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1- Sarrera

Eusko Alkartasunak, Udal Talde Politikoek bezala, Loiolako kuartelak lagatzea edo
besterentzea

ahalbidetuko

duten

akordioak defendatu ditu beti, eta akordio
horiek lortzearen alde egin du, etxebizitza
babestuak eraikitzeko erabili ahal izateko.
Horretarako,

beharrezko

baldintzak

sustatu ditu eta dagozkion arauak ezarri
ditu, negoziazioan espekulazio-fenomenoak eragozteko, interes orokorra zainduz
eta aipatutako etxebizitzen prezioa igotzea eragotziz edo modu erabakigarrian
lagunduz.

Hainbeste urtez aldarrikapena partekatzen aritu ondoren, Urumearen ibarrean
hainbat auzo eraiki direla ikusi dugu. Ibaiak bizi izan dituen garapen desberdinen
ondorioz, nahitaezkoa da lehendik zeuden hainbat proposamen birplanteatzea,
eta baita ibaiak berak, Loiola auzoak, inguruak, hiriak eta lurraldeak dituen beste
behar batzuen alde egitea ere.

Azken urteotan, kezkatuta ikusten dugu zer hiri-eredurantz ari garen zuzentzen,
eta espazio honetan eraikitzen denak edo eraikitzen ez denak eragina izango du
hiri-eredu horretan, eta kontuan izan behar dugu gure hiriaren etorkizuna egunez
egun eraikitzen eta lantzen dela, eta hartzen diren erabakiek etorkizun hori
markatuko dutela.

A. Enplegua, prestakuntza, etxebizitza. Zonaren garapenak, etab.
Enpleguaren aldeko apustua ezin da hitzetan bakarrik geratu, eta ekintzetara
eraman behar da. Sortzen den enpleguak kalitatezkoa izan behar du.
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EAtik begi onez ikusten dugu ekintzailetzaren ausardia, eta ekimen horiek babestu
behar ditugu enplegua sortzeko orduan, baina ez ditugu nahastu behar
ekintzailetza eta autonomo berrien sorrera eta autonomo faltsuen figura, lanbide
desberdinetan sortzen ari direnak eta herritarrak kalitatezko enplegu egonkor
batetik urruntzen dituztenak.

Bestalde, gure hirian sortzen ari diren sektore estrategikoen aldeko apustua
egiten jarraitu behar dugu. Horien adibide bat nekazaritzako elikagaien klusterra
izan daiteke. Argi izan behar dugu Donostia dela erroldatutako nekazaritzarako
ustiategi gehien dituen Gipuzkoako udalerria, eta balio estrategiko garrantzitsua
duela, bai kontsumitzaile potentzialen bolumenagatik, bai erreferente diren hiriko
hirugarren sektoreko jarduera-sektoreekin (merkataritza, ostalaritza eta
turismoa) sinergiak ezartzeko aukeragatik. Gorabidean dauden beste sektore
batzuk ahaztu gabe, hala nola moda, surfa edo ikus-entzunezkoen sektorea eta
sektore tradizionalenak, hala nola merkataritza, industria, kultura, ostalaritza edo
turismoa.

Azken urteotan, gainera, Donostia hiri berritzaile gisa kokatzeko apustua egin da;
izan ere, Donostiak bere natura-, monumentu- eta kultura-ondarearekin lotutako
hainbat alderditan irudi positiboa badu ere, esan genezake berrikuntzaren eta
kalitatearen alorrean ere kalitatezko irudia sortu dela. Baina lan egin beharko
genuke unibertsitate-erreferentzia berriak erakartzeko, informazio-teknologiekin
lotutako zentroak sustatzeko, ikerketa-zentroak sustatzeaz gain, euskal eurohiria
eta Donostialdeko metropolia garatzen jarraitzeko. Egungo egoeran, garrantzitsua
da kalitatezko enplegu hori sortzeko apustu zintzoa egitea. Horietan, Udalak
ahalegin berezia egin behar du adin-tarte altuetan dauden iraupen luzeko
langabetuak lan-merkatura itzultzeko, hala nola lan-baldintza duinetatik urrun
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dauden sektore feminizatuen borrokan laguntzeko. Ahaztu gabe Donostiako
Udala bera dela hiriko eragile ekonomiko handiena, eta kontratazio publikoak
duen garrantzia; gainera, kontratazio publikoak egiten dituen plegu guztietan
klausula sozialen alde egitea. Udala enplegua sortzeko motorra da, eta, garai
hauetan, hirian lanpostuak sortzen direla zaindu behar du, bai zuzenean, bai
Donostiako Sustapenetik, eta Covid-19aren pandemiak eragindako krisiaren
ondorioz okerren pasatzen ari diren sektoreei lagundu behar die.

Enpleguaz ari garenean, ezin dugu ahaztu profesionalen prestakuntza, eta,
horretarako,

ezinbestekoa

da

kalitatezko

Lanbide

Heziketa

izatea.

B. Ingurunearen eta hiriaren beharrak
Tristuraz ikusten dugu, hiriko beste toki batzuetan bezala, Loiola auzoko
hurbileko merkataritzaren desagertzea, eta eraiki berri diren auzoetako (Loiolako
Erriberak,

Txomin-Enea,

Morlans)

merkataritza-lokalak

merkaturatzeko

zailtasuna. Gaur egun Loiolako kuarteletan dauden lurretan eraikitzea
erabakitzen denak eragin zuzena izango du mugikortasunean eta hurbilen
dauden auzoetan (Loiola, Txomin-Enea, Martutene eta Intxaurrondo).
Horregatik, haien beharrak ere kontuan hartu behar dira, mugikortasunaren eta
hirigintza iraunkorraren bidez, haien eta hiriaren eskariei erantzuteko.

Auzo bizien aldeko apustua egiten dugu, zerbitzuak izango dituztenak eta
herritarrek beren bizi-proiektua garatu ahal izango dutenak, eta Urumearen
ibarrak haren garapen ekonomikoari lagunduko dioten trakzio-elementuak behar
ditu:

2- Naturguneak berreskuratzea
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Urumea ibaiak ibai-basoa handitu behar
du, eta paduren zati bat berreskuratu.
Gainera,

Ametzagaina

parkeko

berdegunea handitzeko aukera dago.

Kezkatuta gaude egiten den jarduketak,
paduraren zati bat berreskuratzeko eta gure hiriko biriketako bat handitzeko
balio ez duenak, espazio oso handi bati buruz hitz egiten ari garelako, eta oso
hurbileko hirigintza-garapenekin, hara etxebizitza-dentsitate handia eramanez
gero, arriskuan baitago Ametzagainako parkea bera, bideak eraiki eta trafikoa
handitzeagatik, eta Urumea ibaiaren gainean egin beharreko azpiegitura
berriengatik.

Urumea ibaiaren aldeko apustua egiteko garaia ere bada, eta hiritik ibaia ikusteaz
gain, hiria ibaitik ikusi behar da, eta haren eskaerak bete.

3- Konexioak
A. Mugikortasuna eta hirigintza iraunkorra
EAk donostiarren bizi-kalitatea hobetzeko hainbat proposamen defendatu ditu
eta, horregatik, mugikortasun iraunkorrerako proposamen bat defendatzen dugu
inguruan.

Loiola, Txomin Enea eta Intxaurrondorekiko oinezkoentzako konexioa hobetzea,
eta garraio publikoaren aldeko apustua egitea, are gehiago Euskotrenek eta
Renfek inguruan dituzten geltokiak kontuan hartuta, DBUS eta DBIZIrekiko lotura
hobetzeko.
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Gogoan izan behar dugu mugikortasuna hirigintzarekin estuki lotuta dagoela, eta
kontuan izan behar dugu zer hirigintza-garapen egin behar dugun benetan
mugikortasun askoz ere atseginago, jasangarriago eta pertsona guztientzat
irisgarriago baten alde egiten badugu.

4- Lanbide Heziketarako proiektua

Azken urteotan, egitura-, antolamendu-, kultura-, enpresa-, industria- eta
teknologia-aldaketek gure ohiturak, planteamenduak eta estrategiak aldatzera
behartzen gaituzte, zenbait alderditan nahasgarria den etorkizunari begira.
COVID-19aren munduko pandemiak eragindako krisiak aldatu egin ditu, neurri
batean, ohitura horiek hezkuntza-gaiari dagokionez, eta ikasleek ezagutzak
jasotzeko orduan duten harremanari dagokionez.
Gainera, krisi honek agerian utzi ditu sistemaren eta hiriko hainbat sektoreren
gabeziak, gero eta gehiago zerbitzuak eskaintzera bideratuta daudenak.
Era berean, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak txertatzen
ari dira, eta, dirudienez, industria-iraultzarekin gertatu zirenak baino aldaketa
garrantzitsuagoak eragingo dituzte. Beraz, etengabeko ikaskuntza pertsonen
kualifikazioak, ezagutzak eta gaitasunak hobetzea helburu duen etengabeko
prestakuntza erabilgarriko jarduera oro da. Hezkuntza- eta prestakuntza-esparru
batetik, ikaskuntza metatze-prozesu bat da, eta, horren bidez, pertsonek gero eta
informazio eta ezagutza konplexuagoak barneratzen dituzte, egoera sozial eta
profesional berriei arrakastaz ekiteko balio dietenak.

Ikaskuntzari euskarri ematen dioten iturri nagusietako bat Lanbide Heziketa da.
Gaur egun, inoiz baino nabarmenagoa da Lanbide Heziketaren izaera estrategikoa
pertsonen prestakuntzan, enpresen eta gure ekonomiaren lehiakortasunaren
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hobekuntzan, lanbide-kualifikazioak gure produkzio-ingurunearen beharretara
egokitzean eta enplegu-politiketan, laneratze hobea lortzeko tresna gisa.
Kalitatezko enplegua sortu nahi dugu, hirian enplegua dibertsifikatzeaz gain.
Gaur eta biharko erronken ondorioz, enpresek kudeaketa- eta funtzionamendueredu berriak izan behar dituzte, ikertu eta berritu egin behar dute produktuak
hobetzeko edo berriak fabrikatzeko, ekipamendu modernoagoetan inbertitu
behar dute, teknologia berrietan, prestakuntzan, kalitatea kudeatzeko prozesu
aurreratuak ezarri behar dituzte, eta langileen parte-hartzean, erantzukizunean,
autonomian eta erabakitzeko gaitasun handiagoan oinarritutako antolaketaereduen alde egin behar dute.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketak eboluzionatu egin behar du,
eredu arin, malguago eta irekiago baten ezarpenean aurrera eginez. Eredu
horretan, prestakuntza integraltzat eta hurbilekotzat hartzen da, enpresen eta
pertsonen beharretara egokituta, eta eraginkortasuna eta emaitzak bermatzen
dituen kalitate egiaztatuarekin.
Garrantzitsua da berrikuntzan eta kultura ekintzailean lan egitea gure ikasleen
artean, enpresa-proiektuak eta mikroenpresak diseinatuz lanbide-heziketako
ikastetxeetan bertan, gure ikastetxeen antolamendua, funtzionamendua eta
eraginkortasuna hobetzeko kudeaketa-eredu berriak aplikatuz. Lan egiteko eta
lan-merkatuan sartzeko gai diren profesionalak sortuz, horretarako ere
garrantzitsua da dualtasunaren aldeko apustua egitea. Loiolako kuartelen
lekualdaketa aprobetxatuz, liberatutako azaleraren zati bat lanbide-heziketan
oinarritutako erreferentziazko campusa eraikitzeko erabiltzea proposatzen dugu.
Liberatutako azalera Ibaetako unibertsitate-campusak gaur egun hartzen duena
baino handiagoa da.
Inguruko auzoentzako, hiriarentzako eta gure herriarentzako trakzio-elementuaz
ari gara. Kalitatezko Lanbide Heziketa publikoaren aldeko apustu garbia eginez.
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Lanbide Heziketa, enplegagarritasun-tasa handiagoa duen prestakuntza-aukera
izan arren, gaur egun debaluatuta, atomizatuta eta esku pribatuetan dagoela
dirudi. Lanbide heziketa publiko, kalitatezko eta euskaraz egiteko beharra ikusten
dugu.
Donostian, Lanbide Heziketak ez du prestigiorik, eta ez du kontuan hartzen gazte
askorentzat bide horrek dakarren enplegagarritasuna eta asmoen lorpena.
Campusaren erronka Lanbide Heziketari merezi duen prestigioa ematea eta
unibertsitate-ikasketekin bateragarri egitea izango da. EHUrekin sinergiak
bultzatzea.

Gaur egungo eredu atomizatua zaharkituta geratu da kasu askotan, leku
bakoitzeko industrien eta enpleguaren benetako beharretara egokitu eta
eboluzionatu ez duelako.
Hezkuntza publikoan eta unibertsalean sinesten dugu. Esku pribatuetan
dagoenez, egungo ereduak merkatu-beharrei erantzuten die, eta ez ditu beti
ikasleen hizkuntza-eskubideak bermatzen. Hizkuntza-gaitasunak eskuratzea
Europako merkaturako.

Eskualdeko eta probintzia osoko industriarako bultzada gisa balioko luke.
Gazteen erosketa-maila handituko litzateke, emantzipazio-prozesuan eta beren
bizi-proiektuak sortzeko prozesuan lagunduz.

Lanbide Heziketa dualeko praktikak betetzeko, hainbat hezkuntza-adarretako
ikasleek osatutako kooperatibak sortzea proposatzen dugu, eskuratutako
ezagutzak garatzeko, praktikan jartzeko eta lurraldean ezarriko diren
etorkizuneko enpresa arrakastatsuen inkubagailu gisa erabiltzeko. Udalak egiteko
asko duen tokia. 27 Poligonotik gertu dauden lurrak erreserbatzea, campusarekin
zerikusia duten etorkizuneko jarduera industrialetarako.
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5- Aisialdi eta kirol gunea

Egungo berdegunea handitzeaz hitz egin dugu, baina hiria berreskuratzen duen
espazio berri honek kirolari begiratu behar dio. Alde batetik, running-ari, aire
zabaleko entrenamenduari eta arraunari erraztasun asko ematen dizkion
espazioa da.
Urteak dira Udalak hiriko arraunarekin hitzarmen bat sustatu zuela, eta kirol
honek gero eta agerikotasun handiagoa izan behar du hirian. Gure hiriko
traineruen biltegi edo hangar gisa bakarrik balio ez duten instalazioak eraikitzea.
Baizik eta sozializazio- eta erakarpen-puntu gisa balio izatea.
Gainera, Loiola auzoan egin diren partaidetza-prozesuetan aisialdiko eta kiroleko
espazioa handitzeko beharraz hitz egiten da, hala nola kirol anitzeko pistak
eraikitzeko beharraz.

Kulturaren kasuan, berriz, lursail horretan LHko campus bat garatuko balitz,
kontserbatorio berri bat har lezake, adibidez, eta agintearen eskaerak betetzen
lagunduko duen balio anitzeko ekitaldi-areto bat izan dezake.

6- Etxebizitza

Jakin badakigu eraiki beharreko etxebizitza kopurua birplanteatu behar dela,
hiriko hiri-antolamendua eta -plangintza kontu handiz eta ahalik eta zorroztasun
handienarekin aztertu behar baita. Historian zehar, era askotako hirigintzagarapenak izan dira gure hirian, baina ez jasangarritasunari, ingurumenari eta
hiriko bertako biztanleei zor zaien errespetuarekin. Ildo horretan, EAk alokairuko
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etxebizitza babestu gehiago eraikitzearen aldeko apustua egin du hiriko eta
inguruko beste lursail batzuetan.

Eta uste dugu eraikitako etxebizitza orok publikoa eta alokairukoa izan behar
duela.

Aukera bat:
Lurzati hori bakarra eta estrategikoa da hiriko beste lurzati batzuetan ezin izango
liratekeen hainbat jarduketa garatzeko. Proposamen ireki hau mahai gainean jarri
nahi dugu. Proposamen horren arabera, Lanbide Heziketako campusa,
aisialdirako gunea, berdeguneak handitzea eta paduraren zati bat leheneratzea,
kirol praktika hori gizarteratzen lagunduko duen arraun taldea eta alokairuko
etxebizitza publikoa eraikiko dira.

Urumea ibaiaren berroneratzearen, prestakuntzaren eta enpleguaren aldeko
apustua egiten dugu.

Proposamena:
• Lanbide Heziketako campusa eraikitzea.
• Padura leheneratzea eta ibai-basoa handitzea.
• Aisialdirako eta kirolerako gune bat.
• Alokairu-erregimeneko etxebizitza publikoak eraikitzea. (400 etxebizitza).

20.000 metro karratu ibai-pasealekura eta kirol-jarduera garatzera bideratzearen
aldeko apustua, beste 70.000 metro karratu uholde-arriskua duen basora
bideratzearen aldekoa. 30.000 metro karratu alokairu-erregimeneko etxebizitza
publikoak eraikitzeko, eta 70.000 metro karratu Lanbide Heziketako campusa
eraikitzeko.
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* Renfe eta Euskotren geltokiak eta egin daitezkeen sarbideak, batez ere
mugikortasun jasangarrira bideratuak.
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* Ibaetako campusarekin konparazioa.
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