Pedroko zubian oinezkoentzako pasabide segurua egin (agian egurrezko pasabide bat).
Colocar 2 o 3 puentes en el río Arrano. Estarían muy bien como los que pusieron mado y
pinones de Bellotza, en el recorrido marcado como PR-GI-105.
Errepideen asfaltzatzea orokorrean herri osoan.

Entre muchas necesidades que tiene Oñati, en el barrio de Murguia,
hay un desprendimiento de tierra que amenaza con cerrar un paso.

Arreglar el desprendimiento del barrio de Murguia.
Santa Lutzia, Tokillo eta Murgiko errota lotzen dituen bidean dauden zuloak konpondu behar
dira.
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitzaraino bidea enbreatu, kunetak garbitu eta farola bi
ipintea.
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitza baserrira bitarteko bidea asfaltzatzea bide horietak o
ertzak garbitzea eta bidean zehar bi argi (farola) jartzea.
2 farola. Asfaltatu eta kunetak egin Munasategi eta Askoni artean buzoietan hasita (aldapa

Auzotan batik bat.

dago).
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitza baserrira bitarteko bidea asfaltzatzea bide horietako
ertzak garbitzea eta bidean zehar bi argi (farola) jartzea.

33

O Ñ A T I K O

U D A L A

ZEIN BEHAR DITU OÑATIK

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
2 farola. Asfaltatu eta kunetak egin Munasategi eta Askoni artean buzoietan hasita (aldapa

Auzotan batik bat.

dago).
Baserrietako bideak zabaldu, kotxeen ibilera eta gurutzetako erosoago izateko.
San Lorentzo auzoko autoen norabideak aldatu lehenago zeuden bezala jarriz.

Olakuako autoen norabidea ez da errespetatzen, larregiko
baldintzatzailea delako (auzo danari buelta egitera derrigortzen zaitu. Olakuako trafiko arauak birplanteatu
Olakuan ez dago nahikoa zebra bide. San Lorentzotik Olakuara gutxi,
baino Olakua barruan ia apenas. Arriskua autoek harrapatzeko.
Mejorar las placas de señalización.
Mejorar carreteras y vías de transporte.
Una variante que evite el tráfico por las zonas urbanas del pueblo.
Kotxeak aparkatzeko arazo handiak daude herrian.
San Lorentzo auzoko aparkalekuak konpondu.
Los vecinos que vivimos en las zonas donde se ha colocado la OTA no

Poner una OTA de 3 horas de duración en esas zonas o amplias las zonas de residentes.

tenemos aparcamientos. Sobre todo en la zona de Arquitecto Lizaur.
Esta calle se llena de vehículos de personas que viene a trabajar a
Oñati y lo tiene todo el día. Además aquellos que van a estar más de 1
hora también lo llenan. Las zonas de residentes están a tope, muchas
veces no hay sitio.
Goiena parking-eko autoen sarrera /irteera. Goieneko haur parkea bertan egonda, oso toki
Kanpoko pistinak.

arriskutsua dela iruditzen zait.
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Azkoagainen aparkalekua egokitzea. Ez da eskaera egiten den lehen aldia (15 urte). Istripu
bat gertatu aurretik neurriak hartu.
Herri autobusa San Martin goraino iristea. Paradetan ordutegiak argiago jarri.

Auzotan bizi garen Oñatiar askok autobusa hartzeko herrigunera joan
beharra daukagu, nahiz eta autobusa gure etxe eta baserrietatik gertu Autobus geltokiak eraikitzea auzoetan (errepide nagusian), Lurraldebuseko autobusek
pasa ondoren.

gelditzeko aukera izateko.

Mejorar transporte público, la parada de San Prudencio y los
trasbordos resultan penosos y más caro si luego tenemos que por
ejemplo en Donosti usar el urbano.
Bus gehiago. Inkomunikatuta gaude.
Orain duela 7 urte genituen (2011) autobus ordutegia ipini berriro (San Prudentzio autobus
geltokia ipini aurretik zegoen ordutegia).
En mi opinión Oñati necesita más transportes públicos.
Peatonalizar todo Oñati, no solo el centro urbano.
Marzelino zelaia kalea (kalian izena hori dala uste dot, Otamendi aurrekoa) oinezko gune
egitea. Bidea itxi eta garajeetako jabeei giltza bidez sartzeko aukera ematea proposatzen
dut, kale barriko oinezkoen gunea San Martingo zubiraino luzatuz. Kale hortan espaloia txiki
gelditzen da, 2 gurpildun aulki ez dia parez pare kabitzen. Beste aldeko espaloia berriz
kotxeak gaizki aparkatzeko erabiltzen da askotan. kotxez sartzean kaleak ez du aterabiderik
eta buelta emateko erabiltzen dan tokia ere arriskutsua da oinezkoen espaloian igota egiten
Oinezkoentzako gune gehiago.

bait da.
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Martzelino Zelaia kalean ez da errespetatzen ez aparkatzeko marra
horia.

Martzelino Zelaia kalea oinezkoentzat jarri.
Martzelino Zelaia kalea peatonalizatu.

Xagu Tabernatik Torrera doian kantala garbittu eta erabilgarri utzi.
Oso bide polita da eta betiko bidia Torrealdera igoteko oinezkoentzat.
Hainbat jende hortik mugitzen da goruntza eta buelta ematen dute
ezinezkoa delako jarraitzea.
Mejorar normas de circulación para bicis, patinetes, etc.
Que las bicis circulen por los bidegorris y no por Kalebarria.
Kamarak kentzea ez egoteko bigilatuta.
STOP es STOP no ceda el paso…ya que habéis puesto una cámara en el
Txaketua poned una que evite una ostia con otro coche....en santa
marina viniendo desde la avenida...otro punto crítico es Errecalde
STOP donde la peña hace ceda paso y aleee...

Poner una cámara en Santa Marina y en Errecalde.
Mas cámaras en puntos conflictivos, vivo en la zona de Olakua y veo que los coches pasan el
semáforo en rojo muchas veces así como veo que las bicis no paran ni respetan los ceda el
paso en las rotondas ni en ningún sitio. En mi opinión así como en la DGT colocan radares sin
avisar NO se debería notificar la colocación de cámaras simplemente ponerlas vale con un
cartel pero NO notificarla como una noticia asi solo ayuda a mas vandalismo para romper
estas cámaras y no soluciona el problema.
Mas municipales, son escasos y no llegan a todo porque cada vez que he solicitado alguno para
que pasen por Olakua para multar a la infinidad de coches que hay aparcados encima de las
aceras me dicen que están los justos.
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Por otra parte pondría cámaras en estos puntos críticos donde la gente pasa de todo hacer
STOP y van a toda leche...STOP Santa Marina viniendo dese la avenida, STOP en Errecalde
donde la plazoleta la calle que cruza no sé si me explico, por donde está el bar ·Urbia la calle
esa…
Auzoko bidean abiadura mugatzeko dauden seinaleak ikusgarriago ipini behar dira. Natrako
espaloia egiten denerako trafiko ordenantza berrikusi eta gogortu beharra dago bereziki
Natrako eremuan zaintza kamera bat ipini eta gaizki aparkatuta dauden kotxe guzti – guztiak
salatu behar ditu udaltzaingoak.

Los parques infantiles que están cerca carretera son poco seguros,
están abiertos y los menores pueden correr peligro en grandes

Parques cerrados. Unas vallas que impidan a nuestros niños salir corriendo de los parques a

ciudades se aplica ya.

las carreteras o bien jugando o bien detrás del balón. Ganaríamos en seguridad.
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Ayudar a las familias oñatiarras que están mal económicamente
prioridad...no al extranjero...y mirar más al extranjero que miente y
tienen cuatrocientos curros y cobran ayudas...servicios sociales debe
mirar más e investigar más donde da las ayudas. Bajada de impuestos
que están muy elevados y no somos Donostia somos un pueblo humilde
a mi parecer...
Ayuda a las familias oñatiarras que están pasando mal dar prioridad al pueblo antes que al
extranjero.
Oñatiko gaztetxoen kontsumo ohiturak aztertu eta prebentziorako plana eta ekintzak martxan
jarri. Aretxabaletan eta Eskoriatzan egin duten bezala. Aretxabaletako eta Eskoriatzako
udalek San Juan de Dios ospitalarekin akordio bat zinatu dute 4 urtetan zehar prebentzion lan
egiteko. Datuak jasotzen dituzte inkesta bidez gaztetxo guztien artean (DBH 2-3-4)
errealitatea hobeto ezagutzeko.
Eta prebentziorako ekintzak martxan jartzen dituzte. Kontsumo arazoak izan dituzten eta San
Juan de Dios ospitalean dauden gazteek parte hartzen dute ematen diren haibat txarlatan.
Ekimen hau oso interesgarria da eta Oñatin ere beharrezkoa. Honi buruz aurkitu dudan
artikulu bat: http://www.diariovasco.com/alto-deba/hospital-juan-dios-20180225001155Gaztetxoen kontsumo ohiturak ezagutu eta prebentzio ekintzen falta.

ntvo.html

Sería interesante que las personas mayores de Oñati dieran una

Hacer entrevistas a personas que tienen a alguien que les cuida y a personas cuidadoras para

opinión en relación a los cuidadores que los asisten, y que se pudiese

mejorar el servicio y dar a conocer las experiencias.
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generar una relación comunicativa entre ambas partes. A través de
entrevistas.
Casa de acogida para mujeres inmigrantes.

Actuaciones para la sensibilización para mujeres y emigrantes .

Un lugar, una alternativa para mujeres que trabajan en casa de

En el bar de Eltzia, que es del ayuntamiento, hacer una concesión para mujeres que pierdan

alguien y cuando se muera no tienen a dónde acudir.

el empleo. Contratarlas temporalmente.

Etxebizitza bat erosten dugunak askotan erreformak egin behar ditugu
eta horretarako diru laguntza bat ez litzateke gaizki egongo.
Para personas mayores de x años y con ingresos menores de x euros el herribus gratuito y que
llegue hasta Olabarrieta y Zubillaga.
El mes de agosto, festivos el pueblo está muy falto de dotaciones

Impulsar o ayudar desde el ayuntamiento a vitalizar el pueblo y dar servicio a los vecinos y

(peluquerías, bares, panaderías, etc).

vecinas
3. adinean, erorketen prebentziorako eta ahalmen fisikoen mantentzea burutu ahal izateko,

3. adineko pertsonendako jarduera fisiko programatua egiteko

antolakuntza edo lokal bat. Aipaturiko helburu hoien aurrean, jarduera fisiko programak

instalakuntzen falta

diseinatu eta pertsona hauekin burutzeko espazioa.

Sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros mayores

Centro de día para todos los días entre otras cosas.

para las personas mayores no hay posibilidades para vivir en
comunidad que no sea de forma asistencial (residencia)

Pisos comunitarios para gente mayor.

Oñatiko biztanlegoaren kopuru handi bat 3. adinekoa da. Irtenbide

Pisu tutelatuak. Betiko zaharren egoitzei alternatibak eman.

edo proposamenak kolektibo honentzat
Adina aurrera, beste eredu baten beharra dago. Eguneko zentroa eta
zaharren egoitzatik aparte, etxe kooperatiboak, auzoak, cohouse,…

Honen inguruko ikerketa bat egitea.
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Autogestionatuak, bizi kalitatea eta autonomia bermatuko dutena eta
ez familia eta medikuntzaren esku egotea.
Zorionez edo zoritxarrez, gaur egun pertsonak geroz eta urte gehiago
bizi gara. Oñatiko biztanleen azken etapa aberasteko, nere ustez,
komenigarria izango zan gai hau aztertzea. Gaixotasun desberdinak
egoten dira, Iptusak, alzheimerra eta beste batzuk, egoerak aldatuz
eta konplikatuz. Epe luzera begiratu gabe eta aurten hasita, joan zan
urtian Egunero zentroko aktibidadeak sufritu zuten errekorteak
konpensatu dezakegu gure helduen motibazioa sustatzen (musikaz,
gimnasiaz, manualidadeaz, txakur terapiaz, kirolaz, eskursioak,
txarlak... etab) medio bitartez. Era horretan, zentroan egoten direnak
indarrez eta ilusioz hasiko zuten eguna; Ilusio gabe ezin gara bizi,
arnastu soilik, eta hori bukaera tristea pentzatzen zait. Agian, herrian
proiektu berri bat antolatu genezake bizitza bukaeraraino ahal dan
gehiago gozatzeko.

Helduendako aktibidade gehiago organizatu, diskapazitatuak baztertu gabe.
Servicio médico de urgencias.

Servicio médico de urgencias nocturno y las 24 horas del fin de
semana.

Activar un servicio médico.
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Espazioak egokitu herritarren erabilerarako. Gazte bilerak,…
Ikerketa bat egitea gai honen inguruan, zein kaletan, azken urteetan ez den interbentziorik

Hirigintza arloan, zehazki zenbait kaleren konponketa beharra.

egin eta horien beharra aztertu.
San Pedroko ermita konpondu.

Erresidentzian, momentuaren arabera aurretik edo atzetik sartzen
dira eta hori aldatu beharko litzateke.

Portxe bat jarri behar da euritan dagoenean anbulantziak atzekaldetik sartu ahal izateko
Arreglar los agujeros de los porches de la plaza

Karratuaren kioskoa ingurumena beldurgarria da. El quios co de la

Proposamena lurrazaleko estaldura finkoa egitea da. FIESTA zinema Oñatikoan egin zenean,

plaza está cubierto con una lona verde y blanca que desmerece al

modelo bat zegoen. La propuesta es hacer una cubierta fija rústica. Como muestra o

entorno.

referencia el quiosco que se hizo cuando se rodó la película FIESTA en Oñate.

Casablanca auzoa, enpresen ondoan dagoenez, aire eta erreken
kutsadura haundituz, pixka bat hobetu beharra ikusten dut. Bertako
herritarren egoera hobetuz.

Casablanca auzoa berriztatzea (200.000€).
Wifia herrian.

Olara auzoko ahateen malatua leheneratu. Egoera negargarrian

Olara auzoko ahateen malatua leheneratu. Egoera negargarrian baitago. Ez naiz bertarkao

baitago. Ez naiz bertarkao aurrikusita dauen proiektuaz ari, dauena

aurrikusita dauen proiektuaz ari, dauena lehenera ekartzearekin baizik. Nik ekintza hauek

lehenera ekartzearekin baizik.

egingo nituzke: 1. Ugarkalde presako ur-ahoa garbitu, malatura ura joan deixen. Ez da
nahikoa. 2. malatuko bi osinak garbitu eta jarraian horrela ego dezan, mantenua egin. 3.
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Ahateak itzuli eta mantenu.

Olakuako patuen estankea lotsagarri dago.

Garbitu eta ahateak ekarri,kondizio minimo batekin.

Iturri danak hobetu mesedez eta faborez.
En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de
personas que pasean por las inmediaciones de Oñati, se echa en falta
actividad y descanso, (desde mi punto de vista).

Propongo unos bancos en zonas de interés visual o turístico.

No hay bancos para el descanso en la zona de gimnasia del parque de
delante de Eltzia (algunos se sientan en el suelo por cansancio).

Colocar bancos para tomar un respiro.
Ugarkadeko txorroak dauden parkean, banku gehiago jarri nagusien gimnasia ingurura bidean.

Joan zen urtean jende nagusia larri zebilen uma bizikleta,… artetik

Baita txorroei paralelo keizpetatik senda bat gehitu jende nagusiak eta gaztetxoak nahasturik

paratzeko, jausteko arriskuarekin.

egon ez daitezen.

No hay bancos para el descanso en la zona alta de Ugarkalde.

Colocar bancos para tomar un respiro.

Cuando hicieron aparcamientos para coches quitaron los bancos y
papeleras en los bloques 12, 10 y 14 (al lado del rio).

Colocar bancos y papeleras para los vecinos.

Arboledan dauden bankoak (harrizkoak) ez dira erosoak.

Jasarleku irisgarriak eta erosoak jarri arboledan.
Poner un WC en el bidegorri, la lado del cementerio y en torreauzo

Otadui Zuhaiztia - Garay enpresaren alboan dagoen jolasparkean
komun baten falta igarri dugu. Batetik bidegorrian dabilen ororentzat

Otadui zuhaiztia edo Madalenan komuni publiko bat jartzea proposatu nahi genuke. Beharrei

eta bestetik, jolasparkean dabiltzan horientzat.

erantzuteko.
Bidegorrian, madalena aldean, komunan beharra ikusten dugu.
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WC en Asensio-Olabarrieta.
WC en San Pedro-Olate.
Kalegoienako haur parkean komun bat jarri. Eltzia pareko ur parkean komun bat ipini edo
Eltziako komunen bat denok erabiltzeko moduan ipini. Ugarkaldeko parkerako ere balioko

Komun publiko gehiago jarriko nituzke umeak biltzen diren tokitan.

luke.
WC en Kalegoiena.

Mesas picnic en chorros Ugarkalde (ya existen pero no suficientes) así

Un baño público en Ugarkalde.

como baño público.
Komunak San Prudentzion
Olakuako kantxan: argi gehiago behar da negu partean, ezer ez da ikusten. Alde baten argi
gehiegi eta bestean oso gutxi.
Auzotara argia ipini
Bidaurretako argiak hobetu (gutxi argiztatzen dute, konparatu bidegorriarekin!!!)
Iluminación de Bidaurreta en adelante. Se comunicó que iban a reducir la iluminación por el
gasto. Hoy en día la gente pasa miedo.
Plazan gabaz argi gehixau.
Más luz en la plaza.
Los ascensores de San Lorenzo están muy sucios. Más limpieza más
continúa.

Revisar la luz, muy poca luz en las calles
Zebrabidetako argiteria gehitu
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Iluminazioa hobetzea herri osoan. Obispo Otaduitik Ugarkalde auzoraino.

La necesidad en Oñati es que el ayuntamiento gasta mucho en cosas
innecesarias como plantas que mueren en vez de plantar plantas que
son perennes que nacen cada año tipo bulbos, proyectos de urbanismo Gastar más en calidad de vida del oñatiarra, es época de vacas flacas y embellecer Oñati no
muy caros e innecesarios para la vida.

lo veo necesario.

Beste liburutegi bat.
Olaiturrin aterpe bat jartzea.
En el exterior es decir en la calle zona cubiertas para diversos actos .
Azkenaldian bizikletaren erabilerak izan duen gorakada ikusita,

Aurten izan dugun neguarekin, estalitako bizikleta "aparkalekuak" bota ditut faltan. Euriarekin

infraestruktura beharra ikusten dut.

ere bizikleta izaten da nere garraiobidea eta askotan umeak eramateko k arro bat ere
eramaten dut. Egoera hauetan bizikleta uzteko lekuak izatea gustatuko litzaidake.
Erabilera publikoko eraikinen inguruan estalitako aparkalekuak jartzea bizikletentzako. Gero
eta jende gehiago mugitzen da bizikletaz eta honek gehixau erabiltzen lagunduko dau. Pena
bat da euri pixkat egitean bizikleta blai eginda gelditzea kiroletxean zauden bitartian

Bizikletentzako estalpeak falta dira.

adibidez.

Txirrinduentzat bideak, azpiegiturak.

Txirrinduentzat aparkaleku estalkidunak.
Arantzazura bidegorri bat egitea ondo legoke, bertakoentzat zein kanpokoentzat. Pirinioetan

Hirugarren bidegorri bat.

eta Alpeetan, leku menditsuagoetan eta aldapatsuagoetan, badira hainbat eredu.
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