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PROPOSAMENAREN IZENA

ZERTAN DATZA ZURE PROPOSAMENA: laburpena

1 Espazio multifuntzionala egiteko proiektua "Gasolineran"

Gaur egungo "Gasolinerako" espazioaren eraberritzerako aurreproiektua egin espazio multifuntzionala egiteko

2 Bizikletentzako aparkalekuak

Arrasateko gune ezberdinetan, auzoka, bizikletentzat aparkalekuak jartzea

3

Erguin kalea eta Kalealdea kalea elkartzen diren
bidegurutzea hobetzea autobus eta autoen zirkulaziorako

Erguin kalea eta Kalealdea kaleko bidegurutzean interbentzioa egin trafikoaren segurtasuna handitzeko

4 Zebra bideen ikusmena hobetzeko aparkalekuak kendu

Arrasateko zebra bide guztietan ikusmen gutxi dago aparkatutako kotxeek ikusmena kentzen dutelako. Aparkaleku horiek kendu.

5 Bizikletak aparkatzeko segurtasuna

Bizikletak aparkatzeko gune seguruak sortu. Euri asko egiten duela kontuan izanik, gune batzuk aterpea izatea ez legoke batere gaizki.

6 Ziorlako balkoia

Ziorlako balkoia egokitzea nahi dugu jendea bere haur eta umeekin bertara joateko. Leku hau egokitzeko zuhaitzak, mahaiak… jartzea nahi dugu.
Bertatik Arrasateko herria ikusteko aukera ezin hobea dago, gainera kurtze-txiki eta etxezarreta erdi bidean dago eta biak lotzeko aukera ezin
hobea da. Kurtze txiki bezala inguruko mendien mapa jarri daiteke eta baita egurrezko itxitura bat ere.
Erguin kalean, 13 eta 34 bitartean dagoen argiteria oso pobrea eta urria da, hau da igogailua utzi eta Erguin 34 parean dagoen jolas parkera
bitartean oso luminaria gutxi dago eta gainera luminaria hauek oso argi gutxikoak dira.

7 Erguin kalea 13 eta 34 bitarteko argiteria hobetzea
8 Aramaio errekaren ondoko bidegorria argiztatzea

Alecopeko edifizioa dagoen lekutik Markuleteko poligonoan dagoen TKVrainoko bidegorria argiztatzea.

9 Santa Barbara parkea txukundu
10 Komun publikoak haurrentzako parkeetan
11 Jauregibarria kaleko argiztapena hobetu

Santa Barbara parkeetara bizitza itzultzea. Azpiegiturak hobetzea eta parkeen potentziala hobeto baliatzea. Txirrista erraldoiak

12 Bankuak jarri Araba etorbideko 4tik 12rako tartean
13 Kontentzio murrua garbitzea Santa Marina kalean

Araba etorbideko 4tik 12ra arteko tartean bankuak jartzea

Espaloietara ematen duten aparkalekuetan kautxuzko topeak
14 edo antzekoak (babesteko arkuak)

Espaloiaren azalera babestea, aparkatuta dauden ibilgailuek okupatu egiten dutelako, eta espaloiaren neurria txikia da (Gipuzkoa etorbidean, 3335etik aurrera). Musakola

Argi gehiago eta oinezkoentzako pasabideak gehiago
15 nabarmentzea Gipuzkoa etorbidean

Puntu arriskutsu horietan argi gehiago egotea, ez dagoelako argirik eta ibilgailuak oso azkar ibiltzen direlako (Gipuzkoa etorbidea. Musakola)

16 Musakolako udal biltegia margotu

Musakolako udal biltegia margotu

17 Txoriak eroso

Udalerri barruan dauden hesi naturalak zaintzea eta edertzea, txoriek okupatu ditzaten

18 TEA duten pertsonentzako lokala
19 Giltzen gordailua guraso bakarreko familiei laguntzeko

120 m2 inguruko lokal bat autismoaren espektroko nahasmendua duten pertsonek jarduerak garatu ahal izateko
Etxeko giltzen gordailu bat sortzea udaltzaingoaren lokalean
Amaia Antzokiko sarrerak: Arrasateko Udaleko Kultura Sailak zuzenean kudeatu ahal izateko programa bat garatzea. Kultur ekitaldietarako sarrerak
online eskuratzeko aukerarekin. Sarrerak erosteko txarteldegi makina bat ere jarri ahal izango litzateke
Udal funtsak katalogatzea eta herritarren esku jartzea
Idazketa tailerra, Gipuzkoako historiari buruzko hitzaldiak "Miguel de Aranburu" elkartearen eskutik, antzerkia, poesia, dantza, lirika... Ozenkiren
eskutik
Bisita gidatuak historia, arkitektura, geologia, botanika eta abarri buruz, gaiaren inguruko espezialistekin. Aire zabalean.
Gazteek liburuak eskolarekin lotzen dituzte, hortik kanpo ez dute ezer jakin nahi. Arrasateko librutegiak pertsona helduekin eta haurrekin jarduera
ugari egiten ditu baina gazteekin oso gutxi
Musika, herriko plazan, freskagarriekin. Mutil eta neskendako erakargarria

20 Amaia Antzokiko sarrerak kudeatzeko programa
21 Udal artxiboa

22 Kultura, ezinbesteko premia
23 Gazteak liburuen artean
24 Musika kontzertuak
25 Pump track

Komun publikoak jarri haurrentzako parkeetan
Jauregibarria kaleko argiztapena hobetu
Santa Marina kaleko kontentzio murrua garbitzea

26 Kiroldegiko zerbitzuen kudeaketarako digitalizazioa
27 Calistenia parkea

Pump Track zirkuitu bat egitea Arrasaten
Proposamenak kiroldegiko erabiltzaileen beharrak aztertzean datza, bertako gestioak eta informazioa modu integral eta erraz batean
ahalbideratzeko. Online portal baten bitartez beharrak ulertu eta ideazio fase bat burutuz, herraminta erabilgarriak diseinatzea eta garatzea
proposatzen dut.
Calistenia parke bat egitea Arrasaten

28 Izen nabarmenagoa pilotalekuarentzat

Izen nabarmenagoa jarri pilotalekuari

29 Skate parkea Uribarin

Skate parkea Uribarrin.

30 Arrasateko euskararen memoria jaso

Arrasaten euskararen memoria jasotzeko eta gizarteratzeko proiektu bat egitea euskalgintzarekin batera
Arrasateko historian egon diren emakume ezberdinen historia jasotzeko beka bat ematea da proposamena.
Arrasateren historian egon diren emakume ezberdinen historia Arrasateko historian gizon ezberdinen bizipenak, historiak… jaso ditugu baina emakumeenak ez. Historiaren zati bat berreskuratzea litzateke
proiektua.
31 jasotzea
Garagartzako autoetarako garbitokian maskotak garbitzeko gune bat egotea, orain dagoen txartel sistema bera erabiliz
32 Maskotentzako garbitokia
33 On Jose Maria Arizmendiarreta plazako hornidura berria
34 Txakurrek jolasteko gunea

Eguzki arbola elektrikoak (eguzki plakaz horniturik) On Jose M. Arizmendiarretaren irudia lurrean proiektatu energiarekin sortutako plakekin
Uribarrin txakurrentzako zelai bat txakurrek jolasteko eta bertan txakurrak jolasteko egiturak

35 Bidegorri zatia Maalako biribilgunetik Ikerreko biribilgunera

Errepidean bidegorria margotu, obrarik gabe

