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IRUNERAKO PROGRAMA. 
2015-2019 
 
Irungo Sozialistak eta EAJ-PNV taldeen artean sinaturiko Irunen aldeko 
itunetik sortu da 2015-2019 urteetarako Irungo Udal Gobernua eta 
Irunen ekonomia eta gizarte garapen iraunkorra bultzatzea eta 
irundarren eskubideak eta zerbitzuak bermatzen jarraitzea du helburu. 
Horretarako, ekintza zehatzak burutu behar dira, hiriak aurrera jarrai 
dezan eta dugun giza nahiz gizarte kapital bikaina indartzen joan dadin. 
 
Guztia ere Gobernu programa irekiaren ikuspegitik begiratuta, eta 
hartan, ekintza estrategiko baino gehiago ezinbesteko bilakatzen da 
Irungo herritarren inplikazioa. Hiriaren beharrak jaso nahi ditugu 
programa honetan, herritarrak islatuta sentitzea nahi dugu, eta haien 
beharrak ulertzen ditugula ikustea nahi dugu. Programa honetan arreta 
eman nahi diegu eguneroko kontuei, eta baita Irunek etorkizunean 
dituen erronka handien ildo estrategikoei ere. 
 
Beharrak laburbilduta, geuregan eragina duten erabakiekin loturiko 
ekintzak bideratu behar dira hala alor politikoan nola administrazio, 
kultur eta ekonomia arloetan, gai publikoen kudeaketan, plangintzan, 
jarraipenean eta kontrolean egiazko demokraziaren eraikuntza indartu 
ahal izateko. Ekintzen zutabe estrategiko bilakatu dira Irunen aldeko 
itunaren oinarriak eta haien helburu nagusia da Irun garatzea eta 
hobetzea, eta zeregin horretan, esan beharrik ez dago, prozesuaren 
barnean dagoela herritarren parte hartzea. Informazioaren lehen iturri 
izan behar dute herritarrek eta udal erabakien erabiltzaile nagusi ere; 
irundarrek parte hartu egin behar dute beren hiriaren garapenean.  
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IRUNERAKO LEHENTASUNAK ETA HELBURUAK 
 
 

Gobernu ekintza zehatzen gainetik, jada erakutsia dago 
elkarbizitza irundarren nortasun ikur gisa defendatzeko konpromisoa. 
Gainera, badira helburu batzuk Irungo Udal Gobernuaren 2015-2019 
urteetako ekintzek lehenesten dituztenak: 

 
1.- Irun aukerak eskainiko dituen hiria izatea, hirian jarduera 

ekonomiko gehiago izatea enplegu gehiago sortzeko, tokiko enpresen 
sorrera, finkapena eta garapena bultzatuz eta inbertsio berriak 
erakartzeko politika aktiboa bideratuz. 

 
2.- Irunek hiri solidarioa izaten jarraitu behar du, okerren 

pasatzen ari direnez kezkatua eta behar duenari laguntzeko prest 
betiere. 

 
3.- Hiri parte hartzailea nahi dugu, udal aurrekontu parte 

hartzaileak eta gardentasun ataria izango dituena, izateko eta egiteko 
modu bat erakutsiko duena Udaletik. 

 
4.- Hiri arduratsu, eraginkor eta iraunkorraren eredurantz egin 

behar du aurrera Irunek, bere garapenaz arduratuz, bizi-kalitate 
egokiarekin eta kontzientzia kolektiboarekin. Era berean, kultur 
dinamismoa eta euskara bultzatzeaz kezkatu behar du hiriak. 

 
Ahalegin guztia egin dugu ondoren azaltzen diren ekintza horiek 

duten kostua aintzatesteko. Badakigu zer-nolako egoera ekonomikoa 
bizitzen ari garen eta zer-nolako gorabeherak izaten ari garen etengabe. 
Horrexegatik, Udalak duen diru-sarrerak izateko gaitasunak 
baldintzatuko du, betiere, Programa honetan jasotako proposamenetako 
batzuen gauzatzea. Eta horregatik, behar izanez gero, beste lehentasun 
batzuk markatu beharko dira kudeaketan. 
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1.- ETIKAREN, GARDENTASUNAREN, GOBERNU ONAREN 
ETA PARTE HARTZEAREN ALDEKO ITUNA IRUNDARREKIN  
 
Gardentasun instituzionalarekiko dugun konpromisoa betetzeko 
ezinbesteko urrats gisa, Alkateak eta Gobernu taldeko kide garen 
zinegotziek, Kalitate Instituzionalerako Konpromiso, Jokabide eta 
Gobernu Onerako Kode Etikoa sinatu dugu (2014ko maiatzaren 30eko 
osoko bilkuran onartua) eta hura argi eta garbi betetzeko konpromisoa 
hartzen dugu. Kargu publikoaren eginbeharrak eta betebeharrak burura 
eramateko oinarrizko jokabide ildoak eta funtsezko balioak markatzen 
ditu kode horrek. 
Horren harira hartu beharreko neurri zehatzei dagokienean: 
 

 “Kristalezko hormak” dituen Udalaren adierazpen gisa 
www.irun.org gunean jasotako Udal Gardentasun Ataria etenik 
gabe garatzeko konpromisoa hartzen dugu. 

 
 Herritarrek Parte Hartzeko Araudi berria bultzatuko dugu 

garrantzizko proiektu guztietan Herritarren Parte hartzea 
bermatzeko, ziur baikaude demokrazia zuzenak osatu eta 
aberastu egiten duela demokrazia parte hartzailea.  

 
 “Alkatea auzoetan” programarekin jarraituko dugu, parte hartzeko 

eta herritarrekin harremana izateko bide eraginkorra baita. 
 

 Jarraituko dugu halaber aurrekontu parte hartzaileen aldeko 
apustua egiten, ekitaldi bakoitzean gauzatzeko proiektu zehatzak 
hautatzeko lanean herritarrek zuzenean parte hartzeko bide gisa, 
eta horretarako diru partida bat gorde dugu Udal Aurrekontuaren 
barnean. 

 
 Ikastetxeetan abian jarriko dugu haurren aurrekontu programa, 

praktikara eramateko ekintzak jaso ahal izateko, gazteenengan 
herritarren parte hartze kultura sortzen lagunduko baitu horrek. 
 

 Bide egokiak bultzatu eta finkatuko ditugu gazteek berekin 
zerikusia duten kontuetan parte har dezaten lortzeko, hiriko 
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egunerokoan gazteen parte hartzeari balioa emanez, gazteen 
osoko bilkurak bezalako ekintza baliagarriak indartuz eta 
kolektibo horientzat parte hartze aukera berriak bilatuz.    

 
 Aurrera egingo dugu 24 orduz irekia egongo den Udala lortzeko 

bidean, tramiteen % 100 on-line egin ahal izateko, HAZ 
Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatera zabalduz. 

 

2.- AUKERAK ESKAINIKO DITUEN IRUNEN ALDEKO ITUNA 
 

Irunen garapenaren helburua da tokian jarduera sendoa bultzatu 
eta indartuko duen hazkunde ekonomikoaren eredua lortzea, 
irundarrek beren hirian bizitzen eta lan egiten jarraitzeko aukera izan 
dezaten ziurtatzeko. Esparru egokia sortu behar da, gure merkataritza 
eta zerbitzuen sektore sendoa, eta baita garraioa eta logistika ere, 
finkatzen joateko. Baina horrez gain, enpresa aniztasuna bilatu behar da 
eta ekintzaileei lagundu egin behar zaie. Gure kokaleku estrategikoak 
duen ahalmenean eta irundarren talentuan oinarritu behar du eredu 
horrek. Eredu ekonomiko zentzuduna, segurua, anitza eta iraunkorra 
bilatu behar dugu, baldintza erakargarriak eskaini behar ditugu 
inbertsio berriak erakartzeko eta gure enpresak sendotu ahal izateko. 
“Irun Ekintzan” Akordioaren urratsei jarraituko diegu, eragile sozial eta 
ekonomikoen eskutik: sindikatuak, enpresak, ikasketa zentroak eta 
Udala, enplegu iraunkorragoa, seguruagoa, diskriminaziorik gabea, lortu 
ahal izateko.  
 

 “Made in Irun talentua” bultzatuko dugu, gure gazteen 
prestakuntzari eta profesionaltasunari balioa emateko neurri 
zehatzak hartuz. 
 

 Neurri horien artean, Irungo enpresekin elkarlanean bekak abian 
jarriko ditugu gazte irundarrei lehen lan aukera eskaini ahal 
izateko. 

 
 “Irun On komunitatea” bultzatuko dugu, hainbat arrazoirengatik 

Irundik kanpo dauden pertsonen balio eta esperientzia guztiak eta 
egiten jakite hori jaso ahal izateko.  
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 Mondragon Unibertsitatearen IBF proiektuaren garapena 

bultzatuko dugu Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. 
Unibertsitateak areagotu egin behar du bere presentzia 
espezialitate gehiago eskainita, gazteentzako etorkizun hobea 
bermatuko baitu horrek.  
 

 Langabezian dauden 45 urtetik gorako pertsonentzako plan 
berezia sortuko dugu, langabeziaren arazoa bereziki jasaten ari 
den kolektiboa izateagatik hori, enpresa pribatuetan kontrata 
ditzaten finantzazio programak bultzatuz eta kontratazio 
publikoetan sarbidea izan dezaten sustatuz. 

 
 Bidasoa Activa-Bidasoa Bizirik Garapen Agentziarako Plan 

Estrategikoa prestatu behar dugu, ekintzailetzari, prestakuntzari 
eta enplegu bilaketari laguntzeko helburuak eguneratzeko, 
Udalera eta hiriko gizarte eragileengana zabalduko den sarean lan 
eginez. 
 

 Irungo enpresen lehiakortasuna eta nazioartekotzea hobetzeko 
programak indartu eta zabalduko ditugu. 
 

 Enplegua sortzen lagunduko dugu, inbertsioetarako partidak 
handituz eta hirian obra txikiak eginez. Bertako langileen 
kontratazioa bultzatu nahi du neurri honek. Tokiko langileen 
kontratazioa bultzatu nahi du neurri horrek. 
 

 Saltoki berriak ireki daitezen bultzatuko dugu, lokalen alokairuak 
ordaintzeko diru-laguntza emanez, eremuak eta laguntza aukerak 
bultzatuz. Arreta berezia emango zaio gure Alde Zaharreko 
ekonomia suspertzeari, merkataritzarekin eta ostalaritzarekin 
loturik. 
 

 Laguntza ekonomikoak edo/eta kreditu bigunak lortzeko aukera 
bultzatuko dugu beren negozioetan berritze lanak egin behar 
dituzten merkatarientzat, horrela lagundu egingo baita gure hiriko 
merkataritza etenik gabe hobetzen. 
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 Merkataritza Mahaia sortuko da, bertan ekimen publikoa nahiz 

pribatua bilduta. Lana sarean egin, merkatariek, ostalariek, 
Merkataritza Ganberak eta Merkataritza Federazioak parte 
hartzeko, besteak beste. 
 

 Irtenbide bat emango diegu erabiltzen ez diren industria 
lurzoruei. Uste dugu Udalak eragile aktibo bilakatu behar duela 
lurzoru eta pabilioi horien kudeaketan, abandonu denbora ahalik 
eta txikiena izan dadin. 
 

 Lehen sektorea bultzatuko dugu, malgutasuna, erraztasunak eta 
laguntza eskainiz nekazaritza jarduerak ezartzeko orduan eta 
azpiegiturak eta oinarrizko zerbitzuak bideratuz. Irungo landa 
eremuek beren nortasunari eta idiosinkrasiari euts diezaien, landa 
eremua baldintzarik hoberenetan edukitzeko ekintzak bultzatuko 
ditugu eta hurbiltasuna bultzatuko dugu ekoizleen eta 
kontsumitzaileen artean. 
 

 Amaituko ditugu Irungo erdialdera hotel inbertsio bat erakartzeko 
kudeaketak, eta horri esker osatuko dugu San Juanen 
aurreikusitako ekipamenduen zati bat, ziur baikaude gaitasun 
izugarriak dituen lekua dela Irun. 
 

 Lan egingo dugu gure natur aberastasunarekin loturiko “Irun 
berdea” turismo profilaren garapenean, garrantzi berezia emanez 
Aiako Harria Parke Naturaleko atari gisa dugun egoera 
estrategikoari. 
 

 Gure hirian landa eta natur turismoa bultzatzeko egiten ari garen 
apustuaren barnean, eta Meakako plan bereziaren esparruan, 
agintaldi honetan idatziko dira eta Sioutz baserria berreraikiko da 
bideragarritasun azterketa idatzi ondoren. 
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3.- IRUN SOLIDARIOAREN ALDEKO ITUNA 
 

Krisi ekonomikoaren ondorioak gogorrak izaten ari dira lana 
galdu duten pertsonentzat edo beren baliabide ekonomikoak nabarmen 
murriztu zaizkienentzat .  
 

Gizarte politikak dira gure nortasunaren oinarri eta horrexek 
bereizten gaitu besteetatik. Behar izan duenarengandik hurbil egon da 
Udala, erantzuna eman die etxea galtzeko zorian zeudenei, lana galdu 
dutenei, eguneroko bizitza egiteko zailtasunak zituztenei. Aurrera 
jarraitu behar dugu erantzun egokiak eta zehatzak ematen, elkartasuna, 
berdintasuna, herritarren oinarrizko eskubideak, bizikidetza eta gure 
zaharrekiko arreta bultzatzen eta defendatzen. 

 
 Gure ekonomia eta langileria baliabideei eutsiko diegu Udalean, 

etxegabetzeak ekiditen jarraitzeko. Irun aitzindaria izan da arazo 
honen aurka urratsak egiten eta bere konpromisoa finkatu nahi du 
orain. 

 
 Udalak arazo honetan lan egiten duten gizarte eragileekin 

sortutako Mahaiari eutsiko diogu. 
 

 Hiriko beste talde batzuekiko lankidetza bultzatuko dugu Irungo 
gizarte ehuna hobetzeko. 

 
 Behar duten herritarren laguntza eta orientabideak bermatuko 

ditugu, aholkularitza pertsonalizatua emanez udal ordainketen 
antolamenduan eta zatikapenean. 

 
 Aldundiarekin akordioa bilatuko dugu Arbes auzoan Egoitza 

berria eraiki dezan, kontuan izanik Udalak jada eskaini dituela 
udal lurrak. 

 
 Udalak orain dela gutxi hasi duen ildoari jarraituko diogu 

adinekoen lokalak auzoetara hurbiltzeko, beste bi egokituta 
Anaka-Puianan eta Arbes-Palmera Monteron.  
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 "Erosi eta Ikasi" programa finkatu eta bultzatuko dugu, familiei 
eskola materiala Irungo dendetan erosteko gastuak ordaintzen 
laguntzeko neurri baliagarri eta eraginkor gisa. 
 

 “Irun familian” programa abian jarri nahi dugu, kultur eta kirol 
jardueretarako sarbidea errazteko abonu murriztuak eskainita. 
 

 Etxerik gabeko pertsonentzat aterpetxe bat eraiki edo egokituko 
dugu. 
 

 Onartu berri den III. Berdintasun Plana garatuko dugu. 
 

 Mendekotasunen Prebentziorako III. Plana garatuko dugu. 
 

 Kulturarteko bitartekariekin programa espezifikoak abian jarriko 
ditugu, arazo gehiago dituzten eremu batzuei arreta berezia 
eskainiz. 
 

4.- AURRERA DOAN IRUNEN ALDEKO ITUNA, IRUN 
ERAGINKORRA ETA IRAUNKORRA 

 
Aurrera egin nahi dugu Irunen hiri espazioa hobetzeko bidean, 

ekintzak eta esku hartzeak egin hirian eta mugikortasun 
iraunkorrarekin loturik, Irungo gizartea, kultura eta ekonomia suspertu 
ahal izateko. Herritarren topagune berriak sortuko dituen eredurantz 
egin nahi dugu aurrera, protagonismo handiagoa eman nahi diegu 
oinezkoari, bizikletari eta garraio publikoari. Inbertsio handirik egin 
gabe eta erosoago eta egokiago bilakatuz, espazio publikoan esku hartze 
xumeak eginez. 

 
 Irunek dituen interesen defentsari emango diogu lehentasuna 

edozein instituzioren aurrean, eta proiektu estrategikoak 
bultzatuko ditugu kudeaketan edo/eta finantzazioan beste 
administrazio batzuen inplikazioa behar denean. 

 
 Beste instituzio batzuekin koordinaturik, ibaiaren ingurua 

berreskuratzeak Irunerako duen garrantzi estrategikoa 
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defendatuko dugu, inguru horretan badiaren onbideratzea eta 
bidegorrien garapena bultzatuz. 
 

 Lan egingo dugu alokatzeko etxebizitzak eraiki eta merkatuan 
jartzeko, irundar askorentzat larria den arazo horri konponbidea 
eman ahal izateko. Azken urte hauetan etxebizitza publikoaren 
beharra ez da jaitsi, bai ordea familien eta gazteen aukera 
ekonomikoak; izan ere, askok eta askok ezin dituzte etxebizitzak 
erosteko kredituak lortu eta administrazioek bultzaturik alokairu 
erregimenean etxebizitza eskaintza handiagoa egiteko eskatzen 
ari dira.  
 

 Gobernuaren, Aldundiaren eta Udalaren artean Hitzarmena 
sinatzeko ahalegina egingo dugu, datozen 8 urteetan alokairuan 
emateko 400 BOE eraikitzeko San Migel-Anakan jada eskuragarri 
dagoen lurzoruan. 

 
 Era berean, Eusko Jaurlaritzarekin adostuko dugu Alberto 

Larzabal eta Aduana kaleen artean eman zitzaion udal lursailean 
alokatzeko 40 apartamentu eraikitzea, denboran mugatua, 
gurasoen etxetik atera nahi duten gazteei lagundu ahal izateko. 
 

 Irunvitik, Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, proposatuko dugu 
Oñaurreko alokairuko 64 BOE etxebizitzetatik ehuneko jakin bat 
35 urtetik beherako gazteentzat izatea. 
 

 BOE bizileku garapena bultzatuko dugu Lastaola Postetxean. 
 

 Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, etxebizitza berrituak edo/eta 
hutsik daudenak merkatuan jartzeko programak eta neurriak 
bultzatuko ditugu. 

 
 Bultzatzen ari den Txingudiko plan zuzentzaileak balio behar du 

dagokien administrazioek finantza alorren konpromisoa hartu eta 
jardun nahi izateko, Badiako babes eremua erabat garatu ahal 
izateko. 
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 Bidasoa ibaiaren ertzean oinezkoentzako ibilbide eta bidegorri 
berria eraiki nahi dugu Behobiatik Osinbiribilera, Bidasoa ibaiaz 
gozatzeko eta Behobiak hiriaren gainerakoarekin duen lotura 
hobetzeko. 

 
 Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

laguntzarekin, badiako hiru hiriak lotzeko oinezkoen nahiz 
bizikleten bideen eraikuntza bultzatuko dugu Bidasoa ibaiaren 
erriberako ibilbidetik.  
 

 Autobus geltokiaren eraikuntza sustatuko dugu Aduana kaleko 
ibilgailuen gordetegiko egungo orubean, trafiko eta irisgarritasun 
azterketa egin ondoren. Horri esker, azkenean konponbidea 
emango zaio gure hirian gelditzen, hiritik igarotzen eta hirira 
iristen diren autobus lineak antolatzeko beharrari. Trafiko eta 
irisgarritasun azterketa idatziko da aldez aurretik. 
 

 Irun eta Hendaiaren arteko lotura autobusez, eguneroko 
linearekin urte osoan zehar. 
 

 Trenbide esparrua suspertzeko Protokoloa abian jarriko dugu eta 
Espainiako Gobernutik beharreko konpromisoak bultzatuko 
ditugu bide horretatik aurrera egiteko. 
 

 Aldundiarekin akordioa bultzatuko dugu hiriaren hegoaldean 
saihesbidea eraikitzeko. Irungo erdiguneko trafikoa arintzen 
lagunduko du ingurabide horrek eta lotura azkar eta erabilgarri 
bilakatuko da Lapitze, Larreaundi, Alde Zaharra, Arbes eta 
Behobia auzoentzat. 

 
 Era berean, A-8 autopistarako sarbide berria kudeatuko dugu 

Oñaurretik. 
 

 Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lan egingo dugu A-8 autopistan 
ordainsaria kentzeko Kateatik Behobiara. 

 



GOBERNU PROGRAMA 
IRUN 2015-2019 

Irun 2015-2019 11. orrialdea 
 

 Zubietan jada erreserbaturiko eremuan kirol gune bat diseinatu 
eta bultzatu nahi dugu, atletismoa eta errugbia egiteko aukera 
errealitate bihurtzeko, beste kirol modalitate batzuen artean, 
hirigintza tramiteak hasi eta Gobernuarekin nahiz Aldundiarekin 
Irunen egingo dituzten diru ekarpenak adostu ondoren, 
instalazioak lekuz aldatzeko Europar Batasunak jarritako epeak 
beteko direla bermatuz. 
 

 Olaberria Harana eta Meaka-Ibarla Babesteko Plan Berezia 
bultzatuko dugu, “Irun berdearekiko” konpromisoa eta garapena 
indartuz. 
 

 Udalaren jabetzeko lurzoruak deskutsatzeko lanari ekingo diogu 
Olaberrian. 

 
 Agenda XXIeko II. Ekintza Plana garatuko dugu. 

 
 Apustu irmoa egiten dugu 5. edukiontziaren alde, txartel 

magnetikoarekin, hondakinak murrizteko eta hiriko zaborra 
kudeatzeko formula egokiena baita, eta hori guztia hondakinen % 
60 birziklatzeko helburuaren barnean. 

 
 Hiriari zabaldu behar zaizkio Txingudi Tenis Klubeko kirol 

instalazioak, aire zabaleko igerilekua barne, Udalak instalazio 
horiek erosi eta beharreko egokitze lanak egin ondoren, eta 
haraino garraio publikoan joateko aukera bermatu. 
 

 Korrokoitz eta Papinea hiri garapenak aktibatzeko ekimena 
bultzatu behar du Udalak. 

 
 Urantzu pilotalekua eraberrituko dugu, Alde Zaharra berritzeko 

lana osatuz. 
 

 Gogoeta zabaldu behar da San Juan plazan Udala handitzeko obrak 
hasteko egokitasunari buruz. 
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 Genero ikuspegia aintzat hartuko dugu hirigintza garapen 
berrietan eta puntu beltzak kentzen jarraituko dugu. 
 

 Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren artean koordinazioa lantzen 
jarraitu behar da maila guztietan, prebentzioaren eta herritarren 
segurtasunaren alorrean sor litezkeen kontu guztiei azkar eta 
eraginkortasunez ekin ahal izateko. 
 

 Ertzaintzaren, Udaltzaingoaren eta gizarte erakundeen artean 
komunikatzeko bide berriak bultzatuko ditugu, segurtasun 
arazoak identifikatzeko eta ahalik eta azkarren konponbidea eman 
ahal izateko. 

 
 Udaltzaingoko agenteen prestakuntza jarraitua bultzatuko dugu. 

 
 Teknologia berriak aplikatuko ditugu Udaltzaingoaren lana 

herritarrengana hurbiltzeko. Era berean, teknologia horiek 
erabiliko ditugu prebentzio eta segurtasun neurriak zabaltzeko. 
 

 Informazio eta sentsibilizazio kanpainak bultzatuko ditugu Udal 
Ordenantzak betetzeko eta Gizalegearen eta Bizikidetzaren aldeko 
jokabideak indartzeko eta sendotzeko.  

 
 Euskara sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) garatuko dugu. 

 
 Era berean, Euskaltegian eskaintza hobea bultzatzeko plana 

garatuko dugu, horretarako beharreko baliabideak jarrita. 
 

 Euskararen erabilera normalizatzeko bidean lan egingo dugu eta 
euskara doan ikasteko programak bultzatuko ditugu langabezian 
daudenentzat. 
 

 Euskararen erabilera bultzatuko dugu udalaren barnean eta 
udalaren eta herritarren arteko harremanean. 
 

 On line egiten diren administrazio tramitazioak euskaraz izan 
daitezen bultzatzen jarraituko dugu. 



GOBERNU PROGRAMA 
IRUN 2015-2019 

Irun 2015-2019 13. orrialdea 
 

 
 Elkarlanean jardungo dugu euskara bultzatzen duten eragileekin 

eta kolektiboekin. 
 

 Eskola orduez kanpo euskara erabiltzeko kultur, kirol eta jolas 
jarduerak antolatuko ditugu haurrentzat eta gazteentzat. 
 

 Gizarte esparru zehatz batzuetan euskararen erabilera areagotu 
dadin lagunduko dugu, merkataritzan, enpresetan eta kultur nahiz 
jolas jardueretan, esate baterako. 

 
 “Euskara erabil dezakezu" merkataritza bereizgarria sortuko 

dugu. 
 

 Gazteriaren plan estrategikoa garatuko dugu, gaur egun dauden 
beharrak zehazteko eta Udaletik aurrera eraman daitezkeen esku 
hartzeak erabakitzeko. 
 

 Gazte informazio bulegoa garatu eta gaur egungo beharretara 
egokitu nahi dugu, gazteei informazioa eta orientabideak emateko, 
laguntzeko eta esku hartzeko. 

 
 Alor sozio-ekonomikoa indartzeko programak bultzatuko ditugu, 

eskola porrotari aurrea hartzeko. 
 

 Gazteen jarduera eta kulturarteko integrazioa bultzatu nahi dugu.  
 

 Ikastetxe publikoetako patioak zabaltzeko bidetik jarraitu behar 
dugu, asteburuetan eta jaiegunetan nerabeentzako jarduera 
ludikoak antolatuz. 

 
 APP mapa gaztea garatu nahi dugu, gazteek garrantzitsutzat 

hartzen dituzten zerbitzuak eta programak hartan biltzeko. 
 

 Toki esparruko gazteen mikroboluntariotza programa baliabide 
ezin hobea da ikaskuntza ez formalerako. 
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 “Gazte artean” marka ezagutzera eman eta bultzatu nahi dugu 
gazteentzako udal zerbitzu gisa. 
 

 Mugaz gaindiko gazte topaketa I+G+B sortzaileak bultzatu nahi 
ditugu. 

 
 CBA liburutegi eta kultur gune berriko ordutegia zabaldu nahi 

dugu, batik bat azterketa garaian, gazteei arreta berezia eman ahal 
izateko. 

 
 Kultur edukia dinamizatu eta sortuko dugu, CBA kultur gune 

berrirako bereziki berrikuntzaren, sormenaren eta 
abangoardiaren aldeko apustua eginez, herrialde mailan kultur 
erreferente bilaka dadin. 

 
 Aisia parte hartzailea bultzatuko dugu programa erakargarriak 

garatuz hiriko gazteenen eskariei erantzun ahal izateko. 
 

 Berdintasunaren eta baterako hezkuntzaren alorrean 
sentsibilizazio eta prestakuntza ekintzak bultzatuko ditugu Irungo 
familietan eta ikastetxeetan. 
 

 Udaletik ahaleginak egingo ditugu Eusko Jaurlaritzak bi urteko 
haurrentzako gelak abian jar ditzan Txingudi ikastolan. 
 

 Ikust-Alaia eraikinean Irungo Museoa sortuko dugu bertan bildu 
ahal izateko hiriaren historia eta nortasuna, erakusketa 
iraunkorrarekin, Luis Mariano izanik haren adierazgarri 
handienetako bat. 
 

 Nazioarteko zubi zaharra berritu nahi dugu hiriko historiaren ikur 
gisa. 
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 Irun auzoz auzo AUZOEN PLANA aurrera eramango dugu. 

 
 

ANAKA 

-Lokal berria auzorako eta bertako adineko pertsonentzako 

Aristegui enbaxadorea kalean. 

-Futbol zelaia San Migel-Anakan 

-Agerre kalea berrurbanizatu eta dagoen aparkalekua handitu. San 

Migel-Anakako hirigintza garapenarekin koordinatu. 

 

ANTZARAN ETA PINUDI  

-Plaiaundiko Parke Ekologikora sarbideak hobetu. 

-Pinudiko aparkalekua. Haren erabilera bultzatzeko neurri berriak 

planteatu. 

 

ARBES-ARBESKO ERROTA 

-Juan Wolmer kaleko biribilgunea birmoldatu eta hobetu.       

-Arbesko etxebizitza poligonoaren berrurbanizazioa Altzukaitz eta 

Arbesko Errota kaleen artean. 

-Auzoko lokaletan inguruko elkarteentzako lokalak egokitu, 

auzoko adinekoentzat gune berri bat prestatu eta ludoteka bat 

jarri. 

 

 

ARTIA 
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-Gazteluzaharreko bidea. Zabaltzen jarraitu Behobiarekin lotu 

arte. 

-Aparkalekua Harrobieta kalean, Iparragirre eta Dario de Regoyos 

kaleen ondoan. 

-Pio Baroja eta Portu plaza. Eremu horiek berrurbanizatu nahi 

ditugu, haietarako irisgarritasuna eta eskailera mekanikoekiko eta 

Cesar Figuerido kalearekiko lotura hobetuz. 

 

BEHOBIA 

-Guardia Zerbitzuaren eremua berreskuratu. 

-Auzorako sarrera hobetu, gasolindegiak desagertzeko aukera 

eman duen hitzarmenari esker, eta Aldundiak biribilgune bat 

eraiki. 

-Oinezkoentzako eta bizikletentzako lotura Behobia eta Osinbiribil 

artean. 

 

BELASKOENEA 

-Adinekoentzako lokal berria auzoan. 

-Gabarrari plaza inguruko kaleetako urbanizazioa hobetu. 

ERDIALDEA 

-Cipriano Larrañaga berrurbanizatu. 

-Alokairu formula berriak, erosteko aukerarekin, San Juan plazako 

aparkalekuan. 
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-Hiriko leku jakin batzuetan egoiliarrentzako aparkalekuak 

bultzatu: Cipriano Larrañaga eta Arantzateko jauna, aztertuko 

diren beste batzuen artean. 

-San Juan plaza inguruko kaleen berrurbanizazioa. 

-Autobus geltoki berria Fermin Calbetonen. 

-Igogailua Luis Mariano eta Artaleku kiroldegiaren artean. 

-Etorkizuneko hoteleko orubea egokitu. 

 

JAITZUBIA-URDANIBIA 

-Hiri baratzeen programa abian jarri. 

-Jaitzubia hiribideko bidea hobetu. 

 

LAPITZE 

-Lapitze kalearen berrurbanizazioa. 

-Oinezkoentzako erabateko lotura Oñaurre eta Alai Txoko artean. 

-Haurrentzako jolaslekua Oñaurren. 

-Haurrentzako jolasleku estalia Olaketan. 

 

 LARREAUNDI 

-Eremu estalia Eguzkitzako patioan. 

-Gain Gainean parkeko bigarren fasea, erabilera anitzeko 

pistarekin. 

-Larreaundiko erdialdea berreskuratu, azpiestazio elektrikoa 

lekuz aldatuta irabaziko den espazioan. 
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-Iñigo Loiolakoa kaleko etxebizitzetako atarietarako irisgarritasun 

neurriak bultzatuko dituen plana idatzi. 

-Berio kalearen berrurbanizazioa. 

 

MEAKA 

-Interpretazio Zentroa Aiako Harria parke naturaleko sarreran. 

-Auzorako sarbidea hobetu zubi berri batekin eta 

biribilgunearekin Blaiako bidegurutzean. 

 

OLABERRIA 

-Aldundiari eskatuko zaio Santxo Enea baserritik komunikatzeko 

eta aisiarako oinezkoen ibilbide bat egokitu dezan, egungo bideari 

atxikia.  

 

ALDE ZAHARRA 

-San Martzial kalea berrurbanizatu bi plazak behin betiko 

elkartzeko eta Sarjia parkea San Juan plazan sartu, Irungo erdialde 

berrituan.  

-Urantzu pilotalekua bere jatorrizko lekuan mantendu eta berritu, 

pilotaleku profesionala, modernoa eta erosoa izan dadin. 

 

 

 

SAN MIGEL 
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-Auzoko merkataritza zentroa berritu, Zubiaurre eta Javier 

Esteban Indart kaleak eta Hondarribi kaleko lehen zatia 

berrurbanizatuta. 

-Ekintza berriak San Migel Anakan, Donostia kalearen inguruan 

kirolerako eta aisiarako gune bat sortuta. 

 

SANTIAGO ETA DUNBOA 

-Jolasteko eta egoteko gunea sortu Iparralde hiribideko zubiaren 

azpian, espazio berezi bat osatuta, rokodromoa barne. 

-Osinbiribil eta han egoteko lekuak hobetu. 

 

KATEA 

-Eremu estalia Arbiun plazan. 

-Elatzetara sarbideak hobetu Araba kaletik eta Nafarroa Beherea 

kaletik. 

-Aldundiarekin koordinaturik, sarbideak hobetu Araba kaletik 

Otatzeraino eta Ollakintaraino jarraitu. 

-Ugalde futbol zelaiaren ondoan kirol kantxa estalia eraikitzeko 

azterketa egiteko konpromisoa.  

 


