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Ikasturte politikoaren 
balorazioa 

 
 
 

Sarrera 
 
Nahi Dugun Donostia dokumentuan genioen bezala, Donostia hiri atsegina izatea 
nahi dugu, giza eskubideak errespetatzea, oroimena berreskuratzea eta beste 
gobernantza-eredu bat izatea, gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta 
asoziazionismoa areagotzeko; hiri plurala, irekia, berritzailea eta ingurumena 
errespetatzen duena nahi dugu. Auzo biziak dituen hiri bizi bat, eta, horretarako, 
auzoek zerbitzuak eskaini behar dituzte, pertsona guztientzako giza eskubideen 
erreferentea den hiria eta berdintasun- eta errespetu-arloko adibidea. Hiri parte-
hartzaileagoa da, eta herritarren ahotsa ere entzungo da erabakiak hartzeko 
orduan. Guztion onerako lan egiten duen hiria. 
 
Donostia hau eraikitzen jarraitu behar da herritarrak sentsibilizatuz eta heziz, eta, 
horrela, guztion artean, osatzen dugun emakume eta gizon guztientzako hiri 
seguru batean bizi. Bizitzeko eta lan egiteko moduko hiria: Donostia lurraldeko 
eragile ekonomiko eta soziala da eta guk kalitatezko enpleguaren alde egiten 
dugu. 
 
Harrotasunez begiratzen diogu hiri honi, eta berdin begiratzen jarraitu nahi dugu. 
Bere nortasuna ezagutzen duen hiria, askatasunean bizi ahal dena, kultura eta 
zientzia zaintzen dituena, bere ondarea defendatzen duena eta inguruko 
udalerriekin elkarlanean aritzen dena, eta euskaraz bizi dena. 
 
Gure herrialdean erreferentziazkoa den hiria, munduan ezaguna dena eta gure 
herriaren eraikuntza nazionalean ekarpen hori egiten duena. 
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Hiri eredua 
 
Ez gatoz bat gure hiria zuzentzen ari den hiri-ereduarekin; kezkatzen gaitu 
legegintzaldi honetan zehar onartzen ari diren hainbat plan eta proiektuak. 
Horren adibide izan daitezke San Bartolomeko Plan Berezia edo gaur egun Maria 
Inmaculadak eta San Pio X. elizak okupatzen dituen lurren xehetasun-azterketa. 
Azken kasu horretan, ostalaritzarako espazio bat duen hotel bat eraikitzea onartu 
da, 4 solairu eta supermerkatu bat dituena. Aparkaleku berri horrek, San 
Bartolomen eraiki nahi den aparkalekuaren antzera, errotazio-plazak handituko 
ditu eta inguruko kaleetako trafikoa nabarmen sustatuko du. Halaber, ikastetxea 
itxiko dutela iragarri dute. 
 
Norabide horretan proiektuak onartzen edo sustatzen direnean, ondorio zuzenak 
dituzte, eta etxebizitzarako eskubidea, merkataritza-eredua eta gure hiriko 
auzoen egunerokotasuna zailtzen dituzte. 
 
Gure ustez, ulergaitza da Udal Gobernuak (EAJ eta PSE-EE) mugikortasun aktibo 
eta jasangarriaren aldeko mezuak zabaltzea, tokiko eta hurbileko merkataritzaren 
aldekoak; aldiz, mezu hori neurri zehatzetan helarazteko orduan, kontrakoa 
egiten dute, hiriko erdigunea aparkalekuz betez eta gure auzoetako saltokien 
bideragarritasunari eragiten dioten hainbat proiektu onartuz. 
 
Eusko Alkartasunaren izenean argi daukagu gure hiriaren etorkizuna egunez egun 
ekintzekin eraikitzen dela, eta Udal Gobernuak benetan herritarren bizi-kalitatea 
hobetu nahi badu, eta hiri askoz atseginagoa eraiki nahi badu, Udal Gobernuak 
berak zenbait jarduera birplanteatu beharko ditu eta jada partaidetza-prozesu 
batzuk bultzatu, eragile ezberdinekin eta herritarrekin batera guztion artean 
eraiki behar den Donostia hori bultzatzeko. 
 
Horregatik, berriro ere argi eta garbi esan nahi dugu auzo bizien aldeko apustua 
egiten dugula, herritarrei beren bizi-proiektua garatzeko aukera emango diena, 
ikasi, bizi, lan egin eta gozatu ahal izango duten auzoak. 
 
 
 
2021-2023 
 
Legealdiaren geratzen diren bi urte hauetan ahaleginak batu behar ditugu hiria 
hobetzen jarraitzeko, akatsak zuzenduz eta eraiki nahi dugun Donostia horren 
aldeko benetako apustua eginez. 
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Inor atzean ez uztea 
 
Pandemia honek ezin du inor atzean utzi. Gure hirian aberastasuna eta enplegua 
sortzen duten hainbat sektore ekonomikok Covid-19ak ekarri duen krisi 
ekonomikoaren ondorio suntsitzaileak jasan dituzte. Hartzen diren erabakiak 
(hartzen ari dira) ez dira soilik ikuspegi ekonomikotik hartu behar, baizik eta giza 
ikuspegitik; izan ere, krisi honek gure gizarteari eragiten dioten arazo asko utzi 
ditu agerian. 
 
Sektore desberdinei zuzendutako laguntzak falta direla uste dugu, eta horietako 
asko berandu iristen ari dira, hirian kalitatezko enplegua suntsitzen den bitartean. 
 
 
 

 Easo-Errondo, Loiolako kuartelak eta Sagues 
 
Duela aste batzuk, Eneko Goia, gure hiriko alkateak esan zuen Loiolako kuartelak 
eta Errondo pasealekuko trenbide-hondartzaren berrantolaketa funtsezkoak 
izango direla HAPOren berrikuspenean. 
 
Izan ere, bi aukera handi ditugu hiri gisa: alde batetik, Easo-Errondo trenbide-
hondartza lurperatzea da gure hiriaren erdigunean lurzorua ahalik eta gehien 
errekuperatzea, urte askoan ezagutuko dugun aukerarik handiena. Ezin dugu 
akatsik egin, ezin da eraiki partaidetza-prozesu handi bat ireki gabe. Gure 
ondorengoei utziko diegun Donostia eraikitzen ari gara, eta hor hartuko diren 
erabakiak funtsezkoak izango dira gure hiriaren etorkizunerako. 
 
Loiolako kuartelekin aldarrikapen historiko bat burutu daiteke, Udal Talde 
Politiko guztien babesa jaso duena urteetan zehar eta akats bat izango litzateke 
hori haustea. Hiriak galdu ezin duen aukera paregabea da, eta, gure ustez, 
alkateak eta Udal Gobernuak zuzendu behar dute etorkizunean Loiolako 
kuartelak lagatzeko Defentsa Ministerioarekin egin beharreko negoziazioa. 
Hainbat parte-hartze prozesu abian jarriz, inplikatutako eragileek eta herritarrek 
parte hartu behar dutelarik. 
 
Loiolako kuarteletako lurren lagapena errealitate bihurtzea lortzeko konpromisoa 
erakusten jarraitzeko eskatu nahi diegu indar politiko guztiei. 
 
Azkenik, EAJ eta PSE-EE hiriko gobernura iritsi zirenean (2015), 2011-2015 
legegintzaldian Sagueseko urbanizazio proiektua gelditu zuten lehenengo 
gauzetako bat izan zen. Urte hauetan, gauzatu ez diren prozesuak iragarri egin 
dira, eta onartu berri diren aurrekontu parte-hartzaileetan Nestor 
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Basterretxearen Bake Usoaren inguruko urbanizazioari buruzko partida bat 
aukeratu da. 
 
Legealdi honetan Sagueseko guneari eman behar zaio azken errematea. 
 
 
 

 Anoeta 
 
EH Bilduren hauteskunde-programan eta Nahi Dugun Donostia dokumentuan 
Anoetako kirolgune osoan inbertsio sakona egitearen aldeko apustua egin 
genuen. 
 
Argi daukagu gehiago itxaron ezin duen birmoldaketa eta 2015ean egin behar 
izan zena Anoetako mini-estadioarena dela. 
 
 
 

 Etxebizitza 
 
Donostiak, bere ezaugarri bereziengatik, oso garapen zaindua behar du, 
planteamendu arrazional eta jasangarria, bere beharretara egokitutako 
azpiegiturak, eguneroko arazoen konponbidea eta auzo berrien garapena, hala 
nola Urumeako ibarra, infernua eta abar, baina betiere lehendik dagoenarekin 
kohesioa mantenduz. Horretarako, hirigintza jasangarria garatu behar da, eta, 
batez ere, dagoeneko urbanizatuta dauden eremuak berreskuratzean oinarritzen 
da. 
 
Etxebizitza eta lanpostuak dituzten erabilera mistoko auzoak, garraio publikoari 
lotuak, mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua eginez, Añorgan adibidez. 
Horien eragina eta hirigintza-garapen bakoitzaren dentsitatea aztertuz. 
 
Alokairu-erregimeneko etxebizitza publikoaren aldeko apustua egiten dugu, eta 
hutsik dauden pisuak alokairu-merkatura atera ahal izateko lan egitea babesten 
dugu. 
 
 

 Emakumeen etxea 
 
Emakumeen Etxea emakumeen ahalduntzerako, topaketarako eta gogoetarako 
gunea da, eta zeregin garrantzitsua betetzen du emakumeen benetako 
berdintasun eraginkorraren alde, Emakumeen Etxea elkartearen, Donostiako 
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Udaleko Berdintasun Sailaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren bidez kudeatzen 
baita. Azken urteotan funtsezko tresna bihurtu da mugimendu feministaren eta 
Udalaren arteko lankidetza bideratzeko. 
 
Eusko Alkartasunak uste du gaur egungo espazio fisikoa txikiegia dela Etxean 
sortzen diren jarduera guztiak egin ahal izateko eta espazio txiki horrek 
eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea mugatzen duela (aholkularitza psikologikoa, 
legala, etab). Gure ustez, Udalak Emakumeen Etxearen eskura espazio zabalagoa 
jarri behar du, bai gaur egun erabiltzen ez den espazio bat okupatuz (adibidez, 
Easo kaleko eraikina, suhiltzaileen egoitza zaharra), bai lokal berri bat sortuz edo 
birmoldatuz. 
 
Emakumeen Etxeak izan behar du oinarri berdintasunaren aldeko eta 
bereizkeriaren aurkako jarduerak sustatu eta garatzeko. Horretarako, Etxean 
parte hartzen duten agenteen baterako kudeaketa hobetzearen aldarrikapenari 
erantzuna eman behar zaio. 
 
 
 

 Irisgarritasun unibertsala eta mugikortasuna 
 
Legegintzaldia amaitzen ari den honetan, irisgarritasun unibertsalarekiko 
konpromiso sendoa har dezala eskatu nahi diogu Udal Gobernuari, eta hiria 
egokitzen joan dadila, herritar guztiek aukera izan dezaten hiria gozatzeko. 
 
Mugikortasun aktiboaren eta garraio publikoaren defentsaren aldeko apustu 
garbia, garraio publikoak kalitatezko zerbitzua eman dezan, hiria inguruko 
herriekin eta barne-mugikortasunarekin lotuz. 
 
 
 

 Bizikidetza, errespetua eta Giza Eskubideak 
 
Eusko Alkartasunak beti defendatu izan ditu giza eskubideak, arlo honetan 
gertatu diren urraketa guztiak salatuz eta gure herriaren bizikidetza 
demokratikoaren alde lan eginez. 
 
Legealdi honetako hainbat unetan, oso positibotzat jo dugu udal talde politiko 
guztiak ordezkatuta egotea, ekitaldi desberdinetan; horren erakusgarri dira 
Alfonso Morcillo, Mikel Zabalza edo Tomas Albaren omenaldiak. 
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Hala ere, deitoratzen dugu, halaber, egintza guztiak ez izatea ahobatezkotasun 
hori. Gure hiriko bizikidetzarako garrantzitsua da biktima guztien egiaren, 
justiziaren eta erreparazioaren alde egitea. 
 
Halaber, deitoratu dugu, eta publikoki atera gara, gure ustez udal-talde politiko 
guztiek onartu behar zituzten testuak onartu ez direnean, hala nola Iñaki Garcia 
Calvoren aurkako erasoari buruzko edo Mikel Iturgaizen aurkako irain eta 
mehatxuei buruzko Erakunde Adierazpenak. 
 
Eusko Alkartasunak bat egin du gainerako alderdi politikoek egindako 
gaitzespenekin, eta horrelakorik berriro ez gertatzea espero du. Eusko 
Alkartasunaren Tokiko Batzarra garen aldetik, ezin dugu puntu hau itxi, EH 
Bilduren jarrera ulertzen ez dugula esan gabe, ekimen horiek babesten ez 
dituelako, horietan agertzen den "gaitzespen" terminoa aipatuz. 
 
Irmotasun berarekin, tortura gaitzetsi nahi dugu, azken egunotan albiste bihurtu 
baita 13/13 epaiketaren inguruan, non Donostiako herritarrak dauden. Tortura 
gaitz bat da eta ez dator bat gizarte demokratikoetan, giza eskubideen urraketa 
argia, gizarte osoaren gaitzespena merezi duena. 
 
Donostiako Eusko Alkartasunaren izenean argi eta garbi esaten dugu Giza 
Eskubideen edozein urraketaren aurka gaudela eta bizikidetza demokratikoaren 
aldeko apustu aktiboa egiten dugula. 


