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Azken asteotan pare bat bilera egin dira auzoaren behar premiazkoenak zein diren 
aztertzeko asmotan. Gai nagusiak sailkatuta, lan taldeak osatuko dira horiek garatzeko eta 
lantzeko. Taldeak irekiak dira, jakina, eta interesaturik  dagoen edozein auzokideren parte 
hartzea eskertuko genuke. Auzorako garrantzitsuak  diren gaiak dira, epe laburragoan ala 
luzeagoan , gure auzoaren garapenean eragingo dutenak. Gera, udalaren partetik 
elkartzeko jasotako deiak are premiazkoagoa egiten du guztion ekarpena eta balorazioa. 
Beraz,  animatuta bazaude,  azaldu eta ongi etorri.

Ondoren idatzitako puntuak orain arte aurreikusitako puntu garrantzitsuenen  laburpena da; 
lan hau abiapuntutzat hartu nahi genuke, gerora, eztabaidaren bidez  izan daitezekeen 
ekarpenekin aberasteko edota eman daitezkeen aldaketak txertatzeko. Azken batean, 
hausnarketa eta eztabaida prozesu ireki batean gauden aldetik, dokumentu hau osatzea, 
zehaztea eta ahal bada aberastea ere denon esku dago. Hona hemen aipatututaklo  gai 
nagusiak:

1) BIDEGORRIA ETA ESPALOIA (OINEZKO LOTURA OSASUN ETXEAREKIN).

2) URUMEA IBAIA.

3) PILOTALEKUA (PLAZA).

4) AGUSTINDARREN INGURUA (ELISEOKO ZELAIAK)

5) ABIADURA HANDIKO TRENA (AHT).

6) GIZARTE ETA KULTURA ARLOKO GABEZIAK ETA BEHARRAK.

7) ERRAZ EGITEKO LANAK

LEHENTASUNA: ZUBIA ETA GAINEKO PASABIDEA.

1) BIDEGORRIA / ESPALOIA

Aurreko udalbatzak Martutene-Loiola arteko  espaloiaren  eta bidegorriaren aurre-proiektuari 
oniritzia eman ondoren,  Auzo Elkarteak udal gobernu berriari aurten bertan proiektu hori 
burutua ikusteko nahia adierazi dio, agindu zitzaigun bezala, egitasmo honen baliorik 
handiena hauxe baita: urte beteren buruan Txomin-Eneako osasun etxearekin oinezko 
komunikazio duina  ahalbidetzea eta bidegorriaren ibilbide osoa auzoarentzat erabilgarri 
izatea.
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2) URUMEA

Ibaiaren arroa garbitzeko lanak bizkortzea eta garbiketa lan horiek maiztasunez egin 
daitezela bermatzea da gure proposamena. Era berean,  ibaiertzak  osatzen duen 
ekosistema ahalik eta ondoen gordetzea eskatzen dugu,  auzoa ibaiari begira bizi dadin nahi 
dugu , aisialdirako aprobetxatuz, eta ez ibaia  mehatxu edo arazo bat balitz bezala ikustea. 
Ibaiertzaren garbitasunari, babesari eta mantentzeari buruz erakundeek bete ez dituzten 
konpromezuak gogoraraztea eta  berreskuratzea.  Ontziratzeko kai bat eta aisialdirako 
gunea sortzea ere egoki ikusten dugu.

3) PILOTALEKUA

Lehenetsitako beharren artean kontuan izatekoa da elkargune bat sortzea, auzoko  aisialdi 
eta kultura aktibitateen erdigune eta ardatz izango dena. Udalaren lursail edo orube bat 
badago, horretarako kokaleku aproposean eta gutxieneko neurriekin, eta bertan pilotaleku 
estalia eraikitzea proposatzen dugu, era askotako ekitaldiak eta aktibitateak hartzeko balio 
izango lukeena.

Pilotalekuaren egitasmoaren barruan  auzoa zatitzen duen errepidearen arazoa gainditzeko 
ikuspegia legoke,  behingoz  auzune bateratua  eta osatua izan dadin.  Errepidearen eragin 
zatitzaile hori osotasunean  gainditzerik ez da izango bidearen ardura Foru Aldunditik 
Udalera aldatu arte. Hala ere, badira horren aurretik  bidera daitezkeen zenbait hobekuntza 
oinezkoen pasabideen, semaforoen inguruan… edota  “errepidearen” abiadura murrizteko 
neurriak, oraindik ez baitzaio “hiribideari”  dagokion trataerarik ematen.

4) ELISEOKO ZELAIAK (agustindarren ingurua)

Auzoaren lehentasunen artean ezin ahaztu bere historia,  eraikin nabarmenak, kultura eta 
bere espazioa gordetzeko nahia. Agustindarren eraikin ikusgarria erabilera anitzeko eraikin 
bihurtzea bideragarri ikusten dugu,  kultura nahiz lanbide eta  merkataritza mailako erabilera 
interesgarria izan dezakeelarik. Lokal ugaritan banatuz gero,  alokairuaren bidez  profesional 
gazteei, artistei, kirol ala musika taldeei edota auzoko bestelako norbanako edo kolektiboen 
espazio premiei  irtenbide egokia eman ahal  izango liekeelakoan gaude.  Auzoan dagoen 
eraikin nabarmenetako bat den aldetik , hura deuseztatzea baino  aukera hobea iruditzen 
zaigu ahal den guztia aprobetxatzea, lokalak alokairu merkean arestian aipatutako 
aktibitateei begira.  Horrelako espazio dinamiko batek  auzoaren  bizitasuna bultzatuko luke 
eta, hedapenez, Donostiarena berarena. Halaber, eraikin inguruko espazio ireki zabala 
kontuan hartuta, kirol mailako ekipamendu, gimnasio eta abarretarako aukera handiak 
eskaini ditzake.
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5) AHT

Abiadura Handiko Trenaren balizko eraikuntzak auzoari kalte handiak eragingo dizkio, 
ingurugiro eta paisaia aldetik, besteak beste. Gure artean kezka handia  dago gai honen 
inguruan, proiektuaren aurkako sentimenduarekin batera, oro har, eta zehatzago oraindik 
Astigarragako geltokia Donostiarekin lotzeko trenbide  gehigarriari begira,  haranean 
geratzen den lur eremu libre apurra hartuko bailuke.  Bestalde, arazo hori saihestea egongo 
litzateke, azken geltokia Astigarragan jarrita eta handik hirigunerako (Norteko Geltokira) 
bidaiarien garraioak lehengo trenbide arrunta  erabiliz, tren-aldaketa edota  lanzadera 
moduan antolatuta. Horixe izango litzateke irtenbiderik ekologikoena, merkeena eta, hortaz, 
auzorako onuragarriena (AHT bera ez egitea  salbu, noski). Espero dugu udala norabide 
horretan ahalegintzea. Eta zerbait egin behar izatekotan, arestian aipatu bezalako 
planteamendu baten aldekoa izatea eta dagokion erakunde eta erabakiguneen aurrean irmo 
defendatzea.

Dena den, esan beharra dago auzoaren ikuspegitik egiten den kritika zehatz hau proiektu 
osoaren inguruan dagoen kontrako iritziaren baitan ulertu behar dela eta irtenbideak ere 
ikuspegi osotik abiatuta etorri beharko luketela, ondo bidez. 

6) GIZARTEA ETA KULTURA

Arlo honetan ezinbesteko ikusten dugu auzoan euskara bultzatzea, kaleko erabilera nahikoa 
baxua baita (nahiz eta ikastolaren lanari esker eta auzora bizitzera etorritako bizilagun edo 
familia gazteen eraginez, pixkanaka euskararen presentzia kalean handitzen ari dela 
antzeman). Helburu horri begira auzo elkartetik zenbait ekimen antolatzeko asmoa egongo 
litzateke (zehazteko daudenak).

Auzoko jaien inguruan, urtero bezala egitarau oparoa eta herrikoia antolatuko da Jai 
Batzordeak burututako  lan bikainari esker eta Udalaren laguntza ere, orain artekoa oso 
eskasa izan delarik ,  estimatzekoa izango litzateke.  

Auzoko denda eta merkatari txikientzako laguntzaren bat izatea ere interesgarri ikusten 
dugu, auzoaren pizgarri diren heinean. Gai honen inguruan kanpaina bat diseinatzekotan 
gabiltza. 

Espero dugu arlo honetan orain arte burututako egitasmoak eta  gerora etor  litezkeenak 
aurrerantzean  Udalaren babesarekin garatzea.
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7) ERRAZ EGITEKO LANAK

Zailtasun maila handikoak ez diren lanak, baina  ez horregatik garrantzi gabekoak, berehala 
gauzatzeko modukoak:

• Kirol anitzeko zelaiaren argiztapena.

• Apostolutza kalearen irteerako bidegurutzean autoen laguntzarako ispilu bat jartzea.

• Tranbia kaleko 45, 47, 49ko bizilagunentzat  arrapala bat egitea.

• Parkearen irteerako oinezko pasabidea aurreratzea (arriskuak saihesteko)

• Oinezkoen pasabidea eta semaforoa Gazteleku-ikastolaren parean.

• Biribilgunetik aurrera kamioiei auzorako sarrera debekatzea.

• Oinezkoen pasabide koskaduna eta ispilua apaizaren kalean.

• Goizueta kaleko garajeetako irteeran  hobeto ikusteko ispiluak.

• Inguruko mendi- bide eta bidezidorren  garbiketa eta markaketa, ibilaldiak 
bultzatzeko.

• Ur-araztegia: kutsadurta eta usain txarrak saihesteko.

• Kaia edo  ontziratzeko gunea.

• Skate eta irristatzeko pista bat egitea, gazteen artean egindako eskari 
nagusienatakoa.
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LEHENTASUNA: ZUBIA ETA GAINEKO PASABIDEA

2008ko urrian Ur Agentziak jadanik argitaratu zuen Urumea arroaren uholde arriskua 
gutxitzeko neurriz osatutako plangintza bat  eta bertan beharrezkotzat jotzen zituen: batetik, 
oraingo zubia beste batez ordezkatzea -50m luze, 12m zabal eta  IBAIAN ZUTABERIK 
GABEKOA-; eta, bestetik, gaur egungo pasabidearen lekuan 100m luze eta 5m zabalekoa 
eraikitzea. Orduan, gai honetan eskumena zuten/duten erakunde guztiek aldeko jarrera 
adierazi zuten.

Hala  ere,  aurreko  udalbatzak  lan  hauen  hasiera  Antondegi  inguruko  hirigintza 
egitasmoarekin lotu  zuen,  ondorengo urteetan egitekoa zena,  eta  bitartean atzerako utzi 
ziren.  Antondegiko egitasmoa,  ordea,  egun bertan behera geratuta  dago.  Baina ibaiaren 
arroan  aldaketa  nabarmenak  aurrikusita  daude,  bai  Astigarragako  urbanizazio  berriaren 
baitan eta bai AHTren loturarako trenbide berriak beharko lukeen espazioaren mesedetan. 
Izan  ere,  balizko  trenbidearen  luzeran  inguruko  ibaiertz  osoaren  kanalizazioa  egitea 
proposatzen da, berezko bihurguneak kenduz eta arroa  zabalduz; eta horrek, ibaiaren ur 
emaria ugaritzea eta uraren malda eta abiadura handitzea ekarriko luke. Gainera, arroaren 
garbiketaren inguruan hartutako konpromezuak azken bi  urteotan ez direla bete kontuan 
izaten badugu, ondorio kezkagarri hau atera daiteke:  gure auzoaren inguruan uholde arrisku 
objektiboa  nabarmen  handitzen  ari  dela  eta  datozeen  urteetan  uholdea  izateko  aukera, 
iragarritako hondamendi bihur daitekeela, zoritxarrez.

Honengatik  guztiagatik,  guztiz  premiazko  eta  bidezko  irizten  diogu  dagokien  erakundei 
eskatzea zubiaren eta pasabide zaharraren ordezkatzea,   erdiko zutabeak maiz eragiten 
baititu ur pilaketak inbutuarena eginez ibaiaren unerik estuenean. Gure udalari, lan horiek 
datorren negurako has daitezen, beharrezko eginbideak arindu eta bizkor ditzan eskatu nahi 
genioke.

Bestalde, aipatu beharra dago zubi berria eraikitzea, bide batez, ibaiaren bi aldetako oinezko 

loturaren arazoari erantzuteko irtenbide egokiena eta behi betikoa izango litzatekeela. 

Inor  asaldatzeko  asmorik  gabe,  gogoratu  beharrekoa  iruditzen  zaigu  Gipuzkoako  ibai 
guztietan  uholdeen  arazoa  konpontzeko  neurriak  dagoeneko  aurrera  eraman  direla, 
Donostia-Martutenen  izan  ezik.  Eta,  era  beran,  ez  dagoela  Donostia  osoan  hiriaren 
erdigunearekin oinezko lotura egokirik ez duen beste auzorik. Horregatik, eta egungo udal 
taldea gabezia honen arduradun ez dela aldez aurretik onartuta, iruditzen zaigu egiten ari 
garen eskaera ez dela arinkeriaz eta asmatutako larritasunez egindakoa; aitzitik, Donostia 
hiriak  eta  bere  udalak  auzo  baztertu  honekiko  duen  egitekoa  bete  eta,  nolabait,  zorra 
kitatzeko modua ere izango litzateke, gure ustez.

Hasieran  aipatu  bezala,  berriz  azpimarratu  nahi  dugu   auzoari  buruzko  hausnarketa 
prozesua  irekia  dela  eta  ekarpenak  egin  daitezkeela.  Dena  den,  Sarroeta  elkartean 
osatutako  zirriborro  honetan  oinarrituta  eta  dokumentu  hau  abiapuntu  izanik,  udal 
ordezkariekin  hitz  egiteko  moduan  gaudela  esango  genuke.  Eta  halaxe  egitea  da  gure 
asmoa,  udalaren elkarrizketarako  borondatea baliatuz.  Ea  eztabaida  honek,  elkarlanaren 
bidetik emaitza eta fruituak ematen dituen, Martuteneren onerako, Donostiaren onerako.

Marutenen-Donostian, 2011ko irailaren 26an

Sarroeta Auzo Elkartea.
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