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kaixo!
 Gaur egun, Donostiako espazio publikoaren garapenarekin erlazionatutako 
proiektuetan lan egiten dugu, ikuspegi berritzaile eta sortzailearekin, hiri hobea edo 
behintzat erosoagoa lortzeko.

 Gure lana guztietarako onuragarria da.

 Gure prozesua bezeroei eramaten dugu eta haiekin kolaborazio estuan lan 
egiten dugu. Hiriko erabiltzaileak nahastuz, kolaboratzaile talde bat sortzen da elkar-
tu, konfiantza handitu, perspektibak aldatu, pentsamendu zabalagora gonbidatu eta 
ideiak elkarbanatzeko.

Espazio publikoko pertsonek (gure bezeroek) egiten duten erabilera ikusi eta ulertze-
ko gure denbora hartzen dugu. Honela, gure hiriak eta bizi-kalitatea hobetuko duten 
guztientzako onuragarriak diren emaitzak sortzen dira. 

Behaketak eta analisiak bizitza publikoa ulertzen laguntzen digute.

Dokumentu honen bidez ikusiko duzue, gure ikerketen erregistroak. Gertatzen ari den 
‘bizitza’, baita inguruko ‘espazioaren’ ezaugarriak ere.
_
Donostia, 2019 abendua
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Proiektuaren inguruan1-
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kalea(n) bizi

Kalea(n) bizi, hiriko espazio publikoen 
transformazioa eta berritzea estimulatzen 
duten esperientziak garatzeko elkartea 
da, zuzenean komunitateekin lan eginez.
Hiritarrontzat hobeto egokituko diren es-
pazioak lortzeko helburuarekin sortu da. 
Donostian topatu daitezkeen espazio 
publiko ezberdinak eraldatu nahi ditugu, 
leku hauek aktibatuz edota espazio be-
rriak sortuz, non pertsonak bertan elkar-
tu daitezkeen, leku hauetaz modu askean 
gozatzeko.

Ekimenaren helburu nagusia lankidetza 
esparru bat sortzea da. Parte-hartze ak-
tiboa eta elkarlaneko sorkuntza proiektu 
bat. Lehendik dauden ekimenak, proie-
ktuak eta plataformen topaketa erraztea 
da, baina baita proiektu berrien garapena 
ere. 
Hau lortu ahal izateko, ezinbestekoa da 
pertsonak proiektuaren partaide sentit-
zea.

ikerketa + espazioa +  komunitatea
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nola?
Kalea(n) Hub-ren bitartez

Hilabete batez, kutxa ibiltari bat Donostiako auzo batean egon da. Kutxa honek, tres-
na ezberdinak eduki ditu (lantegiak, aulkiak, mahaiak ....), komunitatea barneratzeko, 
erabili gabe dauden espazioei bizitza berria emateko helburuarekin, inguru urbanoa 
eraldatzeko tresna bezala erabiliz. 

inklusiboa_ Edonork parte har dezake komunitatean, lagunduz eta elikatzeko gai iza-
nez, ahalduntze herritarra bultzatuz.
solidarioa_ Espazio zibiko batek solidarioa eta enpatia izan behar du, ohitura propioa 
ikasi eta aldatzeko.
bateragarria_Berdintasuna eta askatasun pentsamenduan oinarrizko balioak bezala.
jasangarria_ Gaur egungo eta etorkizuneko erabiltzaileen beharrak asetzeko, etor-
kizuneko belaunaldien balioak zabaldu eta ingurumena iraunkorra eta ekonomikoki 
bideragarria izan behar du.
lokalizatua_ Auzoan eragina izateko xedez, eraldaketa fisikoa eta herritarren portae-
ran baita ere.

zertarako?
Auzoko espazio publikoa eraldatzeko, baino ez bakarrik bertako infraestrukturak, pert-
sonen harremanak ere bai. Honela, erabiltzailearen eta bere ingurunearen arteko er-
lazio iraunkorra sortuz.
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5. Diseinua eta inplementazioa
Eraikuntza, mantenua, parte-hartzea indartzea(ekitaldiak eta 
programak) eta hau guztiaren mantentzea

1. Bizitza publikoaren erronka markoan jarri.
Lekuaren (kualitatibo eta kuantitatibo) espezifikoak diren adierazleak garatu

- Erronka nagusiak eta potentzialak identifikatu
- Helburu eta irudipenen ezarpena
- Egungo egoeraren ebaluazioa
- Interesatuak identifikatu eta proiektuan sartu
- Lan-plana eta prozesua markoan jartzea

2. Hausnartu. Bizitza publikoa ikusi eta neurtu.
(Jendearen aisialdian eta bere eguneko ohituran)

- Datu-bilketa eta bizitza publikoaren ezaguera
- Mugimendu behaketak
- Portaera behaketak
- Herritarren kontsulta

3. Erronken analisia. 
Pertsona adituekin elkar eragin. Erabiltzailearen beharretako ebaluazioa

- Galdeketak (behar eta jarrera) 
- Ahalmenen garapena (lantegi eta interesatu, komunitatearekin konpromezua)
- Talde lokaleekin elkarrizketak
- Leku gogokoenekoen analisia

4. AKZIO Plana
Proiektuen identifikazioa. Estrategia luzeko akzioen eta epe mot-
zakoen lehentasunak ezarri

- Datu-analisia, konklusioak eta gomendioak.
- Bizitza publikorako planak
- Komunikazioa eta dibulgazioa (kontzientziazioa)
- Nazioarteko proiektuen inspirazioa
- Inplementazio-estrategiak
- Erreminta-kutxa eta praktika hobeak
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Donostiako lehen 
inkesta orokorrak2-
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inkesta

01.
PARTAIDEEN ADINA

02.
BIZILEKUA

11.8% 
14% 36-45

16-25
61-80
80 +

9.6% 
1.6% 

36.6% 

26.4% 
26-35
46-60

2.8% 

1.2% 
1.2% 

3.7% 

1.6% 

ERDIALDEA
LOIOLA-TXOMIN

ALTZA
ULIA

ZUBIETA

BIDEBIETA
MARTUTENE

IBAETA

AÑORGA

IGELDO

2.8% 

0.3% 

2.5% 

0.6% 

0.3% 

5.3% 

7.5% 

9.9% 
9.6% 

19.3% 

5% 

5.9% 

9.3% 

11.2% 

KANPO

GROS
ANTIGUO

AIETE
INTXAURRONDO

EGIA
ALDE ZAHARRA

AMARA
AMARA BERRI
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03.
IGAROLEKUA

 

04.
DONOSTIAKO ESPAZIO PUBLIKOA

 

05.
NON NAHIAGO DUZU EGON

 

1.6% 

0.6% 
0.6% 

2.5% 

0.9% 
0.9% 
0.9% 

ZUBIETA

ALTZA
LOIOLA-TXOMIN

BIDEBIETA

ZUBIETA

IBAETA
MARTUTENE

IGELDO

AÑORGA 0.3% 
0.3% 

3.7% 
3.7% 

3.7% 

12.7% 
11.8% 

33.2% 

2.8% 

6.2% 

15.8% 

GROS
ERDIALDEA

ANTIGUO
EGIA

AIETE
AMARA

ALDE ZAHARRA

AMARA BERRI
INTXAURRONDO

Gros auzoa da jende 
gehienak egoten duten 
lekua eta hurrengoak 
danak, leku zentrikoak 
azaltzen dira. Gutxi bat-
zuk joaten dira beste au-
zoetara bizitza egitera.

Hiriak potentzial asko 
duela baino desaprobe-
txatua dagoela esango 
genuke.
Nahiz eta askok nahiko 
ondo dagoela pentsa-
tu, gehiengoek aldaketa 
bat behar duela diote.

Gehiengoek nahiago 
dute kalean egon.
Kalean bizi.

Desaprobetxatua, potentzial asko bait du

Kalean

Ondo, leku asko dago egoteko

Ibilbidean

Nahikoa, beste gauza garratzitsuagoak daude

Belarretan

Aldaketa handiak behar ditu

Eraikin publiko eta itxietan

Ez oso anitza

Plazan

39%

40.4%

27.8%

22.4%

10.5%

9.4%

5.6%

12.5%

18%

  11.2%
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06.
E.P. JARDUERAK

 

07.
PLAZAK GUSTOKOENAK

 

8.1% 

22.7% 

10.6% 

28.6% 
28.6% 

28.6% 

12.1% 

37.4% 

12.7% 

6.2% 

17.4% 

17.4% 

9.6% 

11.8% 

35.1% 

GLADISENEA
SAGUES

PORTUA

TABAKALERA

NAUTIKOA

KONSTITUZIO PLAZA

ULIA

MIRAKONXA MIRADOR

AIETE PARKEA

AKER ESKAILERAK

HAIZEAREN ORRAZIA

MIRAMAR

GIPUZKOA PLAZA

KURSAAL TERRAZAK

BUEN PASTOR

Gehienek lagun/bizilagunekin/
ezagunekin elkartu, ibili, jolas-
tea eta kirola egitea gustoko 
dute.
Honek esan nahi du, lekuak 
prest egon behar direla pert-
sona bat baino gehiagorekin 
elkartu ahal izateko. Taldeetan. 
Horrelako leku gutxi aurkitu dit-
zakegu (lurrean eserita baiment-
zen dutenak gehienbat) baino 
bankuak ez daude prest 
honetarako.
Bestalde dezente pertsonek 
adierazi dute gustuko dutela 
lasai egotea, deskantsatzea, 
esertzea edota espazio publi-
koan zerbait jatea.

Aukeratuena Gladisenea 
eta Muroa izan dira, gutxi 
batek Sagues izena esa-
nez, beti muroari errefe-
rentzia eginez. 
Hurrengo postuetan na-
turan dauden lekuak 
azaltzen dira; ura eta ber-
dea ikusi ditzazkegun le-
kuak.
Tabakalera da naturan 
aurkitzen ez den lehen-
dabiziko lekua, zerran-
dako leku estali bakarra 
izanez. 

Jendearekin egon

Jan

Ibili

Eguzkia hartu

Kirola

Eseri eta deskantsatu

Lasai egon

Jolastu

Ingurua begiratu

Irakurri

64.2%

15.2%

49.1%

14.9%

22.7%

6.2%

36.6%

14.6%

  27%

  12.1%
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Jendearekin egon

Jan

Kirola

Eseri eta deskantsatu

08.
KALE GUSTOKOENAK

 

09.
JARDUERA GUSTOKOENAK

 

10.
IBILGAILUAK

 

45.7% 

12.4%

0.3%

30.7% 

9.9% 

8.7% 

19.9% 

0.6% 

0.6% 

28.3% 

29.2% 

15.2% 

5.3% 

25.2% 

8.1% 

47% 

64.9% 

49.7% 

9% 

12.1% 

49.1% 

6.2% 

16.8% 

15.8% 

45% 

23% 

5.6% 

5.9% 

43.5% 

19.9% 

ALDE ZAHARRAK

KONTZERTUAK

OINEZ

ASKATASUNAREN BIDEA

AZOKA

TXIRRINDA

GETARIA

ANTZERKIA

MOTORREAN

KONTXA

PINTXOPOTEA

KOTXEAN

LOIOLA ERREKA

JAN

EUSKO TREN

MATIA

IRAKURRI

TXIRRINDA PUBLIKOAK

BOULEBARD

FILMAK IKUSI

AUTOBUSEAN

IBILBIDE BERRIA

LANTEGIAK

TRENEAN

URUMEA PASEALEKUA

YOGA/MEDITAZIOA

SAN FRANTZISKO

KIROL JOKOAK

ZURRIOLA PASEALEKUA

MARRAZTU

Gehienek peatonalak 
diote. 
Zabalak, jende 
giroarekin, baino ez 
aglomeratua. 
Komertzioak eta taber-
nak egoteak asko egiten 
du. 
Eta paseatu ahal izatea.

Hiriaren egitura eta
tamainagatik  + 
erosotasuna, 
bizkortasuna eta kiro-
la egiteagatik oinez eta 
txirrindan 
mugitzen dira gehienak.
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12.
NON NAHIAGO DUZU EGON 

 

9.3%

17.1% 

41.3% 
40.1% 

60.9% 

15.5% 

23.6% 

45.7% 

MUROA
MAHAI ETA AULKIA

BELARRA
ESKAILERAK

ESPAZIOA ASKE KONKISTATU

HAMAKA

BANKUA

LURRA

11.
TXIRRINDAREN ARAZOAK

 

13.
ZER BILATZEN DUZU ESPAZIO PUBLIKOAN

 

Bidegorriak falta dira, 
konexioak auzo askore-
kin eta askotan errepi-
detik joan behar (beldu-
rra) da.
Txirrindan biltzen ez da-
kitelako
Arriskutsua eta Errespe-
tu falta asko bahit dago 
(jendea gurutzatu, bide 
finkorik ez bait dago 
puntu askotan, arris-
kutsuak, gurutzetan eta 
arriskutsua bait da)
Lapurretengatik

Erosotasuna, lasaitasun 
eta jendearekin egotea 
da garrantzi gehien du-
ten kualidadeak. Ahalik 
eta naturarekin kontaktu 
gehiena izanda.
Bestalde bistak, giroa, 
eseritzeko lekua izatea 
eta paseatzeko lekuak 
izatea dira gehien azal-
du direnak.

Koneksio faltak

Erosotasuna, gustora egon

Gurutze arriskutxuak

Konpainian egon

Aparkaleku falta

Lasaitasuna

Arazorik ez

Segurtasuna

Lapurketak

Jendearekin egon

Ez dakit nundik joan behar dudan

Hurbiltasuna

Irakurri

Errespetu falta txirrindulariak besteei

Jarduera desberdinak aurkitu

Errespetu falta txirrindulariei

Paseatu

33.9%

29.1%

27.3%

7.5%

48.5%

17.5%

16.5%

5%

24.8%

9.1%

44.1%

15.6%

30.7%

9.7%

23.3%

3.1%

1.9%
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Koneksio faltak

Erosotasuna, gustora egon

Gurutze arriskutxuak

Konpainian egon

Lapurketak

Jendearekin egon

Ez dakit nundik joan behar dudan

Hurbiltasuna

Irakurri

14.
PUNTU BELTZAK

 

16.
KALEAN BIZIRAKO JARDUERAK

 

15.
ZER ALDATUKO ZENUKE DONOSTIAN

 

Gehien batek badu Do-
nostian, ekiditen duen 
puntu bat, Zergatik?:
Trafikoa 
Aglomerazioak (buleba-
rra)
Kale ilunak
Trenbide inguruak
Gurutzeak (kotxeak, 
txirrindak, pertsonak) 
arriskutsuak

Gehiengo partaideek 
jarduera efimeroetan 
parte hartu nahi dute.

Aglomerazioak

Jarduera efimeroak

Leku estali gehiago ipini

Material naturalez egindako parkeak egin

Trenbide inguruak

Eztabaidak

Oinezkoentzako kale gehiago

Trafikoa

Lantegiak

Erabiltzaileei galdetu

Eserleku gehiago, banku gehiago

Ez dut punturik saihesten

Workshop-ak

Mantenimendua hobetu

Leku ilunak

Iradokizun postontzia

Kultur jarduerak gehiagotu

Umeentzako parke gehiago

Gurutze arriskutsuak

Berriak

Bidegorri eta txirrinda infraestrukturak hobetu

Plaza gehiago 

Niretzat ezer ez eskeintzen duten plazak

Hitzaldiak

Berdea gehitu

Hiri altzari mugikorra

58.1%

66.8%

42.5%

13.4%

9.3%

16.1%

22.4%

46.3%

37%

41.9%

10.8%

8.4%

12.4%

21.1%

13.4%

16.1%

28%

5.6%

42.9%

25.8%

40.4%

7.5%

18.9%

20.5%

36.3%

5.9%
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59%

63.7%

41%

36.3%

Bai

Bai

Gehitu beharrezko gauzak

Espazio Publikoaren hobekuntzak

Jardueren hobekuntza

Kirola-txirrindak

Hiri zentzua

Ez

Ez

17.
PARTE-HARTZE PROZESUETAN LAGUNDU

18.
INFORMAZIOA JASO

19.
PROPOSAMENAK

Leku estali gehiago behar dira hirian.

Parke naturalak sortu (zuhaitz,hondarra, urbideak...).

Adineko pertsonak elkartzeko lekuak edota belaunaldi desberdinen arteko jarduerak sortu (bizipenak).

Txirrinda publikoen eskaintza hobetu.

Heziketa. Berdearen kontserbazioa, kalearen mantenimendua, zaborra, garbitasuna, besteekiko 
errespetua...hobetzea. Bizikidetasuna hobetu.

Liburutegiko eskaintzak gehiagotu (bai lekua eta bai ordutegia).

Oinezkoentzako kale gehiago.

Espazio publikoaren mantenimendua hobetu.

Argia joaten denean kirola egin ahal izateko argia ipini (frontoi, saskibaloi kantxetan...)

WC publiko gehiago kalean.

Espazio publikoaren hobekuntzarako proiektuak egin periferiako auzoetan. 

Gazteentzako jarduera gehio, baita gauekoak ere.

Bidegorrien infraestrukturak hobetu (señalizazioa, bideak...)

Espazio berriak sortu Donostian lokal hutsak aprobetxatuz.

Bolardoak kendu.

Berdea gehitu (txakurrak bertan ibiltzeko ere).

Guztiontzako (gazte, heldu eta ume) lekuak lasaiak eta bertan eseri ahal izatekoak.

Kultura jarduera gehiago (kontzertuak...)

Txirrindentzako aparkalekuak gehitu.
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Leku estali gehiago behar dira hirian.

Parke naturalak sortu (zuhaitz,hondarra, urbideak...).

Adineko pertsonak elkartzeko lekuak edota belaunaldi desberdinen arteko jarduerak sortu (bizipenak).

Txirrinda publikoen eskaintza hobetu.

Liburutegiko eskaintzak gehiagotu (bai lekua eta bai ordutegia).
Lekuaren testuingurua3-
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kalea(n) bizi
EGIA AUZOA
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zergatik Egia?
Donostiako auzo zaharrenetarikoa da, po-
pulazio nahiz maila soziologikoan berezko 
pertsonalitatea eta izaera nabarmentzen 
du. Egia auzoa azpiegituraz osatua dago; 
etxebizitzak, epaitegi berria, Zuhaizti ki-
roldegia, aparkaleku berriak eta Tabakale-
ra.

Donostiako epizentroa:
Urumea ibaia bere muga izanik, Loiolako 
auzoaren iparraldean kokatzen da. Ibaiak 
berak Amara Berrirekin muga geografi-
koa ezartzen du. 
Erdialdetik Iparraldeko Trenbideak mu-
gatzen du, Egiako Galtzada Zaharrak Gro-
setik, eta azkenik ekialdetik, Ategorrieta 
eta Intxaurrondorekin geografikoki muga 
egiten du. 

Auzo bizia da, elkarte eta kolektibo asko-
rekin. Eskaera asko dituzte espazio publi-
koarekiko, baina baita prest daude kola-
boratzeko, elkarrekin lan egiteko, auzoa 
berpizteko, bereganatzeko eta beraiena 
egiteko. 

Lehenengo prototipoa egiteko, aukerarik 
onena ikusten dugu. 
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Egia Donostiako erdi-ekialdean dago kokaturik. Muga egiten du, batetik, Urumea ibaiarekin eta, 
bestetik, Gros, Ategorrieta-Ulia, Intxaurrondo eta Loiola auzoekin. 117 hektarea ditu gutxi gorabehera, 
eta bertan daude Atotxako geltokia; Atotxako dorrea, Donostiako eraikin garaiena eta Gipuzkoako 
bigarrena; Tabakalera; Polloeko hilerria eta Cristina Enea edo Gladysenea parkea.

2003an Donostiako Udalak barrutika antolatu zuen hiria, eta Egiako auzoan zazpi azpiauzo hauek 
markatu zituen:
Urumea pasealekua: pasealeku hau Urumea ibaiaren eskuinaldean dago, Santa Katalina zubitik Realaren 
zubiraino, eta trenbidearekin eta ibaiarekin egiten du muga.
Bertan dago Frantzia pasealekua, “area erromantiko”ko erakusgarririk onenetako bat, bere eragin 
frantziarreko jardin eta jauregi-etxeekin. 1920ko hamarkadan eraiki ziren, ibaia bideratu ondoren 
sortutako orubean. Horien atzean beste etxe-ilara bat dago eta geltokia. Kale horrek “Geltokiko 
pasealekua” zuen izena 1904an sortu zenean, baina etxe dotore bat zegoen bertan “Maison de France” 
izenekoa, Frantziako Kontsulatua eta Lizeoa hartzen zituena, eta hortik izen-aldaketa 1913an.
Atotxa: aurrekotik trenbideak berezituta eta Grosekin mugan, honako eraikuntza hauek hartzen ditu: 
Tabakalera, tren eta bus-geltokiak eta Epaitegia.
Mundaiz: bertan zegoen baserri batetik hartu zuen izena. Cristina Enea/Gladysenea parkea dago bertan.
Iruresoro: Iruretagoiena eta Dorronsoro etxegileei zor die izena. Auzoko zonalderik populatuena da eta 
kale nagusiak dituena da: Egia, Karmengo Ama eta Ametzagaina.
Aldakonea: erdiko zonaldetako bat, oso aldapatsua.
Jai-Alai: inguru zabal honek Gros, Ategorrieta-Ulia eta Intxaurrondo auzoekin muga egiten du.
Tolaregoia: izen bereko baserria zegoen tokian eraikia, Intxaurrondo, Loiola eta Urumea ibaiarekin 
egiten du muga.

Egia Ezagutzen

Donostia hiriko auzoa
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Bizitza

Espazioa

Eraikinak

-
-
-
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1. Bizitza

15.085 
Biztanle

47  
batazbesteko 
adina
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Atzerritar populazioa

Eboluzioa
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Zahartzearen indizeak

Emakume gehiago gizonak baino.

 
- Auzoan, 65 urte baino zaharragoak diren 935 pertsona bizi dira; 
haietako 725 emakumeak eta 210 gizonak dira.
Haien 499 Iruresoron bizi dira, 211 Atotxan, Jai-Alaien125, Urumea 
Pasealekuan 46, Aldakonean 36  eta Tolaregoian18.
- Egia-n 85 urte baino zaharragoak diren 274 pertsona bakarrik bizi 
dira.  Haietako 235 emakumeak dira eta 39 gizonak.
Haien 167 Iruresoron bizi dira, 61 Atotxan, 31 Jai-Alaien, 7 Urumeako 
Pasealekuan, 6 Aldakonean eta 2 Tolaregoien.
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Turismoa

2018ko maiatzean adierazle honek % 2,82 ko balioa lortu zuen, hots , auzoko 
presio turistiko gutxi, balio egokia duela auzoak. Duela gutxi arte, Tren 
geltokiaren ondoan hotela zuen soilik.
Hala ere, azken bi urteetan zehar hotel-establezimendu desberdinak ireki 
dira: Tabakalera-ko (One Shot T. House-ko) hotela, Federico Garcia Lorca-
ko ostatua (Ostatua Urumea-ko Erriberak), Rooms Atotxa(Atotxa-etako 
ostatua), Aldunaene-ko hotel bat (Arrizul Urumea), Arbos House Jai-Alai-n, 
batzuez gain guztiak dozenaka etxebizitza turistikoak.
Eugenia Frantziako paseoan, Villa hotela irekitzea ere itxaroten da. Beraz, 
plaza turistikoko kopurua handituz joango da.
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Egian 7 zonalde identifika ditzakegu:

- Atotxa
- Aldakonea
- Iruresoro
- Urumea pasealekua
- Jai - alai
- Mundaitz
- Tolaregoia

Jai - alai
Atotxa

Urumea 
pasealekua

Mundaitz

Aldakonea

Iruresoro

Toleragoia

2. Espazioa
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Eraikitako bolumenaren eta espazio publikoaren arteko erlazioa

Espazio publiko eta biztanleen erlazioa

Iruresoro 48rekin eta Tolaregoia 1,6rekin auzoko baliorik urrunekoenak 
erakusten dizkigute.
Iruresoro-n eraikitako bolumena oso altua da erabilera herritarreko espazio 
publikoarekin aldenduz eta Tolaregoia-n gehiegi, hain zuzen ere guztiz 
kontrakoa gertatzen da.

3,3 m2 /bizt. Iruresoro-k hiri guztiaren emaitza baxuenetako bat lortzen ditu
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Biztanleko espazio berdea

Auzoko batazbestekoa 15m²/biztanlekoa da, oso ondo dagoena. Egia-k 
hiriko parke historiko onenetako batekin konta dezake, Gladisenea, 8 
hektareako azalera duena. 
Hala ere, emaitza baxuak dituzten zonaldeak aurkitu ditzakegu; Atotxa 
1,5m2/habitante, Iruresoro 2m²/biztanle eta Aldakonea 3m²/biztanle. Nahiz 
eta Gladisenea parkearen hurbiltasunak balio hauek nolabait erlatibizatzen 
dituen.
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Kaleen maldak

 
Auzoko kale askok aldapa oso garaiak dituzte, bereziki nabarmengarria da 
Konkorrenea, Aldapa eta Aldakonea kaleena.
Baina kale hauetaz gain badira beste asko batzuk % 6eko desnibela 
gainditzen dutenak.
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Espaloi zabalerak

Auzoko espaloietako parte garrantzitsu batek, ez dute zabalera egokia. 
Batez ere, Aldakonea-ko eta Jai-Alai-ko espaloien zabalerak desegokiak 
dira. 

Aurreko guztiagatik ondorioztatzen da errazki Egia Donostiako auzoetako 
bat dela zein irisgarritasun baldintza txarrenetarikoak dituen. 

Nabarmentzera parte positibo bezala, auzoan populazio dentsidade gehien 
duten zonaldeak (Iruresoro eta Atotxa) Urumea-ren Pasealekuarekin batera, 
irisgarritasun baldintza hoberenak dituztela.
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Etxebizitza

Auzoan gutxi gorabehera 7.150 etxebizitza daude eta huetatik 6.483 
etxebizitzak erroldatutako norbait dute.

Bakarrik auzoko 954 existenteetako 210 portalek igogailua dute, nahiz 
eta igogailuko etxebizitzetako kopuruak, igogailua ez duten etxebizitzak 
gainditzen duten. Igogailu gehiago dituztenak etxebizitza gehiagorekin 
bait daude.

3. Eraikinak

Etxebizitza dentsitatea

Egia     88 etxebizitza/ha
Iruresoro    221 etx/ha
Atotxa    130 etx/ha
Paseo Urumea     72 etx/ha
Jai-Alai      52 etx/ha
Adakoenea   35 etx/ha
Tolaregoia      16 etx/ha

Ikusi daitekeenez gero, zonen arteko dentsitate desberdintasuna oso 
handia da. Atotxa emaitza hobeak 130 etxebizitzarekin lortzen duen zona 
da.
Iruresoro-k dentsitate altuegia du, batez ere zonaldeak aldapa askokoa 
izaterakoan.
Jai-Alai-k, Aldakonea-k eta Tolaregoia-k dentsitate baxu edo oso baxuak 
dituzte.

80 izaten da minimoa 
100 desiragarria
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Egia da hornikuntzak eta oinarrizko zerbitzuak eskuragarritasun hobea 
(distantzia) duen hiriko auzoetako bat. Auzo barruan Tolaregoia eta Jai-Alai 
zonaldeek emaitza txarrenak lortzen dituztenak dira.

Hiri adierazleak
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Ibilgailu pribaturako ordezko garraio-sareekiko hurbiltasuna

Auzo mailan populazioaren % 70 ek du kontuan hartutako hiru sareetako 
biko minimorako sarbidea. Zonaldeak oso emaitza desberdinetara heltzen 
dira; auzoko zona baxuak oso emaitza onetara (% 100etara) heltzen da berriz, 
zonalde altuak, tren geltokitik eta bidegorri saretik urrunduen daudenak, 
emaitza baxuagoetara heltzen da (Tolaregoia % 39).

Ibilgailuak

Egia-ko motorizazioaren indizea hiriko media baino 
baxuagoa da.
Iruresoro 314rekin eta Tolaregoia 520rekin auzoaren 
daturik muturrekoenak erakusten dituzte.
Motorizazioaren indizea hau, aparkaleku 
erraztasunarekin, eraikinen tipologiarekin, garraio 
publikorako hurbiltasunarekin, populazioaren eroste-
mailarekin, beste batzuen artean, erlazionaturik dago.
Eraikinetako aparkaleku plazak gutxi gorabehera 
2.785 plazetakoa da
1.719 bide publikoko turismo aparkaleku plazak 
Guztira: 4.054, 5.239 turismoren aurrean



TXOSTENAkalea(n) bizi  34

Egia, 2019 Urria4-
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Nolakoa da Egiako espazio 
publikoa?

Bizitza publikoa pertsonek parte hartzen duten eguneroko jarduerei buruzkoa da, 
gure hirien espazio publikoan gertatzen dena da. Pertsona talde batek denbora ba-
tera pasatzen dutenean sortzen dutena da eta haien artean konektatzen dira bere 
etxeetatik, bulegoetatik eta autoetatik kanpo.

Mapeoa:

Denbora pasatzen duten pertsonak mapeatzea, analizatzera zoazen auzoan gertat-
zen diren jarduera guztietako argazki bat hartzea bezalakoa da.

Espazio publikoan egoteko eguneroko esperientziak dira.

Bertan ikusi dezakegu nolakoa den espazio publikoaren kalitatea.
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Auzoaren egunerokoa 

Erosketak egin.
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Kompost-a.

Gurutzatzeko itxaron.
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Txirrinda eta patinetean ibili.
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Aparkatu.

Irakurri.
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Erre eta hitz egin.
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Behatu.
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Hitz egin.
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Atsedenaldia.
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Eseri.
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Ibilaldiak.
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Eserleku inprobisatuak.
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Jarduerak5-
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jarduerak
Proiektua osatzen dituzten jarduerak, espazioan kokatzeko, aktibatzeko, lotzeko, 
imajinatzeko, bizitzeko esperientziak izan dira. Jarduera desberdinak, kolektibo ez-
berdinekin lan eginez. 

Kaleak eta plazak pertsonak etxean bezala sentitzeko lekuetan bihurtu dira. Gure 
metodoak, erabilera diseinua eta antolaketa batzen ditu. Gure helburua hiria ho-
betzea da baita espazio publikoaren eskala eraldatu, elkarrekintzak sortu eta bizi 
esperientziak sortzea. 
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“Hiriko bizitza aztertzea 
dibertigarria eta sustagarria 

da. Eszena minuturo aldatzen 
da eta aztertzeko gauza asko 
daude: Jokaerak, koloreak, 

sentsazioak...” 
JAN GEHL 
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Kaxa
Plaza Haundin kokatutako kontenedore bat. 
Kaxa izan da gure bulegoa hiru astez, berta-
tik jarduera guztiak zabaldu dira auzo osan ze-
har. Bertan, Egiako mapa haundi bat kokatuta 
egon da, non garatu diren jarduerak eta pro-
grama kokatutak zeuden. Kaxa hau, gure bu-
legoa izateaz gain, gure gordegailua izan da 
ere,  jarduerak garatzeko tresna guztiak bertan 
egonik. Bertan, iragarki taula bat egon da, kar-
telak jartzeko, auzoaren bizitasuna erakusteko. 
Iradokizun postontzi bezala jokatu du. Bertan 
auzotarrek nahi zutena jartzeko aukera zuten, 
auzoaren analisia hobeto egiteko, nahiak, in-
formazioa, eskaerak, ideiak, auzoaren espazio 
publikoa hobetzeko.

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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Espazio publikoa kontzientzia publikoare-
kin mantentzeko, gure lana erakusten 
duten komunikazio grafikoak erabiliz, es-
pazio publikoaren erabilera jorratu nahi 
genuen. 
Auzoan zehar, informazio kartelak egon 
dira, auzoko informazio erabilgarriarekin, 
pertsonak kontzientziatzeko, ez da kiten 
informazioa erakusteko, nola erabili dai-
tezken espazio publikoak azaltzeko...

Azken finean, auzotarrek bere auzoa ho-
beto ezagutzeko, hobeto erabiltzeko, eta 
disfrutatzeko informazioa. Lagungarri izan 
daitezkeen datuak, kontzientzia egiteko, 
pentsatzeko, eztabaidatzeko, auzoan ze-
har puntu ezberdinak, elkartzeko, irakurt-
zeko, konpartitzeko eta konfesioak sort-
zeko. Baita sinergiak sortzeko, adituekin, 
herritarrekin, gerturatzen den jende guz-
tiarekin, auzo bateragarri bat osatuz.

Hiri zentzuko informazioa
ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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txirrinda erremintak 

Txirrinda bere identitate bezala duen hiria, hiri hobea da. Mugikortasunean asko 
laguntzen du, eta horretarako lan egin behar dugu, azpiegitura hobetuz eta baita 
bere erabilera sustatuz, adibidez aparkaleku gehiago jarriz, erremintak eta gurpilak 
puzteko egokituak dauden puntuak hedatuz.
Horregatik, kaxa egon den bitartean txirrinda puzteko  edota konpontzeko erramin-
tak egon dira Plaza Haundin, auzotarrek nahi zutenean erabiltzeko. 
Hiria txirrindularientzako egokitutako espazioez beteta egotea nahi dugu bizikletak 
aparkatzeko eta konpontzeko lekuak eraikiz. Hiri txirrindulari bat eraikitzea da gure 
helburua hiri osasuntsua eta jasangarria sortzeko.
 

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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liburutegi mugikorra

Book Box hiriko edozein herritarren eskura dagoen liburutegi mugikorra da, erabili-
tako liburuak, aldizkariak, komikiak, fanzineak … dauden kaxa.  Liburuen irakurzale-
tasuna bultzatu nahi du liburuak denon artean bilduz eta ariketa bat sortuz ahaztu-
tako edo desegin diren kopiak partekatzeko eta berrerabiltzeko.
Liburuen “birziklapena” sortzea da eta gero liburu hauek “Liburuen kutxan” gorde 
eta edozein herritarren eskura jartzea da ideia. 

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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Zirkulu talde bat, lerro luzea, talde txikiak, 
izar sorta bat, proiektua iraun duen bitar-
tean, espazio publikoan hainbat kolore-
tako  aulkiak eta mahaiak aurrez definitu-
tako eseritzeko modu bat ekiditeko egon 
dira. Eszenako espazio zabala bi hurtzen 
dute joko koloretsu batean, aulkiak, tau-
lak eta aktoreak diren pertsonak. 

Espazio publikoa jendearentzat eta lagu-
nartekoarentzat errespetuz egoteko es-
pazio publikoa bihurtzen da, baina aldi 
berean, ikerketa-objektu bat ere bada. 
Bertan, jendea altzariekin elkarreraginean 
eta espazioarekin lotzen den modu des-
berdinak ikusi eta esploratu ditu.

altzari mugikorrak

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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hub
ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

Hiru astez, kaxatik mahaiak, aul-
kiak, margoak, plastilina, orriak, 
belar artifiziala... atera dira, ber-
tara gerturatzen zen jendearekin 
espazio publikoaz hausnartzeko. 
Umeak margotzen zuten, gure-
kin hitz egiten zuten, jolasten 
zuten, beraien nahierara erabilt-
zen zuten espazioa. Mahaira ger-
turatzen zen jendea gurekin hitz 
egitea, beraien nahiak, kezkak 
azaltzea, eta guztien artean hiri 
hobea sortzeko grinarekin. DEna, 
komunitatea sortzeko nahiarekin. 
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hirirako espedizioak - txirrindan

Auzoaren analisia egiteko era asko daude, horregatik pentsatu 
genuen era ezberdinetatan hirirako espedizioak egitea. Jardue-
ra hau txirrindan egin genuen, Egia auzoan emakumeen izenak 
dituzten kale eta plazak ikusita. Jarduera honekin emakumeen 
inportantzia elarazi nahi izan dugu baino baita auzotik txirrin-
dan mugitzeko arazoak ikusi ere.

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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Itziar | Ibilaldiaren arduradunak

Kalea(n) Bizi – Bizikletaz ibilaldia Egiatik

Eguna eta ordua: Urriak 16, asteazkena, 18:00 – 19:30
Aktibitatea aurrera eraman zuen elkartea: Kalapie Donostiako Hiri Txirrindularien Elkar-
tea
Jardueraren deskribapena: Egia auzoko 6 emakume-leku izenak ezagutarazteko ibilbi-
dea egin zen bizikletaz, baita emakumeak eta bizikletaz gehiago jakiteko ere. Bizikletaz 
ibiltzeko gomendioak ere eman zituen Kalapie-ko dinamizatzailea. Jarduera bera honela 
garatu zen zehazki: Emakume-leku izena zuen tokira bizikletaz iristean, geldiunea egiten 
zen eta Kalapie-ko dinamizatzaileak emakume hori nor zen eta zergatik zen famatua 
adierazten zuen. Behin informazioa emanda, eta ibilbidearekin hasi aurretik, emakume 
eta bizikletaren inguruko ezagutza-lehiaketa bateko galdera egiten zen; bi multzotan 
banatuta zegoen taldea eta euren artean eztabaidatu behar zuten euren erantzuna 
emateko. Partaide-kopuruari dagokiola, 8 (2 gizonezko eta 6 emakumezko) egon ziren, 
dinamizatzailea kontatu gabe. Kalapie elkarteko emakumezko kide batek ibilbidea eta 
aktibitatearen deskribapena egin zuen hasieran. Bukaeran abiapuntura berriro iristean, 
merienda elkarrekin egin zen eta jolasen emaitzak argitu ziren, plazan denak eserita gi-
nela. Hirian eta auzoan bizikletaz ibiltzearen inguruko eztabaida ere sortu zen.

Abantailak:
1.- Kopuru oso egokia izan zen planteaturiko dinamikarako (gehiago egonez gero, dina-
mizatzaile gehiago egon beharko ziren).
2.- Bertaratu ziren pertsonek oso jarrera parte-hartzaile zuten eta dinamika aurrera era-
matea posible izan zen honi esker.
3.- Parte-hartzaileek Egiako leku-izen batzuk kokatu non zeuden ikasi zuten, baita emaku-
me horiek nortzuk izan ziren eta zergatik ziren famatu, emakumeen ikusgarritasunerako 
lagundu zuena.
4.- Oso giro atseginean eta dinamikoan ikasi zuten informazioa parte-hartzaileek,bai le-
ku-izenetako emakumeez bai emakume txirrindulariez.
5.- Parte-hartzaile batzuei hiritik bizikletaz ibiltzeko gomendioak eta informazioa eman 
zitzaien.

Desabantailak:
1.- Egiako emakume-taldeetako partaiderik ez zen egon. Oso berandu planifikatu zen 
aktibitatea, eta eurei informazioa pasa orduko, dagoeneko data/ordua ezarrita zegoen, 
apenas egun gutxi gelditzen zirelako planifikatu zenean.
2.- Hasieran beste ideia batzuk egon baziren ere (auzoko puntu ilunak/arriskutsuak eza-
gutaraztea), planifikatzeko denbora faltagatik ezin izan ziren gauzatu.

Aurrera begirako gomendioak:
-Aktibitatea denbora gehiagoz planifikatzea gomendatzen da. Agian aktibitate asko zeu-
delako, zailtasunak egon ziren dena behar bezala planifikatzeko. Auzoan txertatzeko eta 
bertokoek parte-hartzeko ezinbestekoa da eurekin aldez aurretiko kontaktua (gutxienez 
20 egun) eta data euren agendaren arabera jarri.
-Beste auzo batzuetan burutu liteke antzeko aktibitatea. Osasuntsua izateaz gain, bizi-
kletaz ibiltzeko gomendioak ematen direlako, emakume-izenak dituzten lekuetatik pa-
satzean emakume horiek ikusgarri egiten direlako.
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hirirako espedizioak - oinez

Beste hirirako espedizioa oinez egin degu. Kasu honetan auzo osoan zehar buelta bat 
eman degu, bere historia, arkitektura eta ezaugarriak jakiteko. Alvaro eta Victor izan dira 
espedizio hau zuzendu duten pertsonak, eta honekin ikusi izan degu oinez nola mugitu 
gaitezkeen auzoan zehar. Oinez ikusi daiteke espaloiak zabalak edo estuak diren, esertze-
ko lekuak dauden, zer nolako espazio publikoa dagoen. 

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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PASEO DE JANE DONOSTIA EDICIÓN ESPECIAL KALEA(N) BIZI
2019: EGIA

Dónde: Egia
Cuándo: Sábado 19 de octubre 2019
Horario: 9:30-14:00

Itinerario: Jai Alai-Calzada de Egia-Donosti 1 km (Duque de Mandas)- Maldatxo Kalea-
Konkorrenea- Calle Tejería- Ascensor Plaza Martín Santos- Kapitañene kalea- Xabier Ai-
zarna pasealekua- Aldakonea kalea- Grupo San Francisco Javier- Virgen del Carmen- Rio 
Bidasoa, Rio Deba kaleak- Ametzagaina- Pasaje de Alkolea- Egia Kalea- plaza Martín 
Santos Incluida en la iniciativa ciudadana “Kalea(n) bizi”, creada para desarrollar expe-
riencias en los espacios públicos de las ciudades capaces de estimular su transformación 
y renovación, y mediante la cual se pretende repensar, reflexionar y transformar esos 
espacios públicos, el sábado 19 de octubre celebramos una edición atípica, por la fecha 
en que se celebró, de “El Paseo de Jane”. Siguiendo nuestra filosofía de explorar barrios 
más allá de su carácter turístico o estratégico, recorrimos el barrio de Egía. Además de 
descubrir paseando varios rincones desconocidos de nuestra ciudad, fuimos analizando 
el urbanismo y la arquitectura que encontramos a nuestro paso no solo a través de su 
historia, sino teniendo en cuenta el importantísimo componente sociológico que tanto 
se ha echado en falta en el urbanísmo de la segunda mitad del anterior siglo XX.

Como cabía esperar, la jornada se desarrolló plácidamente. El hecho propiamente dicho 
de pasear en el que se basa la actividad, se constituye en sí mismo en fuente de disfrute. 
Como es habitual pudimos contar con la participación activa de un número variable a lo 
largo del recorrido de entre veinte o veinticinco participantes. Pero lo más importante, 
como en todas y cada una de las ediciones ya realizadas del paseo, e indiferente al ba-
rrio escogido para llevarlo a cabo, fueron fundamentalmente ellos, los participantes, los 
que con sus preguntas y comentarios enriquecieron sobremanera la actividad, dotándo-
la de su verdadero significado.

Aprender a mirar la ciudad desde otras perspectivas que nos ayuden a reflexionar sobre 
el espacio público y el ciudadano como sujeto que habita una realidad urbana tan com-
pleja como fascinante.

Breve narración del Paseo:
- Cita de inicio en calzada de Egia bajo el viaducto del ferrocarril Madrid-Irún.
- Por Calzada de Egia, antiguo camino de Francia, llegamos a Zuahizti, para desde allí
dirigirnos al paseo Duque de Mandas.
- Desde el paseo Duque de Mandas exploramos primero el pasadizo de la calle Maldatxo 
y después, de nuevo en Duque de Mandas, debatimos sobre la siempre polémica torre
de Atotxa.

Victor eta Alvaro | Ibilaldiaren arduradunak
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- Por la calle Egía accedimos a la impresionante cuesta de Konkorrenea, para, tras visitar
los patios traseros de algunas de las viviendas de la calle Tejería, recorrer esta en toda
su longitud, para llegar a la plaza Martín Santos.
- Desde esta, y salvada la importante diferencia de cota gracias al ascensor que “cose” la
parte alta con el centro del barrio, tras pasear por el excelente mirador en que se
constituyen las calles Kapitañene y Aldakonea, disfrutamos de unas vistas singulares de
la ciudad desde el paseo de Xabier Aizarna.
- Volviendo un poco sobre nuestros pasos bajamos hacia virgen del Carmen, primero por
Aldakonea, deteniéndonos en la antigua fábrica de mármoles Jareño, posterior
gaztetxe y actual Gasteszena.
- Atravesamos la urbanización de los años 40 de edificios de viviendas sociales “Grupo
San Francisco Javier”. Edificaciones de tres o cuatro plantas con zonas ajardinadas
entre ellas, similares a otras muchas agrupaciones de vivienda protegida que
encontramos por la ciudad como son Los Luises en Intxaurrondo, o San Roke en Amara.
Pudimos disfrutar de una zona peatonal tranquila y silenciosa sin tráfico entre los
edificios pero también sin comercio.
- Bajando unas empinadas escaleras, llegamos de nuevo al bullicio de la calle Virgen del
Carmen, que atravesamos hasta llegar a los patios residuales de las traseras de los
edificios de la calle Ametzagaña, con espacios a distintas alturas, tortuosos y poco
iluminados, donde se sitúan algunos inseguros portales. Pasando por delante del bar
La Kata, subimos las escaleras atravesando la calle Ametzagaña para adentrarnos en el
Sub Barrio de calle Oiartzun.
- Paseamos y descubrimos otra zona urbana de baja densidad con los bloques de
edificaciones colocadas siguiendo las líneas de cotas y a distintas alturas. En este caso,
los amables espacios verdes configurados entre los edificios, se vuelven inhóspitos al
estar destinados a aparcamiento de residentes.
- De vuelta otra vez a Ametzagaña, pasando esta vez por la Plaza Iruresoro y por el
pasaje Ur Zaleak, tras cruzar Egia Kalea subimos por Alkolea hasta las puertas de
Martín Santos. Los edificios, también colocados en hilera siguiendo las curvas de nivel,
de poca altura, y más recientes que los de Rio deba, son de distinto nivel, con zonas
ajardinadas más cerradas.
- Descendiendo por distintas escaleras tras estos edificios, descubrimos el centro
transformador de Iberdrola, autentico edificio industrial encerrado y escondido entre
la trama urbana del barrio. De allí, seguimos descendiendo hasta llegar a las puertas de
acceso al Parque María Cristina, donde dimos por terminado el paseo como tal ..........
- .......pero aun nos quedaba el descanso en la Plaza de Luis Martin Santoss, donde junto
a la instalación de Kalea(n) Bizi, Maria y Maider nos agasajaron con un delicioso
aperitivo. Allí entablamos amenas e instructivas conversaciones sobre el paseo, el
urbanismos, la vida ........
- Nos despedimos a las 14:30 prometiéndonos encontrarnos en las calle y repitiendo
experiencias como la que acabábamos de vivir.
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hirirako espedizioak - trizikloan

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

Hirugarren espedizioa trizikloan egin dugu. Kasu honetan, pertsona helduak eta mu-
gikortasun arazoak dituztenak auzotik eraman dituzte, beraiek iritsi ezin daitezkeen 
lekuetara. Horrela pertsona helduak iritsi daitezke oinez iritsi ez daitezkeen lekuetara, 
bizitzako kalitatea hobetuz. Auzoko partaideak izateko eta auzoaren erabilera norma-
la edukitzeko. 
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Resumen Actividad

Dos mañanas en las que Kalean Bizi y Bizikletaz Adinik Ez aunan esfuerzos por desarrollar 
dos salidas-mañanas  en dos triciclo , con el objetivo de que personas del barrio de Egía 
y ciudadanos de Donosti puedan disfrutar del entorno del barrio de Egía y las actividades 
de Kalean Bizi en la ciudad.

La salida mañana del Sábado 12 dio lugar a una única salida de 45 minutos con dos ciuda-
danos que animamos de la calle, luego hubo mas intentos todos ellos infructuosos

La salida mañana del Sábado 26 dio lugar a dos salidas completas de hora cada una don-
de se reunieron vecinos del barrio que pertenecían a las asociaciones y familiares. Fue 
bonito hacer el itinerario- salida por el río , riberas , subir a Quiron, y bajar dejando Christi 
Enea hasta la esplanada de Tabakalera y luego ellos animados querían mas y continuába-
mos por el rio.

Sentido Actividad

Hacer participe a nuestros mayores de la ciudad y en concreto del Barrio de Egía, que 
puedan conocer las novedades y las actividades de KB, mejorar su movilidad, su animo y 
sentir el aire de la ciudad, en consecuencia integrar a estas personas en la ciudad desde 
una perspectiva amable y comunitaria. Bonita forma de empoderarse y organizarse dis-
tintos agentes de la ciudad.

Partipación

El primer día baja , y el segundo alta.

Mejoras

El año que viene prevenir ambas partes que puede ser mejor contactar de antemano con 
otros agentes del barrio ( ejemplo asociaciones,centros de salud, residencias); así pro-
voquemos viajes con las personas ya apuntadas, de ahí podemos motivar mas y mejor a 
personas viandantes del barrio que pasean en esos momentos

Agradecimiento

Enhorabuena por este proyecto , muy sano y necesario, los espacios comunes son hoy 
mejores. 

Eskerrik asko

Bizikletan Adinik Ez

Iñigo Munilla | Jardueraren arduraduna
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Lantegiak - espazio publiko mapa

Sentsibilizazioarekin lan egiteko jardue-
rak, hitzaldiak, irakaskuntzak, bizikidetza... 
Kalitatezko espazio publikoa babestuz, 
modu egokian. Kale seguruak sortu, biziak 
eta errespetuarekin, komunitatearen one-
gitean parte hartzen dutenak.
Herritarrek bere auzoko sustraiak defen-
datzen dituzte, bere etorkizunaren ardura-
dunak dira eta bere hirian aktiboki parte 
hartzen dute.
Aukera paregabea da diseinu eta arkitek-
tura bulego eramangarri baten ideiarekin 
esperimentatzea, kalean eta erabiltzailea-
rekiko hurbil, etorkizuneko hirirako propo-
samen berriak diseinatu ahal izateko.

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:
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Lantegiak - buruko osasuna

Bidean, arazo mentalak dituzten pertsonekin lan egiten duen elkartea da. Di-
seinuaren bidez beraien bizitza hobetzea du helburu. Pertsona hauek ezin dira 
kalera atera. Beraiekin lasaitasunez espazio publikoaz hitz egin degu, beraien 
kezkak argitu, beraien beharrak jakin. Espazio publikoa hobetzeko ideiak atera 
ziren guztiontzat eraikitako espazio publikoak.
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Arazo mentalak gogoan, diseina
dezagun plaza?

Bidean-i buruz:
Bidean diseinua eta osasun mentalaren alorretan ezarritako irabazi asmorik gabeko erakundea da.
Erabiltzen den metodo nagusietako bat elkarlaneko diseinua da, hau da, diseinatzaileak eta
erabiltzaile potentzialek elkarlanean uztartzen dituen prozesu bat. Bideanen kasuan, elkarlana ha-
sieratik ematen da gehienetan eta bertan marginatutako edota estigmatizatutako taldeak hartzen 
dira kontutan, hala nola, osasun mentalari lotutako arazoak dituzten pertsonak. Oinarririk sako-
nenean, osasun mentalarekin lotutako estuasunak bizi izan dituzten pertsonak inor baina presta-
tuagoak daudelako sinismena dago, euren bizipenetan oinarrituz, gure osasun mentalari lagun 
diezaioketen produktu eta inguruneak identifikatzeko.
Euren ahotsak diseinu prozesuan kontutan hartuz, sortzen ditugun produktu eta inguruneetan on-
gizatearekiko eman daitezkeen faktore mugatzaile posibleak ikertzeko ahalmena garatzen dugu 
eta baita aukera berriak identifikatzeko ere.
The design journal-eko artikuluak aipatzen duenez (Design Council webgunean dohanik [1]), hirie-
tan osasun mentala txertatzea da hirigintza diseinuak duen hurrengo erronka nagusia, eta Bidea-
nen helburu hori lortzeko gakoa arazo hauek bizi izan dituztenekin elkarlanean aritzean dagoela 
sinisten dugu.

Elkarlana:
Kalean biziren helburu nagusietako bat, herritarren parte-hartzea bultzatzea izan zen. Elkarrekin 
lan eginaz, A.Mama eta Bideanek pauso bat aurrera egin genuen, eztabaida osasun mentalarekin 
lotutako arazoak dituzten herritarrenganaino zabalduz. Modelo honen bidez: alde batetik kolek-
tibo honen parte-hartzearen sustapena (adib. zein dira erronkak?), eta bestetik egungo egoera 
ikertuz abiapuntutzat hartuko diren ikuspegi batzuk sortzearen berri ematea bilatzen da.
Udalaren laguntzaz, osasun mentalaren inguruan lanean ari diren zenbait kolektiborekin
harremanetan jarri ginen. Erantzun positiboa jaso genuen Why not-engandik zehazki, tailer bat 
nola sortu aholkatu eta tailer horren bisitarien inguruko argazki bat eskaini zigutelarik.

Tailerreko plana: Tailerrak zenbat jende erakarriko zuen eta bertako ariketak nolako erantzuna 
jasoko zuten jakin gabe, 3 arlo sortu ziren metafora bat erabiliz.
Zuhaitza/Analisia: Zuhaitzaren metafora edozein parte-hartzaileren kezken inguruan eztabaidatu 
eta hauen arteko loturak ikertzeko sortu den tresna analitikoa izan da. Ezkutuko arazoen inguruan 
elkarrizketa bat eduki eta parte-hartzaileen experientzien arteko loturak ulertzean datza atal ho-
nen interesa.
Hodeia/Ideiak: Sormenerako tresnak jarri ziren eskuragarri brainstorming-a errazteko, hauen bi-
tartez lehen eskuko esperientziarik eduki ez duten partaideak ere irudimenaren bitartez -euren 
ikuspegitik- osasun mentalaren ongizaterako lagungarri izan daitezkeen ingurune proposamenak 
egin ahal izan zituzten.
Kuboa/Prototipoak: Plazaren irudikapen bat egin zen lurrean, partaideren batek egitearen bitartez 
ideiak errazago garatuko zituen kasurako.
Eguna iragarri eta informazioa Why not-era bidali zen bertako kideak parte hartzera animatzeko 
asmoz.
Ekitaldia:
Jende gutxi elkartu zen lehenengo bi arloetan, Zuhaitza/Analisia eta Hodeia/Ideiak-en.
Lehenengo bi partaideak Why not-eko bi emakume izan ziren eta berebiziko garrantzia izan zuten 
inguruan zebiltzanak animatzeko (eguneroko jardueretara zihoazen beste emakume batzuk).

Erika | Lantegiaren arduradunak
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Zuhaitzaren metaforaren erabilera arin batekin, partaideek euren ikuspegiak azaldu zituzten, au-
zoak euren osasun mentalaren osatzean zuen eraginaren inguruan.
Egunean bertan aurrerago, umeak lotu ziren sormen jardueretara. Ondo egotea zer den pentsat-
zeko proposamena egin zitzaien eta hau lortzeko mundua nola berrirudikatuko luketen galdetu. 
Egoera desberdinak erabili genituen ideien sormena bultzatzeko (eroak jakintsutzat kontsiderat-
zen ziren iragan urrun bat plazak jakituria honen erabilera egin beharko zuelarik, edozer alda 
zitekeen orainaldi bat edota zerbitzu psikiatrikorik ez legokeen etorkizun urrun bat, espazioa bera 
arazo hauen kudeaketarako erabiliko zena). Ideia harrigarriak agertu ziren mahai gainera eta haur 
zein helduen artean eztabaidatu genituen. Honek aukera ona eman zigun jolasa eta sormenaren 
bitartez haurrek osasun mentalaren inguruan duten ikusmoldea ezagutzeko. Ideia oso interesga-
rriak sortu ziren sesio honetan, adibidez mindfulness zabaltzeko kolore eta textura desberdine-
tako bideen sorkuntza, hitzalkiak eta bilerak sustatzeko eta pertsonen energía gorde eta erabili 
dezaken eskaiera
mekanikoak.
Gakoak:
- Sarbide fisikoaren eragina, osasun mentalean:
Askotan agertu zen sarbide arazoak osasun mentalarentzako muga handi bat zirelako ustea. Maiz, 
osasun mentalaren arazoak isolamendua eta euren etxeetatik ezin irtetearekin batera agertzen 
direla. Gainera, bi partaideek sintoma fisikoak ere pairatzen zituzten, mina eta mugikortasun arazo 
gisara. Sintoma mentalekin borrokan ari bazara, auzoko gune garaiagoetara joateko esfortzu ex-
tra horren beharra nahikoa da etxetik ez irteteko. Explizituki aipatu ez arren, leku desberdinetara 
joateko (Why not-era gidatu beharra) familiarenganako menpekotasunak ere ahalduntzeari trabak 
ezartzen dizkiola atera daiteke elkarrizketetatik.
Eskailera automatiko baten eskaera oso errepikatua izan zen eta inguruan zebiltzanak eztabaidara 
erakartzeko aitzakia bezela erabili ere bai. Eztabaidara elkartu eta zuzenean bideratzaileei (Erika, 
Maddalen eta Mariari) premiazko behar honen inguruan hitz egiteko proposamena egin zieten.
- Estigma:
Why not-eko partaideek elkarteak euren bizitzak nola salbatu zituen inguruko kontakizun zabalak 
eman zituzten, medikuntzarekin loturarik gabeko elkartea izanik, besteekin loturak sortzeko espa-
zioa eta banan banako tratua eskaintzen zielarik. Doan den laguntza honek ospitaletarako sarrera 
ekidin ziela aipatu zuten, sarrera hauek oso esperientzia negatibotzat hartzen dituztelarik, nahiz 
eta bertan oso profesional eta kide onak ere aurkitu dituztela onartu.
Pairatzen zuten estigma ere aipatu zuten, auzoko bizilagunek eurak ekiditeko kalea
gurutzatzerainoko keinuak egitera heldu direla. Hau dela eta, honelako ekimenen garrantziaazpi-
marr atu nahi izan zuten. Dena den, zuzenean osasun mentalaz hitz egiteak euren kideak atzera 
bota ditzakelako ustea dute. Ongizateaz hitz egitea, osasun mentala zuzenean aipatu gabe, aurre-
ra pauso bat bezala ikusi liteke hurrengo iterazioetarako edo espazio publikoan antolatuko diren 
antzeko tailerretarako.
Hurrengo urratsak:
Osasun mentalaren lagungarri diren inguruneak sortzerakoan kolektibo honekin harremana
indartzeko eta beste arazoek (adib. sarbideak) osasun mentalean duten eragina ulertzeko aukera 
haundia dagoela argi gelditu da. Arazo hauek hirigintzako planetan eta lehentasunen definizioan 
kontutan hartu beharko lirateke.
Espazio publikoko etorkizuneko ekimenetarako, Kalean bizi-ren beste iterazio bat kasu, ongiza-
tearen kontzeptua lantzeko alternatibak estigma pairatzen duen jendearen parte-hartzea erraz-
tuko duela uste da.
Beste aukera bat, tailerrak kolektiboen elkarguneetan (adib. karitate edo ospitaleetan) lantzea lit-
zateke, edo jendearen parte-hartzea erraztuko duen beste modu batzuk erabiltzea (adib. online).
Bibliografia
1. Designing good mental health into cities: the next frontier for urban design |
Design Council. Retrieved December 7, 2019 from
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/designing-good-mental-health-cities-next-fron-
tier-urban-design
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Lantegiak - kalian gora kalian behera

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

HELBURUA:
Gaztetxoek euren auzoko espazio ezberdi-
nen inguruko konszientzia hartzea, Egiatik 
nola mugitzen diren aztertzea eta emaitzen 
inguruan hausnartzea.

METODOLOGIA:
Lehenik eta behin, lurrean Egiako mapa sor-
tuko dute partehartzaileek, baita ekipamen-
du nagusiak kokatu ere.
Ondoren, Plano horretan, etxetik ikastolara 
eta extraeskolarretara, puntu batetik beste-
ra, zein bide egiten duten marraztu beharko 
dute. Gainera, ibilbide horren inguruko ko-
mentarioak jasoko dira (zailtasunak, zergaitik 
aukeratzen duen bide hori...)
Horrez gain, galdegindako pertsona bakoit-
zari auzoko gustoko lekuak mapan kokatzeko 
eskatuko zaie.
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Izenburua: KALIAN GORA / KALIAN BEHERA

Data: Urriak 11

HELBURUA:
Gaztetxoek euren auzoko espazio ezberdinen inguruko konszientzia hartzea, baita pertsona
mota ezberdinak Egiatik nola mugitzen diren aztertzea eta emaitzen inguruan hausnartzea.
METODOLOGIA:
3 orduko lantegia izango da.
Lehenik eta behin, lurrean Egiako mapa sortuko dute partehartzaileek, baita ekipamendu
nagusiak kokatu ere.
Ondoren, taldeka, paperezko plano batekin abiatuko dira, plazan bertan (edo inguruan)
ezaugarri jakin bat izango duen “konplize” bat bilatzera. Ezaugarri hau adina izango da
printzipioz. Horrela, 4 demografia-talde aurrikusten ditugu: nagusiak, ume txikidun gurasoak,
20-30 inguruko gazte bat eta beraien adineko norbait (partehartzaile kopuruaren arabera talde
kopurua murriztu daiteke).
Plano horretan, konplizeari galdetuta, puntu batetik bestera zein bide egingo lukeen
marraztu beharko dute. 3 ibilbide izango ditu talde bakoitzak. (adibidez: plazaunditik
anbulategira, maria reinatik aitor ikastolara, tabakaleratik kiroldegira) eta ibilbide horren
inguruko komentarioak jaso (zailtasunak, zergaitik aukeratzen duen bide hori...)
Horrez gain, galdegindako pertsona bakoitzari auzoko gustoko lekuak mapan kokatzeko
eskatuko diote.
Lurrean egindako mapan islatuko dituzte paperean jasotakoak, kolore kode baten bidez.
Azkenik, amankomunean jarritako mapa honetatik, erabiltzaile ezberdinek espazioa era
ezberdinean nola ikusten duten ikusi ahalko dugu, baita nola honek espazio beraren erabilera
ezberdina egitera eramaten gaituen. Mugikortasunean espazioaren ezaugarri fisikoek eta
perzepzioak duten eraginaren inguruan hausnarketa txiki bat izango da.

BARNE BALORAZIOA: 

Partehartzaile kop: 12 inguru

Inzidentziak: -

Oharrak: 

_Orokorrean, modu positiboan baloratzen dugu ekintza.

_partehartzaileei dagokienez, oso garrantzitsua izan zen “talde motorea” gaztelekuaren bidez lot-
zea, gantxo modura funtzionatzeko. Plazan zeuden beste ume batzuk ere gerturatzea ahalbidetu 
zuen horrek.

-Denbora aldetik eta helburuei dagokienez, hurrengorako agian zeoze “lasaiagoa” planteatzea 
komeni da. Hasierako ideiaren bertsio sinplifikatu bat, alegia.

-Gure ustez, partehartzaileek ondo pasa zuten, moldatu egin ahal izan genuen jarduera euren 
adin eta denbora aldetik disponibilidadera. Gaia interesgarria egin zitzaiela iruditzen zaigu. Parte-
hartzaileek ere inprobisatzeko beta izan zuten eta adin txikiagokoek ere euren aukera izan zuten, 
agian dinamika bera konplexua izanda, lurra margotuz etab. 

Maite Leturia Nabaroa eta Ana Almandoz Forcén | Lantegiaren arduradunak
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Lantegiak - karrikan

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

Hau, Karrikan proiektua abian dagoen le-
hen urtea da, zeina Besarkadak proiek-
tuaren markuan kokatzen da. Besarkadak 
proiektuaren antzera, zeinak 4 urte dara-
matzan abian, Karrikan proiektuak, Donos-
tiako hirian bizikidetza interkulturala susta-
tu nahi du. 

Aterki honen azpian, lehenenego ekint-
za honetan, guztiok hirian partekatzen di-
tugun espazioen inguruan hausnartuko 
dugu; bizipenen, esperientzia eta norbere 
kulturaren irudikarien trukearen bidez. Bai-
ta aurre egin ohi diegun erronken bidez; 
aldaketa klimatikoa bezala, interkulturalita-
tea eta hiritarren partaidetza. 
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(Sesión pre-Karrikan, acercamiento a la ciudadanía 23/10/2019) 

Primer acercamiento a los espacios abiertos existentes de Karrikan (en la calle). Espacios públicos 
abiertos necesarios para todas las personas que componemos Donostia. Para agunxs espacios 
verdes para hacer deporte y actividades en familia, para otrxs espacios donde charlar con lxs 
amigxs,.. en definitiva, espacios donde encontrarse, disfrutar y compartir el día a día. Pero ¿Son 
adecuados los espacios públicos existentes en Donostia? 
Gracias a la oportunidad que nos brindan las chicas de Kalea(n) Bizi, dentro del proyecto que es-
tán llevando a cabo, nos ofrecen un espacio, donde presentar a la ciudadanía un espacio donde 
compartir vivencias y experiencias, a través de los espacios públicos existentes de nuestra ciudad. 
Espacios que nos sirvan para debatir y expresar las preocupaciones, incertidumbres, dudas... va-
liéndonos del entorno que nos rodea, y construyendo conocimiento compartido para el mejor 
acercamiento, convivencia y relaciones entre las personas que componemos Donostia. 
Entre todas las personas que se acercaron, 4 mujeres, 3 hombres y 2 niñas (origen marroquí, mau-
ritano, y vascos) se creó un espacio abierto lleno de complicidad; querer compartir y mejorar la 
situación que nos rodea, una convivencia individualista. Todo comenzó con el planteamiento de 
una simple pregunta: ¿Cómo sería tu ciudad/pueblo soñado? ¿Cómo eran los espacios públicos 
abiertos de tu ciudad/pueblo de origen? Una simple pregunta nos llevó a identificar críticamente 
la estructura y la disposición del entorno que nos rodea, nos lleva a comparar con otros entornos 
de otras ciudades/pueblos de todo el mundo: Mauritania, Marruecos, Gasteiz, Ordizia, y La Rioja. 
Poco a poco se comienza a indagar más allá de la estructura, mobiliario y demás construcciones 
urbanas, que realmente tienen su importancia para que un entorno sea más o menos atractivo, 
pero se comienza a hablar de relaciones, estructuras relacionales de aquí y allí, expresando la 
importancia del acercamiento a otras personas. Pero ¿Cómo podemos comenzar a trabajar las re-
laciones a través de los espacios abiertos? El debate surge cuando nos damos cuenta de que los 
espacios públicos deberían ser atractivos si, pero si ni siquiera saludamos o sabemos el nombre 
de nuestros propios vecinos, ¿Cómo comenzamos a romper con los miedos, tabúes, barreras no 
arquitectónicas que nos rodean? 
Se habla de la importancia de un saludo, el mirarnos, el comenzar a hablar, el romper con todo 
y comenzar a mirar más allá a enriquecernos partiendo de otras miradas, otras maneras de ver 
el mundo y los espacios. Comenzar a deconstruir para construir una sociedad que se relaciona, 
que interactúa y que “trabaja” conjuntamente por y para conocer más allá de nuestro espacio de 
confort. Es muy fácil quejarnos, pero ¿y si nos ponemos a trabajar conjuntamente? 

PALABRAS CLAVE: 

• ESPACIOS DE TRABAJO SENTADOS EN CÍRCULO 
• ESPACIOS QUE POSIBILITEN SENTARSE EN EL SUELO 
• DIFERENCIAS ENTRE LAS CULTURAS Y DIVERSAS MANERAS DE RELACIONARSE 
• ESPACIOS ACTIVOS 
• TRANSFORMACIÓN DEL USO 
• DIFICULTAD PARA EL OCIO 
• ¿RESPETO, EDUCACIÓN... ES CULTURAL? 
• FALTA DEL TIEMPO 
• INDIVIDUALISMO 
• RELACIONES BILATERALES (ROMPER CON EL ESPACIO DE CONFORT) 
• MIEDOS (RUMORES, TABUÉS, SECRETISMOS) 
• ANÉCDOTAS VITALES DE SITUACIONES REALES 
• ¿RETROAYUDA? 

Aizpea Arregi | Karrikan lantegiaren arduraduna
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Lantegiak - Haurtxokoa

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

Hiru aste hauetako egun batean, haur-
txokora joaten diren umeekin elkar-
tu ginen lantegi bat egiteko. Beraiek 
gustoko dituzten jarduerak edota jola-
sak pentsatu genituen eta hauek espa-
zio publikoan nola guazatu daitezkeen 
ikusi; beharrak, zer nolako materialak 
behar dituzten espazio publikoan eta 
beraien ideiak azaldu ahal izan zituz-
ten. Garrantzitsua da beraien ikus-
pegia ikustea, beste eskala batean 
mugitzen bait dira eta mundua era ez-
berdinean ikusten bait dute. Horrega-
tik espazio publikoa diseinatzerakoan 
oso garrantzitsua da beraien ikuspegia 
kontuan edukitzea. 
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Dinamika bat egin dugu elkarrekin Haurtxokoan bertan, dinamika honek 
auzoan jolas esparru berriak proposatzea zuen helburua. Dinamika nahiko 
irekia etorri zenez, proiektuko Maddalen eta Maria eta gure artean forma 
eman zitzaion gure erabiltzaileei egokituz.

Hasieran, ‘brain storming’ bat egin zen, gero taldeka ideiak garatu eta ma-
rrazkiak egin ziren. Hori egin eta gero, landutakoa denon artean partekatu 
eta horien artean bat hautatu zen.

Ekintza oso ondo atera zen eta haurrak oso parte hartzaileak izan ziren, 
taldean ideiak partekatuz... eta horiek guztiak Maddalenek eta Mariak era-
man zituzten ideiak izan ziren.

Kalea(n) bizi proiektu interesgarria izan da Haurtxokoko haurrentzat eta 
auzoarentzat ere, baina proposamena eta honen inguruko informazioa 
denbora gehiagorekin iristea beharrezkoa ikusten dugu, planteamendua 
ondo begiratu eta erantzun on bat eman ahal izateko.

Eskerrik asko!

Haurtxokoa Egia

Haurtxokoa Egia - Haizea | Amaia | Ainara
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Bilerak - auzo elkartea

Gure bulegoa irekita egon da mota guz-
tietako jarduerak gauzatzeko, horregatik 
auzoan egiten ziren bilerak bertan egi-
tea garrantzitsua zela pentsatu genuen. 
Hau dela eta, auzo elkarteak bertan 
gauzatu zuen hilean behin egiten duten 
bilera. Bertan azaldu ziren gauzatzen ari 
diren proiektuak, baita kezkak era eta 
guztien artean Egia auzoa hobetzeko 
ideiak lantzen aritu ginen. 
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Egia Bizirik | Auzo elkartea

Egia Bizirik Auzo Elkarteak Kalea(n) Bizi ekimenean parte hartu zuen. Ohiko bilera Plaza 
Haundin egin genuen, proiektuaren dinamizatzaileak bertan zirela. Bileran landuko ditu-
zuen gai guztietan interesa agertu zenuten, eta horietakoren batean iritzia eman ziguten. 
Jarduera oso positiboa izan zela uste dugu.
Honekin batera urriaren 15ean egin genuen bileraren akta do:

AKTA.
2019/10/15
BIleran egondako personak: Aritz (egiako bizi laguna), Ana, Paloma, lola, berdaitz, Karlos, 
Carmen, Andres, Zendo, Kalea(n) bizi-ko bi kide eta Amagoia. 

1. AUZOLAGUNA. Egiako Galtzada. 

Auzokide bat etorri zitzaigun, Egiako galtzadakoa, beraien zonalde arazoa explikatu zigun (trafi-
koaren desbioa egin behar dute, eraiki behar duten errotonda dela eta). 
Idatzi bat egingo du, guk babesa ematea proposatu diogu gure aldetik, eta sinadura bilketa egi-
teko prest ere bagaude.

2. PILAR ARANAREKIN BILERA. Berdaitz/Karlos

Marrutxipin irteera egingo da ibilgailuentzako.  Pilarrek esan zien Tejerian zentratzeko oraingoz. 
Udaleko teknikariekin kontsulta egiteko ere esan zien, gauzak nola bideratu daitezkeen jakiteko. 
Proposamen definitu bat egiteko eskatu du. Ondoren partaidetza prozesua egingo litzateke. 

Aparkalekuetaz hitz egin zuten asko. 
Isabe II.a kalean, udalak proposamena zuten oinezkoentzako kalea bihurtzeko, baina presio asko 
egon dira eta atzera bota dute proiektua. Horregatik garrantzitsua ikusten da jende ezberdinarekin 
kontsulta egitea eta kontaktua mantentzea.

Komentatu zuten plaza haundiko aterpearen asuntoa nola dijoan. HIlabate honen bukaeran bil-
duko omen dira garajeen jabeekin. 

3. EUSKARAREN TALDEKOEKIN BILERA

Zendo egon zen. Hurrengoa azaldu digu:
Espero diren ekintzak:
Azaroak 29-30: Gotzon Barandiaranen bilera.  Ikastaroak 20 euro balio du.
Abenduak 03: Irakuraldia. Olerkiak (literatura solasaldi taldeak antolatua)
Florida proyect. Filmea
Proposamen gehiago egiteko epea dago, urriaren 25-a baino lehen. Guk (zineforum taldetik) pro-
posatu diegu Iratxe Fresnedaren “Lurralde hotzak” Dokumentaia jartzea. Egia bizirik.ekin bana-
tuko genituzke gastuak.
Hurrengo bilera oraindik ez da zehaztu. Zendo prest dago hurrengo bilerara joateko. 

4. PARTAIDETZAREKIN BILERA. 
Aurreko bileran komentatu zen, proposamen bat egitea udalari. Karlosek proposamena egin du, 
taldea ados dago idatzitakoarekin. 
Txustak euskeratuko du.
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5. ALDIZKARIA
Azaroaren hasierarako ekarriko ditugu idatziak. Aurreko bileran aukeratu ziren gaieiz gain:
Estos son los temas que hemos propuesto y el reparto: 
Plaza haundi
Palomak proposatu du: auzoan egiten ari diren proiektuak: kalea bizi, tabakaleraren proiektua (Pa-
lomak egingo du) …
Literatura solasaldiak: Paloma/karlos
Zineforum: Amagoia/Zendo
Teila fabrika/gordegia. Karlos
Porrontxoak: Lolak esango die.
Emakumeen taldea/San Juan Sua. Eñauti esango diote.
Mugikortasuna
Kantu jira: jendea parte hartzera animatzeko. 

6. TABAKALERAREN PROPOSAMENA
Palomak azken berriak kontatu dizkigu:
Aurrekoan esan zigun moduan, udalaren aldetik bakarrik egongo da diru laguntza. Ekain eta Bur-
shak lehen diagnostiko bat egiten ari dira, beriaek abendurarte dute kontratua, eta orduan buka-
tuko da beraien lana. 
Urriaren 16an (gure bilera ondorengo eguna) bilera egingo dute, Egia Biziriik-en lokalean. Jose 
Jimenezek egindako diagnostikoa zuzenduko du. 
Hurrengo ekintzak prestatzen ari dira. Datorren astean: “quien es quien” tallerra. Baita ere elkarri-
zketak egingo dituzte kultur etxean migranteen egoera erreala ezagutzeko. SOS arrazakeria tal-
deak “talle de rumores” tallerra antolatuko du (azarorako, 3 egun dira, 3 ordu egun bakoitza). 
Emausek ”abrazos de entendimiento mutuo” egitea proposatzen du. 

7. AUZOKO MERKATARIEN ELKARTEA.
Lolak esan digu gurekin bildu nahi dutela auzoko peatonizazio plana dela eta.
Ostiral honetan (urriak 18)  bilduko gara haiekin, ikusteko ea zer nahi dute. Lola eta Berdaitz joango 
dira. Gure aldetik beraiekin harremanetan jarraitzea da. 

8. DEIALDIAK:
DONOSTIA DEFENDATUZ.
Deialdia egin dute. Azaroak 26, larunbat goiza. Karmen joango da. 
URRIAK 16. KARTA SOZIALA. 18.30, txoko internazionalistan. Zendo eta Lola gelditu ziren joateko-
tan. Gai honi buruzko informazioa onedrive-an dago.
EGIAKO HEZITZAILEAK. URRIAK 26an izango da, arratsaldeko 18:30tan. Paloma eta Ana joango 
dira. 

9. SANTO TOMAS-ERAKO ESKAERA EGIN DA
PLAZA HAUNDI. BAZTERREKO ESKIÑA.
Zendok proposatu du, ikusita plaza haundiko proiektuaren atzerapena, zonalde horretan zerbait 
egitea. 

10.TXOKO INTERNAZIONALISTA. 
Komite internazionalistak txokoa utziko du, aktibitate faltagatik. 
Posible da beraiek lokala auzoari eskeintzea. Asmoa dute urtearen bukaerarako uzteko. Gastuak 
banatu beharko lirateke. 

12. 
OBRAK. 
Informazio faltan gaude gaur egungo egoeraz. Plano bat badaukagu ikusteko nola dijoazten
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Bilerak - MartxUp

Gure proiektua, Kalea(n) Bizi, Martx Up programa-
tik atera da. Martx up, 18 eta 30 urte bitarteko Do-
nostiako gazteen ideia, erronka eta proiektuak bult-
zatu eta martxan jartzeko ekimena da. Horregatik 
pentsatu genuen hirugarren edizioaren lehenengo 
bilera eta aurkezpena kaxa bertan egitea, aurkeztu 
diren pertsona berriek ikusi ahal izateko proiektuak 
gauzatu daitezkeela. 
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Jokuak margotu
Jokoek asko laguntzen dute:
Irudimena libre dabil etxean ez den beste ingurune batean mugit-
zen eta gozatzen ari zarenean.
Soziabilitatea. Besteekin jolastea bizitzako beste gaitasun bat da. 
Partekatzen ikasten duzu, aldaketak errespetatzen, besteen bo-
rondatea kontuan hartuta. Besteekin izateak ere erakusten dizkigu 
bizitzeko beste modu batzuk.
Psikomotrizitatea. Gorputzaren kontrola eta mugimenduak garat-
zea zehatzagoa bihurtzen da.
  Horregatik umeekin jokuak margotu ditugu lurrean, be-
raien jokatzeko erak zabaltzeko, ideia berriak sortarazteko. Umeek 
erraminta berriak behar dituzte beraien imaginazioa gauzatzeko, 
eta espazio publikoa erabiltzeko. 
Joku hauekin espazio publikoaren beste erabilera bat sustatu nahi 
izan degu, expazioaren infraestruktura aldatu gabe.

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA::
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Maddalen Miner eta Maria Melo | Interbentzioaren sortzailea

Blas Otero plazan belar artifizialezko lauki bat jarri genuen, zapatak kendu lurra za-
paldu leloarekin. Ideia nagusia pertsonak espazioaren pertzepzio ezberdina izatea 
zen eta espazioaren eleberrira ezberdina sustatzea baliabide txikiekin. Materiala al-
datu, hormigoizko plaza batean material goxoago bat jartzea, ikutzeko, jolasteko, 
ibiltzeko, etzantzeko, irakurtzeko, lagunekilen egoteko. Lauki hau bidea ematen 
zuen era guztietako pertsonek espazioa modu ezberdin batean erabiltzeko. Lauki 
hau gezi batzuekin seinalatuta zegoen bidea jarraitzeko beste puntu batzuetatik, 
plaza hau beste altuera batean dagoelako, jendeak aktuazio hau zegoela ikusteko
Hasieran ideia zen hiru astez lauki hau bertan egotea, baino arazo batzuk gertatu 
ziren. Eguraldia arazo bat izan zen, haize asko zegoen eta belarra lurretik altxatzen 
zen. Beste arazo bat, pertsona bat  eraman nahi zuen belarra, hori dela eta kendu 
behar izan genuen. 

Belar artifiziala asko erabili zen, umeak baloiarekin jolasten ziren, pertsona talde 
bat jolas batera jolasten zuten gauetan, pertsonak zapatak kentzen zituzten eta 
belarra zapaltzen zuten, ume txikiak bueltaka ibiltzen ziren laukiaren perimetrotik... 
Lauki honek espazioa eraldatzen zuen eta baliabideak ematen zizkien pertsonei 
modu ezberdinean jolasteko, egoteko...

Jarduera honen ondoren konklusio bezala atera dezakegu gauza finkoak jarri be-
har direla espazio publikoan bestela jendeak ez ditu errespetatzen. Baina bestalde 
material malguagoak erabilita leku erosoagoak sortzen dira. Baita aldaketa batzuk 
eginez lurrean pertsonek beren imajinazioa zabaltzen dute eta espazioa era asko-
tan erabiltzen dute.
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arkitektura efimeroa
Arkitektura efimeroa denbora mugatua duen arkitektura da. Arkitektura iraunkorraren konfigu-
razioan dauden egitura ez-iraunkorrek osatzen dute, espazioaren esperientzia eta lekuaren pert-
zepzioa aldatuz.
Arkitektura hauek auzoko hainbat puntuetan egon dira, lehen aurretik analizatutako lekuetan, (ar-
gitasun falta, puntu kritikoak...) baina gauza sinpleekin hobetu daitezken lekuak. Iraunkortasuna-
ren barnean gauza iragankorrekin batu; koloreak, argia, musika, margolanak, estalkiak, lekuaren 
pertzepzioa aldatzen dituzten tresnak dira.

Uh arte! | Instalazio artistikoa
Jarduera honekin espazioaren pertzeptzioaren hausnarketa egin nahi izan dugu. Gauza txikiekin 
espazioa nola aldatzen den ikusteko, leku batean izaera guztiz aldatzen dela ikustarazteko.

Silvia Galí
Javier Morera
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Espacios intermedios - Genius Loci

Instalazio artistikoa
Lekuaren neurketa (longitudea eta latitudearen bidez) atera ezkero, proportzioa mantent-
zen duen irudi geometriko bat “marraztuko” da lekuan, toki guztietan dagoen “Genius 
locia” irudikatzeko. Instalazioa mantentzen den bitartean leku hori nola bizitzen den edo 
nola somatzen den aldaketarik sortu den jakitea da.
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Elena Scaratti - Sareak

Instalazio artistikoa
“Soy en el universo el universo mismo “ la estructura elemental de las cosas

Toda la vida que nos rodea, desde lo micro hasta lo macro es el resultado de conexiones a 
diferentes escalas, entre partículas. El patron del todo es una red, tan grande y poderosa 
que se expande y llega a permear cada cosa, generando multitudes de formas inimagina-
bles. El universo es una red, el cerebro humano es una red, nuestra huella en el planeta es 
una red. Las redes viajan con nosotros desde siempre y mucho más allá de nuestra perma-
nencia aquí y de nuestra imaginación.

En este contexto de Egia, en ocasión de Kalea(n) Bizi 2019 la red ocupará un espacio de 
tránsito, pero no será algo aleatorio producto de la fantasía de la artista; será más bien el 
resultado de numerosas conexiones invisibles a generar la forma de la obra: flujos peato-
nales, automóviles, tuberías, posibilidad de rotura serán las pautas generadoras. 

La forma entonces no buscará contar el deseo personal de la artista, sino más bien su hu-
milde capacidad de adaptación al contexto para revelar algo que ya está allí y que  nues-
tros ojos limitados no saben ver. La artista dará forma a la red cuántica en la que todo está 
inmirgido sin que nuestra conciencia egocéntrica pueda reconocerlo. Y como un organis-
mo vivo, la red tirará sus semillas llegando a contaminar hasta las personas, los coches, las 
motos, las bicis y todo lo que entrará en su contacto, para que se difunda trascendiendo 
así mismo el lugar de la obra y haciendo que cada lugar sea red.
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La performance es un estudio sociológico sobre las reacciones de las personas al hacer una “obra” en lo que ellos consi-
deran “su territorio” personal: un cacho de calle!
He actuado en diferentes jornadas y horas y he podido observar categorías humanas dividida en edad y sexo con las q he 
actuado:

1. En el fin de semana pasaban en mayoría en las horas de intervención personas mayores. Entre esta categoría es evidente 
el rechazo, a pesar de lo q es y del por qué se hace. Rechazo absoluto con tb amenazas de romper, preguntas sobre per-
misos, derecho en hacer. Muchos venían y decían q ellos viven allí y q esto es privado y q no podía. Es evidente, para mí, 
q hay una forma de afirmación de un derecho, el de vivir en un lugar q se reconoce como “proprio” a pesar de q lo sea de 
verdad, de auto apropriacion Del espacio y puede q de cuidado tb de eso... 
no todos los viejos son así... de todos, solo 2 o 3 han sido majos, curiosos y hasta cuidadoso: un señor me llevo agua y 
comida para agradecerme!!
Entre los mayores las mujeres sin más amables, más curiosas y trabajando con hilo más sorprendidas! Solo dos de ellas me 
divietò m algo en crítica: 
- una dijo q cerraba la entrada a las palomas :)
- una q teníamos q arreglar la calle en lugar de hacer estas tonterías
2. Otra categorías sin las familias ci. Niños: la mayoría sólo ve telas de arañas xq ignoraron q las redes son en todas partes! 
En general los niños son los mejores: se quedaban sorprendidos y fascinados x la estructura. Preguntaban a los padres lo q 
era y he asistido a diferentes actitudes:
- Padres venir hacia mí y preguntar
- Padres contestar sin saber nada de lo q era e improvisando sin pero preguntar
- Padres q han completamente ignorado las preguntas del hij@ dando como contesta “no se” y sin preguntar nada, sim-
plemente pasar
3. Otra categoría son los adultos mixto de edad, décimos entre 30-50
En esta categoría ha dependido de las horas de actuación. Por ejemplo
- la noche he tenido mucho éxito. A la noche había mucha gente joven pasando, sacando foto, sobre todo cuando estuve 
en la calle con el water :) este fue un momento clamoroso de emocionante.
Todos los q pasabas estaban encantados, divertidos, y más de una persona en esa noche me dijo q era genial y original. 
Alguien me dijo q venía a sacar fotos para las redes :())
4. Último hay la categoría de los homeless, en específico el único q me ayudo y quiso ayudarme y aportó realmente a la 
obra era un chico de la calle. Puede q el al revés era la sola manera para ser visto!
Esto me tocó mucho. Le dejé dinero por su ayuda. Me dejo triste, la verdad.

Estuve trabajando diferentes días, y en general la red aguantó bien! Se rompió o la rompieron en algunos punto y se arre-
glo fácilmente. Lo interesante es q la parte al suelo, la q es más fácil de romper, sobrevivió. Realmente la gente respetó la 
obra y se rompió supongo x los coches o las furgonetas. Creo q. La gente, a pesar, de los q molestaron q tampoco han sido 
muchos, realmente entendió q esta obra era para ellos, para hacer más bonito el lugar.

Es cierto una cosa: toda la gente dijo q este lugar merecía de ser mejorado!!

Para mí fue tb muy emocionante más q nada xke me dio la idea no de hacer performance, Si no de poner una cámara oculta 
y grabar todas las caras y los comentarios, para enterarme del nivel de ignorancia de la sociedad.... x ejemplo solo para ver 
tela de araña y preguntarme si era para halloween :))))))

Este sara mi próximo proyecto: la reacciones de la gente a algo q no están acostumbrado a ver o q no entienden :)

Un abrazo grande!!!
Ciaooooo

Elena Scaratti

Elena Scaratti | Interbentzioaren sortzailea
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parklet
Parklet-a espaloiaren luzapena, non kotxeen apar-
kalekuak espazio publiko bihurtzen dira. Instalazio 
hauek herritarrek hirietan espazio publiko gehiago 
izan dezaten diseinatu dira, normalean, parkeak 
edo lorategiak sortzeko zailak diren guneetan. Es-
pazio horiek ingurukoei onura handiak ekartzen 
dizkiete, esate baterako, kotxez jositako espaloiak 
optimizatzeko, hurbileko negozioen sarrerak han-
ditzeko edo hiriko paisaiaren kalitatea hobetzeko.
Parklet-a loiolarako bideko aldapan jarri dugu, 
bertako bistak aprobetxatuz, atsedenaldiak izate-
ko eta egoteko lekuak behar direla ikustarazteko.

ZEINENTZAKO ZUZENDUTA:

PIENSOS MANTEROLA 
ANAIAK S.L.
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amaitze jaialdia

Proiektu berriak sortzea eta komunitatea sustatu eta bult-
zatzea, jendea espazio publikoarekin lotzeko. Amaitze 
jaialdi bat prestatu genuen, hilabeteari itxiera emateko. 
Jaialdi honetan, komunitate osoa eta Donostiar guztiak 
gonbidatutak zeuden, bukaera festan parte hartzeko. 
Zer egin dugun, zertarako balio zaigun eta zertarako ba-
lioko duen azaldu genuen esposizio bat aurkeztuz. Parte 
hartu duten guztiak bere ideiak nola erabili daitezkeen 
azaltzeko. Auzoa kalera atera dugu eta auzotarrak harre-
manetan jarri ditugu, Kalea(n) Bizi katalizatzaile moduan 
erabiltzeko eta hau desagertzean aztarna gelditzeko 
ideiarekin. Bizipoza, elkartasuna, hiri jasangarritasuna, 
kultura, mugikortasuna, berdintasuna zabaldu nahi izan 
ditugu, pertsona guztiak espazio publikoa bereganatu, 
disfrutatu eta erabili ahal izateko.
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Kaixo,

 

En primer lugar os quiero felicitar por el buen trabajo que habéis hecho con vuestro proyecto Kalean bizi. 
Un proyecto que lleva mucho esfuerzo y tiempo y que estoy segura ha servido para dinamizar el barrio 
de Egia y concienciar un poco más a sus vecinos/as.

Yo, por mi parte, pude participar en la actividad del paseo descubriendo el barrio de Egia. Realmente 
para mí fue un descubrimiento ya que había muchos lugares y rincones que no conocía a pesar de llevar 
muchos años residiendo en Donosti. Me gustó la forma, la dinámica, la organización por parte de los que 
dirigían el paseo haciendo un recorrido muy ameno y agradable. Además de descubrir el barrio también 
tienes la oportunidad de conocer su historia, aprender de las experiencias ajenas, y conocer sus edificios 
y arquitectura que muchas veces pasan desapercibidos para los donostiarras. También quiero resaltar el 
buen ambiente generado entre todos los participantes que te brinda la oportunidad de conocer y com-
partir un rato muy agradable sobre todo cuando nos reunimos a tomar una cerveza en la plaza al final del 
recorrido.

En resumen, me parece una actividad que es muy positiva y que te acerca a tu barrio, además de enri-
quecedora.

No he participado de otras actividades aunque me gustó también mucho descubrir el espacio balcón 
que se colocó en Riberas para poder sentarse contemplando el paisaje. Me parece que es una buena 
idea para poder disfrutar del barrio desde otro punto de vista.

Y por último, tuve también la oportunidad de estar en la fiesta que se hizo como colofón y que me gustó 
también mucho porque nos dio la oportunidad de compartir con otros vecinos y amigos un rato muy 
agradable con música, una cerveza y rodeados de las fotografías que resumían y plasmaban muy bien 
todo el recorrido del proyecto.

Espero poder compartir más actividades en otros barrios y os deseo que sigáis aportando vuestro granito 
de arena para mejorar la calidad de vida de los barrios y los donostiarras.

Un abrazo,

Ima

Urriaren 27an egon giñen Egiako kaleetan barrena musikarekin jendea alaitzen. Hasieran jende gutxi 
zegoen arren, Plazaundira iristean bertan jende dexente gerturatu zen eta Kalea(n) Bizi ekimenak antola-
tutako espaziora. Gure iritziz horrelako ekimenak aurrera eramatea oso garrantzitsua da Donostiako auzo 
desberdinetan jendeak ondo erantzuten duelako.

Ima | Auzotarra

Joselontxos | Txaranga
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Espazio publikoaren 
mapa6-
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Egiako espazio publikoaren 
elementuak

Plaza garaiakPlaza

Kalea Kale maldatsuak Etxebizitzetako kaleak

Kale lurperatuak Eskailerak

Parke berriakParke berdeakAparkalekuak

Arkupeak

Behatokiak
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PARKEA

KIROLA

HORMIGOIA

GRADAK

ATERPEA

TXAKURRENTZAKO PARKEA

BISTAK

KOMUNA
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PARKEA

KIROLA

HORMIGOIA

GRADAK

ATERPEA

TXAKURRENTZAKO PARKEA

BISTAK

KOMUNA
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Egiako espazio publikoaren 
egoera

Erabilpenik gabe

Atsegina

Zaila iristeko

Desatsegina

Desegokia

Oztopoduna

Erabilezina Hondatuta

Azpi-erabilitaEgokiaErabilgarria

Funtzionala
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AMIA analisia7-
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- Skaten ibiltzeko lekurik ez
- Ez dago udaran urarekin jolasteko lekurik
- Frontoia itxita dago, ez da irekia beti
-

- Umeak kata eskaileretatik pasa denak ikasto-
lara joatean. Bertan elkartzen dira.
- Interakzio desberdinak gustoko (aurpegia 
margotu, mozorroak, lurra margotu, eskuekin 
nahasketak erabili, zikindu...)
- Jolasak: Hezkutaketak, Batilu Kontakatilu, Zirkui-
toak, Eskulanak, Eskinetara, Zapiaren jokua, Xagu 
txiki, Esku futbola, limbo, klarionak, laberintoa, 
Saskibaloia, Kartak, Pinponpilota, Hiru hilaran, Sar-
dina latan, Karratuak lurrean

- Euriarekin ezin da asko egin. Aterki erraldoi 
bat beharrezkoa dugu, baita itzalerako
- Lurra batzuetan oso gogorra da

- Plaza Haundi plazarik gogokoena
- Edonon eseritzen dira baino nahiago leku 
biguinak
- Gauza desberdinekin (objetu, oztopo) jolas-
tea gustokoa da. Berriak badira hobe.

UMEEK DIOTE

indarguneak     ahuleziak

aukerak     meatxuak

Jolasteko baldintzak:
MATA POLLOS. Lurra gogorra edo biguna. Zabala. Oztoporik gabe
PACMAN. 1 disfraz pacman, bolos son balones. Porteros. Recorridos necesarios, 
campo grane. Suelo blandito
BOMBA. Pertsona asko. Leku handia. Lurra belarrezkoa. Edozein plazetan. PI-
CUENTO. Pertsona pilo bat. Kontatu ikusi gabe 20. Besteak hezkutatu. Barandilak, 
zuhaitzak, tuboak beharrezkoak. Biguna nahiago dugu. Etxetxoak hezkutatzeko. 
TXIRIBUELTAK EGIN. Leku handia, zabala. Biguina. Koltxonetazko lurra. Aterpeak 
ESCONDITE PILAPILA.Lurra biguna eta planoa. Handia korrika egiteko. Objetu 
asko eta kaxak...Si las juntas se hace más grande. 
BOMBA-HARRAPAKETA. Leku handia. Biguna. Ez da inor eliminatzen. Erdian eseri 
eta harrapatu. X2
LANDA CONJELATUA. Batzuk makurtutak. Fruituak esan. Leku handia. Libre, ozto-
po gabe. Lurra gogorra baino suabe. Pilo bat pertsonentzako.
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indarguneak     ahuleziak

aukerak     meatxuak

- Auzo bizitza indartxua. Kanpokoak gutxi azalt-
zen dira bertatik. 
- Isolatua, turista gutxirekin.

- Auzotik sartu eta ateratzeko errex txirrindarekin 
baino auzo barruan ez da erabiltzen. 
- Txirrindarekin izerdituta iritxiko nintzateke lanera
- Supermerkatu handietan behar dudan guztia 
dut. Erosoa
- Zakarrontziak falta dira
- Geroz eta berde gutxiago dugu auzoan (txaku-
rrek beharrezkoa dute pisa egiteko)
- Maldak direla eta, gendea ez da kalera irtetzen.
- Komun publiko falta 
- Igogailua auzo erditik hasten da. 
- Bidegorriak ez du jarraitasuna. Karrilak agertu 
eta desagertzen dira. 

- Txakurrekin atera daiteke goizeko 8etatik 10eta-
ra
- Ogia, egunkaria, fruta, arraina eta haragia lokal 
txikietan erosten dugu. 
- Plaza haundin ez dago kotxe zaratarik. 
- Gustoko jolasak, pinpona eta xakea

GAZTEEK DIOTE

- Txakurrentzako parkeak (burlatan, iruñan. vallado enorme)
- Bidegorri jarraia, ez moztu karrilak 1 gero 2
- Igogailu berri bat Plaza Haundikoari iristeko
- Tabakalera nekazaritza, azoka desberdina
- Baserriko esne makinak
-+ posibilidades de juego para todos ejercitar la mente
- Unir generaciones
- Txirrinda elektriko geltokiak

- Tabakalera eta Renfe inguruan meatxuak direla 
eta, segurtasun kontrol asko. 
- Plaza Haundiko barandilla oso arriskutxua ume-
entzat. Bertatik erori bait daiteke. 
- Epaitegi inguruak ez ditut seguruak sentizen. 
- Maldatxoko zuhaitzak etxe barruan sartzen ari 
dira. 
- Ez da ezer ez egiten depresioa, hiperaktibita-
tea... dutenentzak. Espazio publikoa ez dago 
prest. 
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indarguneak     ahuleziak

aukerak     meatxuak

GURASOEK DIOTE

- Plaza Haundiko bankuak zikintzeria, zomorroak... 
materiala dela eta. Udaran eta euriarekin batez ere.
- Igogailua ez dabil askotan. 
- Umeen parkea arratoiak dituzte. 
- Gauzak ez dira zaintzen eta zaindu behar dira. 
- Geroz eta erosoago bizi gera eta jarduerak gure 
etxeraino gerturatu behar dira joateko. Ez gara asko 
mugitzen. 
- Autoarekiko mendekotasun handia dago

- Gu gera kanpotarrei gerturatu behar garenak 
eta ez dugu egiten. 
- Ametzagaina kaleak medikua baino ez du, ko-
mertzio falta. 
- Plaza Haundik, barrera arkitektonikoak direla eta, 
lekuak aldendu eta arriskutsuagoa egiten dute.
- Aldapak...zaharra edo umeak dituzunean (karri-
toa)
- Espazio publikoaren gestioa pribatua balitz 
bezelakoa da. 
- Plaza Haundi ez dago Tejeriarekin loturik.
- Supermerkatu txikiak ez dute asetzen. 
- Ttan-ttakun inguruak ez dute irteerarik.
- Plaza Haundik ez du aterpe ona. 

- Umeak dituzunean, laguntzen dute pertsonak 
ezagutzen. erreztasun gehio
- virgen del carmen eje principal de actividad 
económica.
- Erlazio interkulturalak denoi aberasten gaitu
- Atotxan arkupeak daude

- Urriko astearteetan haurren animatzaileak plaza 
haundin. 
- Egia, Antiguaren antzera, Bizitza handia duten 
auzoak dira. 

- Plaza haundi festetarako prest egon behar du
- Espacios para la conciliacion familiar
- kirolak egiteko familian. Espazio aktiboak
- Eserlekuak maldetan
- mobiliario no aislado.. que cree relaciones
- Janariak erlazio asko sortzen du
- Kaleen peatonalizazioa 
- Ura sartu espazio publikoan
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- Ikustea nola pertsonak elkarlanean edo erla-
zioan dauden, kontzientziazioan laguntzen du. 
- Kirola egitea gustoko dute Kultu Etxean astear-
tetan. 

- Lurra baztenen oso egoera txarrean
- Banku asko kendu dira
- Gune berdeak falta dira
- Asko dira bakarrik bizi direnak 
- Blas oteron beldurra plaza estaltzea eskaleak berta-
ra gerturatuko bait ziren. 
- Komertzio txikia geroz eta okerrago. Ez da sustat-
zen. Merkataritza beharrezkoa. 

- Euskadin ez gara oso irekiak. Ez dugu koadri-
llan sartzen uzten. Eta oso berekoiak gera. 
- Ez dago ezer ez helduentzat
- Asko ezin dira etxetik atera. 
- Begiratokia egoteko lekurik gabe
- Jendeak ez ditu proiektuak ezagutzen.
- Egiak barrera arkitektoniko asko: erreka, men-
dia, trena, errepideak.

- Helduak, egurran eseritzen dira baino gustoko 
dituzte ahulkiak, erosoagoak.
- Plaza Haundin ibilaldiak egiten dituzte (txirrin-
dan eta oinez) tamaina eta laua delako

- Ascensor en bar Kata para ir al centro de ancianos
- Volver a poner los bancos que se han quitado
- Escaleras mecánics en san francisco
- Gasteizen espazio publikoa oso atsegina da
- Ejercitar la mente y el cuerpo con actividades o 
juegos en la calle

HELDUEK DIOTE

indarguneak     ahuleziak

aukerak     meatxuak
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Ikuspegi orokorra8-
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Nolakoak dira bizitzeko 
egokiak eta arrakastatsuak 

diren hiriak?

Jendea bertan bizitzea aukeratzen du.

Eremu publikoak eta hiriaren bizitzak 
erakargarritasuna 
aurkitzen duelako

Espazio publiko erakargarria

Espazio publiko erakargarriak eta giza eskala-
rako pertsonentzat diseinatua dago. Pertsonak, 

bertan denbora pasa dezatela gonbidapenak 
sortzen dira

Hiria bizi da

Dentsoa eta aktiboa,
Esperientzia berriez betea

Pertsonentzako kaleak
Oinezkoentzat eta bizikletetarako azpiegiturak 
handitzen dira sare sendo eta osatu batekin. 

Beharrak asetu, eboluzioaren aurrean

Garraio publiko hurbila

Aukera asko, gertu eta maiz

Jende kalean ibili eta txirridan dabil

 Garraio publikora eta norakoetara dagoen 
distantzia motzengatik 
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1. 
Osasun fisikoa 

 

2. 
Buruko osasuna  

 

3. 
Koneksioa 
sozialak 

 

4. 
Segurtasun 
publikoa   

Espazio publikoaren onurak

Bizimodu aktiboek ongizate pertsonala 
sostengatzen dute.
Pertsonak garraio publikoa erabiltzea, 
kaletik ibiltzea eta bizikletaz ibiltzea 
osasun fisikoa hobetzeko beharrezko 
adore ematen lagun dezake.
Psikomotrizitatea. Gorputzaren eta 
mugimenduaren kontrola garatzeko.

Garraio publikoaren erabiltzaileek 
gomendatutako eguneko jarduera 
fisikoarekin konplitzeko aukera 
gehiago dituzte.

Ibiltzeko moduko auzoetan bizi 
izateak asmaren, diabetesaren 
eta hipertentsioaren arriskua 
txikiagotzen du.

Bizitza publiko aktiboak 
gizartekoitasuna eta konexio sozialak, 
buruko osasunarekin eta bizitza-
luzerarekin korrelazioan jartzen direnak, 
sustatzen ditu.
Pertsona zaharren isolatze soziala 
txikiagotzerakoan (pertsonak 
elkartzeko eta konektatzeko lekuak 
eskaintzerakoan) funtsezkoa den 
komunitatearen bizitza publikoa 
hobetu eta osasunerako onura asko 
ematen ditu. 

Konektatutako auzoetan bizi diren 
zaharrek buruko zorroztasunean eta 
Alzheimerrarekiko erlazionatutako 
funtzio kognitiboetan jaiste 
gutxiago erakusten dituzte.

Geroz eta gehiago dira gaur 
egun hirietan bakarrik sentitzen 
diren pertsonak.

Jatorri desberdineko pertsonekiko 
errutinazko esposizioak, nahiz 
eta hasiera batean desatsegina 
batzuetarako, aurreiritziak gutxitu 
ditzake eta epe luzerako sartze 
jarrerak sustatu.

Garraio publikoak indarra eta 
onurak izan ditzake talde etniko 
desberdinen arteko aurreiritziak 
gutxitzeko.

Segurtasunerako onena parkeak eta 
guztiek oso ondo erabiltzen dituzten 
espazio publikoak izatea da.

Ibiltzeko moduko auzoetan bizi 
diren pertsonak bere auzotarretaz 
gehiago fidatzen dira, erkidego-
proiektuetan parte hartzen 
dute eta gutxiago ibiltzeko 
moduko lekuetako haiek baino 
boluntarioagoak dira.
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5. 
Hiriaren 
identitatea   

 

6. 
Ingurumenaren
jasangarritasuna

7. 
Garapen 
ekonomikoa  

 

Leku erakargarri eta gogoangarriak 
erreferntzi itzultzen dira, inbertsio 
berriak erakartzen dituzte eta epe 
luzerako balioa mantentzen dute.

Oinez edo bizikletan iristen diren 
erosleek, lokal txikietara joateko joera 
handiagoa dute.

Bizi-kalitateko iritziak (naturarako 
sarbide edo erakarpen kultural lokal) 
langileak erakartzeko eta atxikitzeko 
gorde faktore oso garrantzitsuak eta 
hirietarako ezaguerako ekintzaileak 
dira.

Hiri-garraioak eta hirigintzak  
desberdintasun adierazgarria 
marka dezakete helburu 
klimatikoetara heltzeko.

Ibiltzea, autoz ibiltzea baino 10 aldiz 
eraginkorragoa da.

Garraio eraginkorrenek pertsonak 
interakzio publiko gehiago izatera 
eramaten dituzte.

Bizitza publikoak lekuetarako 
pertsonak elkartzen ditu, konexio 
emozionalak sortzen ditu eta bizi diren 
lekuarekiko bertakoen identifikazioa 
handitzen du.

Eskaintza sozialak, hasierako 
harremanak eta komunitateen 
estetikak, orden horretan dute 
bere komunitateetarako bertakoen 
atxikimenduan eragiteko aukerarik 
handiena.

Harrotasuna eta bere 
komunitateetaranzko pertsonen 
leialtasuna sendoki daude ekitaldi 
sozial / kultural erabilgarritasunarekin, 
jendea ezagutzeko lekuekin eta gau 
bizitza zirraragarriarekin korrelazioan 
jarrita.
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P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios

Analisi 
eta gomendioak9 -
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Analisi 
eta gomendioak

“ Bizitza  publikoa 
hiria interesgarria egiten saiatzen da,  

zirraragarri eta erosoa egiten... 
pertsona gehiagok bizi eta lan egitea 

nahi duten lekua ”
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analisia

1. KASUA - naturalizazioa
Egiak potentzial natural handia du. Ibai, elementu berde eta inguru ederretara inguraturik 
dago baino hauek ez daude potentzializatuak. Bide natural hauek potentzializatuz, auzoa 
hobetu eta nabarmendu dezake. 

1. Bistak
2. Elementu berdeak
3. Elementu urdinak

Giza eskalarako hiri-diseinua, hiri paisaiaren berezko elementuak bultzatuz.
Hiriak pertsonentzat sortu behar dira, ez autoarentzat. Begien pareako hiria, espazio 
publiko bizigarriak sortzeko. 

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK
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analisia gomendioak

11. 
Zuhaitzak eta 

landarediak 

erabili eta 

gero man-

tenimendu 

egokia izan

09. 
Bistetaz 

gozaketzeko 

gau 

argiztapenak

behar dira

10. 
Bistetara, 

ibai edo 

pertsonei 

orientatutako 

altzariak ipini

08. 
Zentzumen 

esperientzia 

positiboak 

lortu

07. 
Hesi 

arkitektonikoak 

desegin

04. 
Elementu 

urdinen 

enfasia 

01. 
Bistetaz 
gozatu ahal 
izateko 
gonbiteak 
sortu

05. 
Existitzen 

den berdea 

nabarmendu 

eta behar 

den lekuetan 

gehitu.

02. 
Ibai eta 

parkeekiko 

konexio 

eta sarrerak 

nabarmendu

06. 
Hobetu 

irisgarritasuna  

03. 
Topografia 

bakarren 

ahalerak 

haunditu  
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Lehenik eta behin, autoen, zarataren, euriaren eta haizearen kontrako oinarrizko ba-
besik gabeko lekuetan, gehiengoetan, pertsonek espazio hauetan denbora pasatzea 
saihestuko dute. Gaur egungo hauen kontrako babesa kritikoa da eta espazioa erre-
gularki erabil dadin, ezinbestekoak dira babesak.

analisia

2. KASUA - kaleen kalitatea

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Soinutik isiltasunera

Egiak, Donostiako kale estuenetarikoak ditu. Gehiengoetan, kotxearen mendekotasuna 
eta auzoan hauek duten lehentasunagatik da.
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analisia gomendioak

11. 
Komertzioa 
kalera irten, 
egoteko 
jarduerak 
gehitu

12. 
Eguraldiaren
aurkako
babesa

09. 
Plano 
horizontal 
eta 
bertikalen 
aniztasuna

10. 
Barru eta 
kanpoko 
konexioak 
(irekitzeak, 
leihoak)

08. 
Zarata eta 
poluzio 
mailak 
baxutu

07. 
Abiadura 
baxuko 
trafikoa 
bultzatu, lasai 
ibili daitezen

04. 
Espaloi
zabalak.
Auto plazak 
gabe

01. 
Oinarrizko 
zerbitzuak 
(seinaleak, 
zaborrak, 
argia, wc..) 

05. 
Malda 
aldaketa 
bortitzak 
sahiestu

02. 
Trafikoarekiko 
babesa.
Eta kaleen 
kotak 
berdindu.

06. 
Oinezkoentzako 
koneksioak 
hobetu, oztopo 
edo hesi 
arkitektonikoak 
sahiestuz 

03. 
Bidegurutze 
seguruak
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3. KASUA - plazen kalitatea

analisia

Espazio publiko handiek estetikoak eta zentzumen esperientzia positiboak eskaint-
zeko joera dute, baldintza klimatiko lokalak aprobetxatzea (adibidez, itzala hiri be-
roagoetan eskaintzea edo estalpeak hiri busti batean) eta bisitariak bere ingurunean 
galduta ez daiten sentitu, giza eskalako elementuak eskeintzea.

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Auzotarrak elkartzeko lekua

Egiako plaza gehienak ez daude klima aldaketei aurre egiteko prest. Gainera, plaza gehinak 
ez dute jarduera desberdinak, ez naturarekin koneksiorik eskeintzen. Plaza gogorrak dira.
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analisia gomendioak

11. 
Zuhaitz eta 
landaredi 
egokia

12. 
Elementuen 
arteko 
distantzia 
egokia

09. 
Eskalara
moldatutako 
altzariak 
(espazioarekin 
proportzionala)

10. 
Diseinu, 
materialak eta 
xehetasunak 
kontuan izan 
eta hauen 
mantenimen-
dua

08. 
Elementu 
klimatikoen 
aurrerako 
babesa

07. 
Kirol eta 
jarduera 
aktiboak

04. 
Dimentsio 
egokiko 
espazioak, 
eskala 
txikian, 
lekuak sortuz 
ez espazioak

01. 
Hiri animatua 
sortu, 
identitate 
lokala 
bultzatuz

05. 
Kalitatea, 
konforta 
(trinko eta 
eroso) eta 
adiskidetsua, 
etxean bezela 
sentitu

02. 
Adin eta behar 
desberdinetako 
erabiltzaileei 
moldatu, 
guztientzako 
sarrera orekatuz

06. 
Irisgarritasuna, 
hesi 
arkitektonikoak 
saihestea. 
Sarrera zuzenak

03. 
Funtzio 
desberdinen 
arteko oreka 
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analisia

4. KASUA - altzariak

Ibiltzea, zutik egotea, jartzea, ikustea eta hitz egitea erosoa izan dadila egiten duten 
elementurik gabe, gehienetan leku batek ez du inor gonbidatuko bertan denbora 
pasatzea. Jolasteko eta ariketak egiteko aukerek ere, espazioa adin guztietako pert-
sonentzat erakargarriagoa izan dadila eragin dezakete.

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Egoteko eta aurkitzeko leku gehiagoko auzoak

-

Egia, Donostiako auzo aldapatsuenetariko bat da. Hau dela eta, hirigintzak, deskantsiloak 
eskeini behar ditu, auzoa denontzat irisgarritasuna lortuz. Geldialdi azkar hauek edonon 
egiten dira.
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analisia gomendioak

09. 
Eserleku mota 
desberdinen 
aukerak 

08. 
Sostentzeko 
edo 
etzateko 
objektuak

07. 
Jartzeko eta 
gelditzeko 
erosotasuna

04. 
Eraikinen 
plano bertikal 
aktibatzaileak, 
ertz biguinak 

01. 
Jartzeko eta 
egoteko 
lekuak gehitu

05. 
Eseri 
kanpoan 
barruan 
baino

02. 
Deskantsu eta 
sozializatzeko 
eserlekuak, kale 
maldatxuetan 
batez ere

06. 
Ahulki 
mugikorrak, 
bakoitzak 
non eseri 
erabakitzeko 

03. 
Autobus 
geltoki 
hobeak
 

10. 
Bistetara edo 
pertsonei 
orientatutako 
elementuak
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analisia

Mugikortasun sarearen azpiegiturak. 
Garraiobide aukera desberdinal izan ditzakegu hiri edo auzo batean:

Baino garraioa desberdinek ez dute espazioan leku berdina hartzen:

5. KASUA - mugikortasuna

Mugikortasun eta hiri-plangintza iraunkorra.
Segurtasuna espazio publikoan dauden guztiei ziurtatu behar zaie.
Oinezkoarentzako ingurunean kalitatea, bizikletarako azpiegitura seguruak eta osoak 
(leku guztietara iristea baimendu) eta garraio publiko eraginkorreko sistema azkarra...
Espazioa askatzeko dena birbanatu behar da. Ezin da baimendu ibilgailu pribatuak 
espazioa menderatzea. 

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK
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analisia gomendioak

11. 
Itxaronaldi 
lekuak hobetu 
(autobusa, 
taxia, trena...)

12. 
Txirrinda 
erreminta 
publikoak

09. 
Txirrinda 
geltokiak 
gehitu 

10. 
Garraiobide 
partekatuak 
edo trukeak 
sustatu

08. 
Txirrinden 
segurtasuna 
hobetu

07. 
Lurraren 
kalitatea 
hobetu

04. 
Bizikleten 
instalazio eta 
azpiegiturak 
hobetu, 
loturak auzo 
osora iritxiz

01. 
Oinezko eta 
garraioaren 
arteko 
banaketa 
hobea

05. 
Oinezkoen 
esperientziak 
hobetu

02. 
Ibiltzeko 
bideak eta 
bidegurutzeak
funtzionalak

06. 
Garraiobide 
desberdinen 
arteko gatazkak 
txikiagotu

03. 
Kotxeen 
zentzuzko 
aparkaleku 
estrategiak
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Auzoko puntu kritikoen mapa.

Auzotarrak:

6. KASUA - segurtasuna

analisia

Zuzentasuna eta Aniztasuna
Guztiek gozatu ahal dezatela. Guztiak aske eta errez sar daitezke, guztiak ongi etorriak 
dira. Horrela gure desberdinak diren pertsonak ezagutzeko aukera sortzen da. 
Jarduerentzako edota atsedenarentzako lekuak behar ditugu interakzioak sortzeko. 
Bata besteari ezagutzen diogunean gure artean nahiagabe zaindu eta babestu egiten 
gera. Horregatik garrantzitsua da komunitate sentimendua garatzea.

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Transito gutxikoa

Transito gutxikoa

Transito gutxikoa

Transito gutxikoa

Transito gutxikoa
Argi gehiegi

Zokoekin

Argi gutxi

Argi gutxi

Argi gutxi

Bisibilidade gutxi

Bisibilidade gutxi

Ingurune gatazkatsua
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analisia gomendioak

08. 
Segurtasun 

pertzepzioa 

hobetu

09. 
Arkitektura 

hesiak ekidin

07. 
Funtzio-

aniztasuna

04. 
Mantenimen-

dua 

01. 
Espazio 

publikoak ez 

ekitaldietan 

soilik, 

egunerokoan 

funtziona 

dezala ere

05. 
Espazio 

aktiboa, 

biziduna

02. 
Argiztapena 

eta gaueko 

segurtasuna 

06. 
Zainketa 

pasiboa, 

auzotarren

harremanak 

sustatu

03. 
Segurtasuna
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7. KASUA - espazio publikoaren 
aktibazioa

analisia

Abiadura, bizikletan ibiltzeaz gain, abiadura baxuak diseinuaren, kulturaren eta 
aplikazioaren bidez lortzen dira.

Jarduerak eta programak sustatzerakoan bizitza publikoa hobetzen da.
Eta bizitza publikoa hobetzen baduzu, merkataritza, kultura, jarduera zibikoak, 
ekonomikoak eta jolas bizitza hobetzen dira.

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Aurreko pauso guztiak ez dute ezertarako balio ez bada aktibazio plan 
bat sortzen. Askotan aktibazio hau sortzen da baino bestetan sustatzea 
beharrezkoa da.
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analisia gomendioak

09. 
Sinergiak sortu. 

Elkartzeko eta 

jarduerentzako

puntuak finkatu. 

(erabilerarik 

gabeko lokalak 

aprobetxatu) 

08. 
Espazioa 

animatu. 

Jarduerak 

sustatzen duten 

elementuak 

(kirola, jolasa, 

kultura, 

komertzioa...) 

07. 
Zentzumenen 

akuilatzea. 

Eragileen 

eta espazio 

publikoaren 

arteko 

dinamikak 

04. 
Eraikinen 

interakzioa 

kanpokoarekin 

hobetu. 

01. 
Espazio 

publikoen 

arteko sarea 

sortu

05. 
Arkuetako eta 

kale txikietako 

potentziala 

handitu

02. 
Jarduera 

desberdinen 

programak

sustatu 

komunikazio on 

batekin

06. 
Hobetu 

irisgarritasuna

03. 
Espazio 

publikoak 

ekitaldietan 

bezela, 

egunerokoan 

ere interesgarria 

izatea.
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gomendioen 
laburpena
espazio publikoaren bizitza areagotu eta eraldatzeko

3

6

4

7

1 2

5

Auzoaren 
naturalizazioa. 
Asfaltoa alde 

batera utzi eta 
elementu naturalak 

bertakotu.

Kalearen 
kalitatea

hobetu, auzotarren 
arteko topaketak 

sortuz.

Plazaren 
kalitatea 

hobetu, auzotarrak 
elkartzeko

 lekuak izanez.
 

Espazio publikoaren 
aktibazioa.

Jarduera dinamiko 
eta elkarreragileak 

eskaintzea.

Segurtasuna 
transmititu auzotarrei, 
lasai atera eta mugitu 

daitezen.

Mugikortasuna,
garraio-sarea auzo 

osora hedatu.

Hiri-altzariak.
Jartzeko eta egoteko 

lekuak handitu.
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P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios

Hirigintza 
diseinuen paleta10-
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01. Kiev

02. Ukraina

03. Polonia

1. Naturalizazioa
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2. Kaleak...

01. Bartzelona

02. Riga

03. Helsinki
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3. Plazak

01. Belgika

02. Anberes, Belgika

03. Londres
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4. Altzariak

01. Amsterdam

01. Suitza 02. Kopenhage 03. Alemania

04. Errumania 05. Frantzia 06. Eslovenia

07. Lisboa 08. Italia
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01. Amsterdam

02. Belgika

03. Belgika

5. Mugikortasuna
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6. Segurtasuna

01. Chicago

02. Cambridge

03. Helsinki 04. Atenas
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7. Espazio publikoaren aktibazioa

01. Bartzelona

02. Kopenhage

03. Estonia

05. Olot 06. New York

04. Frantzia
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Hurrengo 
pausoak11-P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios
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Gomendioak inplementatu

Datuak jasotzen jarraitu

Jendearekin hitz egin

Beharretara moldatzen joan
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ETORKIZUNEKO EGIA

Etxeetako leihoek kalea zaintzen dute eta bizitza publikoak arrazoia ematen du 
begiratzeko.

Auzotik ibili eta bizikletaz ibiltzea erraza da.

Jendeak kanpoan jaten du. Kafetegiak eta jatetxeak espaloi zabaletan hedatzen dira. 
Eta auzotarrek bere etxeko aulkiak ateratzen dituzte kalean elkartzeko.

Eraikuntza ertzak animatuak daude tokian jendeak ibiltzea nahi duen lekuak eta 
bidean gelditzeko lekuak sortuz. Auzotarrak ezagutzen dira, agurtzen dute elkar eta 
bata besteari zaintzen diote. Erlazioak sortzeko espazio pertsonal txikia eraikinetako 
ertzetan.
Geltokiak, sozializatzeko eta hiriaz gozatzeko lekuak dira ere. Giro duin eta erosoak 
ematen dituzte hurrengo autobusa itxaroten duten pertsonentzat.

Gauza txikiek desberdintasuna markatzen dute.
Banku, ate ertz eta atsedena hartzeko hiri altzariek espazio publikoa bizi izateko dela 
itxaropena ezartzen dute.

Behin-behineko eta komunitateak zuzendutako programei esker, espazioa aktibo 
mantentzen da

Auzoaren eskala aurrez aurreko topaketak sustatzeko egokia da.

Nola izan liteke bizitza 
publikoa Egia-n?
Hurrengo zirriborroak Egia 

bezala auzo batean nola izan 

litekeen eguneroko bizitza 

erakusten du, bizitza publikoa 

nola sustatu daitekeen 

ideiekin, ez ekitaldi berezi edo 

garrantzitsuetan zentratuz, 

baizik eta egunerokoko une 

apal eta tipikoetan zentratuz.



TXOSTENAkalea(n) bizi  128

BIBLIOGRAFIA

Donostiako Udaletxeko Donostia Data Egia 

https://www.publicspace.org/es/obras 

https://popupcity.net/

https://www.pps.org/article/what-is-placemaking

https://issuu.com/gehlarchitects

https://eu.wikipedia.org/wiki/Egia_(Donostia)

Donostiako puntu kritikoen mapa



kalea(n) bizi  129TXOSTENA

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
 I M

A
G

E
N

 C
O

R
P

O
R

A
T

I V
A

 0
2

0

 
Q

ue cam
bia y se transform

a com
o el uso 

de las personas en estos espacios
Kolaboratzaileak12-
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eskerrik asko,
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