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GIPUZKOA LEHIAKORRA, 
SOLIDARIOA ETA ERAKARGARRIA
2007. urtean legegintzaldi honi ekin zitzaionean, politika egiteko modu berri bat bultzatu zen Gipuzkoako 
Foru Aldundian, kudeaketa-estilo berri bat, eta horrek, azken batean, Gipuzkoan Kultura Politiko Berria 
egitea ekarri du, hiru zutabe oinarritzat hartuta, hots: lidergo partekatua, lankidetza publiko-pribatua eta 
herritarren partaidetza. 

Kultura politiko berri honen oinarriak, gainera, 2007-2011 Kudeaketa Planean fi nkatuta geratu ziren, eta 
bertan, 7 estrategia nagusi bereizten dira; hain zuzen ere, horien plangintzan eta exekuzioan buru-belarri 
dihardute Aldundian lan egiten duten gizon-emakumeek, eta hauexek dira:

1. Gipuzkoako errepide sarea prestatzea eta mugikortasun-sistema aurreratu bat garatzea.

2. Lurralde-oreka: udalerri txiki nahiz handietako biztanleei aukera berdinak eskaintzeko helburuz. 

3. Ingurumena zaintzea, hondakinen tratamendu orokorra, uraren ziklo integrala eta energia 
berriztagarriak sustatzearen aldeko apustua eginez

4. Gipuzkoaren ongizatea bermatzea, prestazio  eta zerbitzuen eskaintza gure adinekoen eta babesik 
gabeko egoeran aurkitzen diren kolektiboetako pertsonen bizi-kalitatea hobetzera bideratuz.

5. Gure nortasuna eta kultura indartzea munduari irekita dauden eduki propioen aldeko apustua 
eginez.

6. Gipuzkoa lehiakor bat sendotzea, lurraldeko enpresak indartuz eta berrikuntzara bideratuta dauden 
politikei bultzada emanez.

7. Bakea eta normalkuntza politikoa erdiestea, giza eskubide guztien errespetuan eta erabakitzeko 
eskubidean oinarrituta.

Horrekin guztiarekin batera, ahalegina egingo da etorkizunean jorratu beharko ditugun erronka berrietara 
egokitu dadin Gipuzkoa, eta horri begira, diseinu eta plangintzarako zenbait mekanismo antolatu dira.

GFAk behar hainbateko malgutasuna du Gipuzkoara ere iritsia den krisi ekonomikoaren ondorioz sortutako 
testuinguru berri horretara egokitzeko. Alde horretatik, 2009. urtean berrikusitako Kudeaketa Planak 2010 
Krisiaren aurkako Plan bat eta 2011 Plan berri bat jaso ditu, gure herrialdeko ekonomia berpizteko eta 
egoera ekonomiko zail honi aurre egiteko helburuz. 

Txosten honetan kudeaketaren emaitzak laburbiltzen dira, lurraldeko herritarrei horri buruzko informazioa 
eskaini nahirik. Bertan, Kudeaketa Planean ezarritako estrategia bakoitzaren gako nagusiak zehazten dira, eta 
hain zuzen ere, horiei esker, Gipuzkoa herrialde lehiakor, solidario eta erakargarri gisa eraikitzen laguntzen ari 
gara. 

Markel Olano
Gipuzkoako diputatu nagusia

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluaren eraketa 2007ko uztailean.

Markel Olano 
Gipuzkoako diputatu nagusia.
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HERRITARREN PARTAIDETZA

Programa desberdinak garatu dira herritarren partaidetza 
sustatzeko, betiere herritarren partaidetzarekin loturiko 
sentsibilizazioari eta prestakuntzari begira eta partaidetza-
prozesuak abian jartzeari begira, hori guztia Gipuzkoa Parte 
Hartzen izeneko programaren barruan.

Gipuzkoa Parte Hartzen izenekoaren gerizpean biltzen dira 
herritarren partaidetzarako programak. Ikasi Parte Hartzen, 
Parte Hartzea Landuz edo Kudeatuz bezalako programei esker, 
milaka gipuzkoarrek aukera izan dute beren iritziak entzunak 
izan daitezen eta kontuan hartuak izan daitezen eremu publiko 
eta politikoko erabakietan.

Kudeaketa-programa eta horren emaitzak 
Gipuzkoako udal guztietako herritarrekin 

kontrastatu dira

Aldundia Zure Herrian eta Gipuzkoa Eraikitzen programak 
Gipuzkoako udalerri guztietara zabaldu dira, eta herritarrek 
Aldundiaren Kudeaketa Planaren kontrastean eta hobekuntzan 
parte hartu dute.

Herritarren partaidetzari 
buruzko Foru araua

Herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 Foru araua 
kultura politiko berriaren adierazpiderik nabarmenena 
da. Foru arau hori indarrean sartzeak herritarren 
partaidetzarako bulegoa zabaltzea ekarri zuen, eta 
horren ardura izango da herritarrek aktiboki parte har 
dezatela sustatzea eta zaintzea.
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MARKA PROPIOA DUEN 
GOBERNANTZA ESTILO BAT

LIDERGO PARTEKATUA, LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA ETA HERRITARREN PARTAIDETZA OINARRITZAT DITUEN 
KULTURA POLITIKO BERRIA

Aldundiak gobernantza estilo berri bat zuzendu du, Gipuzkoa 
eraikitzeko kultura politiko berri bat, herrialdeko erakunde 
guztiek eta eragile publiko-pribatu guztiek horretan parte 
hartuz eta konprometituz. Era berean, herritarrek politika 
publikoetan parte har dezatela sustatzeko egundoko urratsa 
egin da, eta herritarren partaidetzari buruzko foru arauaren 
onespena da horren adibiderik garbiena.   

LIDERGO PARTEKATUA 

Aldundiak erakunde publiko batzuekin hitzarmenak egitea 
sustatu du, horietan gobernatzen duenaren kolore politikoa 
kontuan izan gabe: udalak, Eudel, Eusko Jaurlaritza, Espainiako 
gobernua, Pasaiako portuko agintaritza, Europako erakundeak, 
eta abar.

LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA

Gipuzkoa Aurrera erakunde publikoen eta pribatuen arteko 
lankidetzarako formula gisa eratu izanari esker, berriz, 
koordinazio handiagoa lortu ahal izan da herrialdeko eragile 
nagusien artean. Proiektu estrategikoak bizkortzen eta 
Gipuzkoari eman behar diogun orientabideari buruzko ikerketa 
eta ikuspegi orokorra zehazten laguntzen du horrek, bikoizketak 
eragotziz eta erakunde bakoitzak esku hartuko duen eremuei 
lehentasuna emanez. 
 
 4 lan-taldetan antolatua dago:

   1. Ekonomia-taldea
   2. Gipuzkoako proiektu estrategikoak sustatuko dituen      

     taldea
   3. Proiektu berriak sustatuko dituen taldea
   4. Gizarte alorreko lan-taldea

Aldundiaren eta Donostiako Udalaren artean izenpetutako 
hitzarmena, eta horri esker, indarrak batzea lortu da, betiere 
herrialdearen mesederako.

Gipuzkoako udal guztiekin elkarlan sendoa.

• 2011 URTERAKO 40 UDALERRI IZANGO 
DITU KUDEATUZ HERRITARREN PARTAIDETZA BULTZATZEN DUEN 

PROGRAMAK

“Gizarte Balioak” ekimenaren barne antolatutako lan 
jardunaldiak.

Aia, Aretxabaleta, Astigarraga, Bergara, Elgoibar, Errenteria, 
Irun, Lasarte-Oria, Legazpi eta Ordiazia 2009 urtetik daude 
Kudeatuz programan.

Lurraldeko elkarteekin diputatu nagusiaren bilera.



2008. urtetik, zerga-bilketak beherakada garrantzitsua izan 
du, eta horrenbestez, Foru Aldundiak bere kontu publikoen 
kudeaketa zorrotzagoa egin behar izan du ordu ezkero.  Beste 
neurri batzuen artean, 2008, 2009 eta 2010. urteetan Aldundiko 
langileen soldatak izoztea eta 2010ean Krisiaren aurkako lehen 
Plana aktibatzea erabaki zen. 

KRISIAREN AURKAKO 2010EKO PLANA:

Plan bat guztiontzat

1. ARDATZA: Herri-lan eta azpiegituren 
inbertsioa bultzatzea  
40 milioi euro herri-lanak bizkortu eta Gipuzkoako biribilgunea 
osatzeko, ekonomia dinamizatu eta enplegua sortzeko formula 
gisa.

• Beasain-Bergara ardatzeko Urretxu-Antzuola tarteunea
• N-1aren bide bikoizketa Hernanin
• Trafi koen bereizkuntza Gomistegin (Pasaia) 

2. ARDATZA: 5.500 enplegu inguru 
mantendu dira.
14 milioi euro lan-munduan txertatzeko zailtasunak dituzten 
kolektiboei laguntzeko, programa eta lankidetza-hitzarmen 
desberdinen bitartez.  

• Formakuntzarako 100 proiektu eta 2.000 pertsonentzat 
autoenplegua

• Desgaitasuna duten 2929 pertsonak Gureak, Sartu, Sare, 
Ortzadar eta Peñascalekin egin diren hitzarmenetan 
sartzeko aukera izan dute

• Langabezian zeuden 175 pertsona kontratatu dituzte 
enpresetan 

• Formakuntza kurtsoak jasotzen dituzten %47ak lana 
aurkitzen du
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GIPUZKOAK PLAN BAT DU
2010eko KRISIAREN KONTRAKO PLANAK 2011 URTEAN IZANGO DU JARRAIPENA ETA ENPLEGUA 

ETA ENPRESAK IZANGO DIRA LEHENTASUNA

3. ARDATZA: Enpresei laguntzea 
36 milioi euroko laguntzak Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna 
indartzeko.

• 182 berrikuntza- eta hausnarketa-proiektu
• 181 gazte kualifi katuren kontratazioa
• Produkzio-ezarpenak Txina eta Brasilen eta merkataritza-

ezarpenak Mexiko, Txina eta Australian
• 27 produkturen merkaturatzea Iberoamerikan, Estatu 

Batuetan, Asian, Ekialde Ertainean eta beste hainbat 
merkatu berezitan, hala nola, Kenya, Mali eta Jordanian

• Enpresa txikien sorrera

4. ARDATZA: Zientzia, teknologia eta 
berrikuntzako azpiegituretan inbertitzea   
10 milioi euro enpresa, unibertsitate eta ikerketa-zentroetan 
Gipuzkoa berrikuntzaren eta ikerketaren abangoardian 
jartzeko.

• TEKNIKER zentroaren eraikin Teknologiko berria Eibarren
• LORTEK zentroaren eraikina
• DEUSTUko Berrikuntza Zentroa
• Mondragon Unibertsitateko Berrikuntza Zentroa 
• Donostia International Physics Center. Fellows Gipuzkoa 

programa
• CIC-Nanogune 
• BIOBIDE

KRISIAREN AURKAKO 2011KO PLANA

Berrikuntzaren eta kontratazioaren aldeko 
apustua egiten jarraitzen

Krisiaren aurkako 2010eko Planaren emaitzak ikusita, Foru 
Aldundiak Krisiaren aurkako 2011ko Plana aktibatu du 100 
milioi euroko zuzkidurarekin; Planak egoera larrian dauden 
kolektibo eta enpresetara xedaturiko neurriak jasotzen ditu.

 Herri lan eta azpiegituren inbertsioa bultzatzea 39 m. €
 Zailtasun bereziak dituzten kolektiboei laguntza 15 m. €
 Enpresei laguntza 28 m. €
 Zientzia eta teknologia 18 m. €

Sarbideak, Bultzatu eta Sendotuz ekimenei esker 5.500 
lanpostu baino gehiago mantendu dira. 

182 berrikuntza-proiektu eta 181 gazte kualifi katuren 
kontratazioa.

Zerbitzu eta funtzionaltasun gehieneko irtenbide berrien 
ikerketa wireless sarbideak kontrolatzeko.

Markel Olano diputatu nagusia eta Pello González, ogasun 
foru diputatua Aldundiaren Krisiaren Kontrako Plana aztertzen 
enpresari gazteekin.

Osagaiak eskuratzea Oinarri Teknologikoko Enpresa Berrientzat    
(OTEBak). 

97

24

60

nazioartekotzea: %13

berrikuntza: %33

I+G+b: %54



Helburua: Herritarren zerbitzura dagoen 
mugikortasun-sistema aurreratu bat eta 
komunikazio-azpiegitura egokiak garatzea.

GIPUZKOAKO “BIRIBILGUNEA”: 
100 KILOMETRO BAINO GEHIAGO 
ERREPIDE BERRIETAN 
Gipuzkoako “biribilgunea” herrialdeko 
bide-komunikazioetara iraultza ekarri duen 
gaitasun handiko errepide-sare berria 
da, bide berriak elkarrekin lotuko dituena 
(Eibar-Gasteiz autobidea (AP-1), Urumeako 
autobia, Donostiako 2. ingurabidea, Beasain-
Bergara ardatza eta AP-8aren eraberritzea 
eta handitzea).  
 
Hori eraikitzeak berarekin ekarriko du 
errepide berrietan edo eraberrituetan 100 
kilometro baino gehiago zerbitzuan jartzea, 
eta 2.000 milioi eurotik gorako inbertsio-
ahalegina egitea eskatzen du. 

GIPUZKOA ETA ARABA 
HURBILAGO, AP-1ARI ESKER
2009ko udaberrian Eibar-Gasteiz (AP-1) 
autobidearen azken bide-tarteak zerbitzuan 
jarri izanak aukera eman du Gipuzkoa eta 
Arabaren arteko komunikazioetan iraultza 
eragiteko, eta bide batez, nabarmenki hobetu 
ditugu Deba haraneko komunikazioak 
eta N-1 errepidearentzako alternatiba 
osatua eskaini du merkantzien garraiorako 
nazioarteko ardatzean.

BEASAIN-BERGARA ARDATZAREN 
AURRERAPEN BERRIA DESKARGA 
MENDATEA IGAROTZEKO
 Beasain-Bergara ardatzak, gaitasun handiko 
errepide berri baten bitartez, N-1 errepidea 
eta AP-1 autobidea elkartuko ditu, eta 
era horretan, Gipuzkoaren “biribilgunea” 
hegoaldetik osatu eta Gipuzkoa barrualdeko 
eskualdeak komunikatuko ditu. Beasain eta 
Zumarraga artean lehendik irekita bazegoen 
ere, Deskarga mendateak eragiten duen 

oztopo nagusi hori tunel baten bitartez 
gaindituko da orain.

2. INGURABIDEAK “GUTXITU EGIN 
DITU” KAMIOIAK DONOSTIAKO 
SAIHESBIDEAN 
Donostiako 2. ingurabidea orain berriki 
ireki izanak sekulako iraultza ekarri du 
Gipuzkoako errepideen egoeran, batez 
ere gainezkatuta zeudenetan, esaterako 
Donostiako saihesbidean. Azpiegitura 
berria erruz erabiltzen ari dira irekieraren 
unetik bertatik, eta egunean 10.000 kamioi 
gutxiago dabiltza, zama horren zati handi 
bat arinduta “arnasa hartu” ahal izan duen 
saihesbidean. 
 
URUMEAKO AUTOBIA DONOSTIA 
ERDIALDERAINO IRITSI DA
 Urumeako autobiak, Andoain eta Donostia 
artean N-1 errepidearen alternatiba den 
ardatz berriak, aurrerapauso berri bat eman 
du, Zorroagako tunelaren bitartez Donostia 
erdialderaino iritsi baita. Andoaindik 
barrena N-1 errepidearekin lotune bat 
laster irekiko denez, korridoreari jarraipen 
bat ematea ahalbidetuko da, eta erabat 
osatuta geratuko da Hernaniko saihesbidea 
4 errailetara zabaltzean.  

GIPUZKOAK TEKNOLOGIA 
BERRIEN ALDE EGIN DU BERE 
ERREPIDE-SAREA KUDEATZEKO
Bide-sare berri oso bat eraikitzearren 
egindako inbertsio-ahalegin hori osatzeko, 
teknologia berriak erabiltzearen aldeko 
apustu sendoa egin beharra dago, 
errepideen kudeaketa hobetu eta egoki 
garatu dadila nahi izanez gero. Miramongo 
errepideen kudeaketarako zentroa orain 
berriki ireki izanak, edota kamerak, 
erabiltzailearentzako informazio aldakorreko 
panelak edota teleordainketa-sistemak gero 
eta gehiago erabiltzeak agerian uzten dute 
arlo horretan egindako ahalegina.    

MUGIKORTASUNA ETA KOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAK

BIDE IRAULTZA GIPUZKOAN
ERABILTZAILEEN BIDE-KALITATEA HOBETZEA, ENPRESEN LEHIAKORTASUNA AREAGOTZEA 

ETA GIPUZKOAK DUEN LURRALDE-OREKA SAKONTZEA HELBURUTZAT DUTEN 
BIDE-AZPIEGITURAK GARATZEN DIRA1

Eneko Goia, 
azpiegitura 
foru diputatua, 
Donostiako bigarren 
ingurabidearen 
inaugurazio 
ekitaldian.

Gipuzkoako
errepideen 

kudeaketarako 
zentro berria.

Eibar-Gasteiz autobidea 
(AP-1).

Donostiako bigarren 
ingurabidea.
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ABIAN JARRITAKO BIDE-AZPIEGITURA 
NAGUSIAK (2007-2011)

• Eibar-Gasteiz autobidea (AP-1).
• Donostiako 2. ingurabidea (AP-8). 
• Urumeako autobia: 
 • Donostia erdialdean sartzea
              • Martuteneko saihesbidea
              • Urnietako saihesbidea   
• Pasaiako saihesbidea (N-1)
• Gaintxurizketako bide-bikoizketa (N-1) 
• N-1 / Iparralde etorb. (Irun) lotune berria 
• Endarlatsako errepidea eraberritzea (N-121-A)
• Aritzeta-Orio 6 errailetara hedatzea (AP-8) 
• AP-8arekin Orioko lotune berria
• Zumaiako saihesbidea (N-634)
• Arrasate mendebaldeko saihesbidea (GI-2620)
• Herrera-Intxaurrondo lotunea
• Segura-Zegama GI-2637 eraberritzea (1. fasea) 

 
ERAIKITZEN ARI DIREN BIDE-AZPIEGITURA 
NAGUSIAK

• Eibarko saihesbidea (N-634) 
• Urumeako autobia: 
 • Andoaingo saihesbidea 
 • Hernaniko saihesbidea (bide-bikoizketa)
• GI-40. Martutene-Ospitaleak-saihesbidea konexioa.
• Landeta-Zapatari saihesbidea (Azpeitia)
• Beasain-Bergara ardatza: 
 • Zumarraga/ Urretxu-Legazpi
 • Urretxu-Legazpi/Antzuola (Deskarga)

PROIEKTUA IDAZTEKO FASEAN AURKITZEN 
DIREN BIDE-AZPIEGITURA NAGUSIAK

• N-1. Sorabilla-Bazkardo saihesbidea (Andoain)
• N-1. Etxegarate igoerako galtzada berria
• N-634. Zarauzko saihesbidea
• N-634. Orioko saihesbidea
• N-638. Amute-Aireportua bide-bikoizketa
• AP-8. Landetxe-Behobia 6 errailetara hedatzea
• GI-20. Landetxe-Osinbiril bide-bikoizketa
• Mutriku-Sasiola saihesbidea (GI-3230)
• GI-631. Azkoitia-Urretxu errepidea eraberritzea
• Zizurkilgo saihesbidea
• Elgetako saihesbidea (2. fasea)
• Oñati-Zubillaga saihesbidea (GI-2630)
• Getaria-Meaga Gaina errepidea eraberritzea (GI-3391) 
• Pasaiako kanpo-kaira joateko tunela 

LURRALDEBUS 
SENDOTZEA

LAU GIPUZKOARRETATIK BATEK 
LURRALDEBUS TXARTELA ERABILTZEN DU

Lurraldebus txartel bakarra Gipuzkoako garraio publiko 
osoan zabaltzea eta erabiltzea jada geldiezina da. Duen 
erosotasunari esker, baina baita Aldundiak bere gain 
hartzen dituen % 40 eta % 90 arteko beherapenei esker 
ere, 2011. urtean 192.000 lagunek badute dagoeneko 
txartel hori. Udalekin elkarlanean, herri barruko 
zerbitzuak Lurraldebusen barruan biltzea lortu da.

2010. urtean 19 milioi bidaia baino 
gehiago egin ziren Lurraldebus 

autobusetan. % 70 txartelaren bidez 
ordaintzen dira

TXARTEL BAKARRA, 2011N ERREALITATE 
BILAKATUA

Aldundiak 2011. urtean txartel bakarra eraginkorra 
izateko formula erdietsi du, Lurraldebus zerbitzuari 
atxikita dauden autobusetan ez ezik, baita Renfe 
eta Eusko Tren tren-zerbitzuetan ere.  Era berean, 
Mugikortasun Departamentua lanean ari da garraio 
publiko osoarentzat garrantzi handiagoa izango duen 
helburu bat lortu nahirik: tarifen bateratzea, beherapen 
berdinak eta ordainketa-sistema bera.

GARRAIO PUBLIKOAREN 
BERRANTOLAMENDUA

Herrialdeko eskualde guztietan autobusen sistema 
berrantolatzeko lanei ekin zaie, udalekin koordinatuta. 
Ustiapen-emakida berriak, zerbitzu berriak, 
maiztasunak areagotzea, ibilbide berriak eskualdeen 
barruan eta eskualdeen arteko konexioak nahiz 
eskualdeek Donostiarekin dituztenak hobetzea.

Doako garraiobide-aldaketak 
Lurraldebus txartela erabiliz

Zerbitzu berriak: ospitaletara, Hondarribiko, Loiuko 
eta Biarritzeko aireportuetara, Donostiak Gasteiz 
eta Bilborekin konexio berriak izatea, eta Landabus 
zerbitzu berria landa-guneetarako. 

Lurraldebus zerbitzu berriak: ospitaleak, aireportuak, 
hiriburuen arteko loturak eta landa-guneetarako garraioa.

192.000 pertsonek dute dagoeneko Lurraldebus txartela.

Arrasateko saihesbidea.

Urnietako saihesbidea.

Urumeako saihesbidearen irekieraren bezperan ate irekien 
eguna.

Irunen, N-1 errepidean, Gaintxurizketako bide-bikoizketa.

Mugikortasuneko diputatu Arantxa Tapia andrea autobus 
berrien aurkezpenean.



MUGIKORTASUNA ETA KOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAK

MUGIKORTASUN IRAUNKORRA: BIDEGORRIAK ETA 
AUTO ELEKTRIKOA
Bidegorrien sarea, biribil doa
Garraio iraunkorraren aldeko apustu garbi baten bidetik, ahalegin 
garrantzitsu bat egin da udalerriak, eskualdeak eta hiri-eremuak 
industrialdeekin lotzeko, herrialdeko eskualde guztietan 87 
kilometro bidegorri erabiliz horretarako.

SARECAR proiektua
Ataungo esperientzia pilotua, 2011. urtean Elgoibarren jarraipena 
edukiko duena.  Auto elektrikoen alokairu eta erabilera 
partekaturako sistema bat da, eta Aldundiak, udalek, Kutxak eta 
Iberdrolak hartzen dute parte.

GIPUZKOAN METROAREN ALDEKO AHALEGINAK 
BATZEA
Aldundiak Donostialdeko Metroaren proiektua garatu dadila 
sustatu du, eta horren barruan kokatzen da, beste soluzio 
batzuen artean, Irun-Hondarribia arteko lotura. Alde horretatik, 
Eusko Jaurlaritzarekin zenbait lankidetza-bide proposatu ditu, 
Gipuzkoako ekialdearen eta mendebaldearen artean egungo 
trenbidea bikoiztu dadila xedetzat duen proiektu hau bizkortzeari 
begira. Proposatutako lankidetza horren barruan, lurralde-interesa 
duten jarduerak Aldundiak berak fi nantzatu ditzala aurreikusten 
da, beste kasu batzuetan jada gauzatu den bezala, hala nola Orioko 
tren-geltokian, Añorgan eta Donostiako Karlos I. hiribidean.

MUGIKORTASUN-SISTEMAN TXERTATUTAKO AHT 
BAT
Trenbideetarako materialaren eraikuntzarekin loturiko Gipuzkoako 
industriek azpiegitura horren eraikuntzan parte har dezatela 
bultzatu da. Aukera ezin hobea da industria horiek jauzi kualitatibo 
bat emateko eta mundu osoan erreferentzia gisa sendotzeko. 
Horrez gain, AHTak Gipuzkoan izango dituen premia eta zerbitzuei 
buruzko defi nizio bat prestatzen ari da Aldundia, lurraldearen 
mugikortasun-sisteman behar bezala txertatuta eta koordinatuta 
dagoen azpiegitura gisa. 

HONDARRIBIKO AIREPORTUAREN 
OHIZKANPOKOTASUNA
Ortzibia sozietate publikoaren bidez, Aldundiak plan estrategiko 
bat prestatu du Hondarribiko aireportuarentzat, eta bertatik 
ondorioztatzen denez, zenbait eragozpen daude hori sustatu ahal 
izateko, egun bizi duen zehaztasunik gabeko egoera kontuan izanik, 
hori handitzearen inguruan Sustapen Ministerioak data zehatz 
batzuk ezartzen ez dituen bitartean. Beste alde batetik, Aldundiak 
aire-konpainiei laguntzak emateko politika alde batera utzi du, 
horiek beren gain hartuak dituzten zerbitzuak beteko dituztela 
bermatzen ez duten bitartean, eta Batzar Nagusietan dauden talde 
politiko guztiek berretsi zuten Aldundiak hartutako erabaki hori. 
Azkenik, aireportuaren ohizkanpokotasuna aitortzearen alde eta 
azpiegitura hori egun aurkitzen den bezala mantentzearen alde 
agertu da Aldundia, bere ahalmenarekin bat datorren ibilbide-
sistema batekin; handitzearen erabaki posiblea hartzen ez den 
bitartean, gaur egungo eraginkortasuna bermatuz.

MUGIKORTASUN-PROIEKTU 
ESTRATEGIKOAK

Udalerriak eta bailarak lotzeko 87kmko bidegorri sarea eraiki 
da.

Kotxe elektrikoaren lehenengo esperientzia Ataunen.

Enpresen zentro bat gaitu da Nabalaldean, eta bertara aldatu 
dira La Herreran zeuden hainbat enpresa.

Pasaiako udalarekin elkarlanean, Aldundiak 21 ekintza jarri 
ditu martxan.

La Herrera inguruaren ikuspegia; bertan, gaineko parke bat 
aurreikusten da eta horren azpian kokatuko da Alkateordetza 
eta kultur etxe bat.

INTERES OROKORREKO KANPO-KAIA:
Aldundiak elkartruke modalaren aldeko apustu garbia egiten 
du, Donostialdea-Bidasoa Behea LPPean zehaztu bezala, eredu 
iraunkorrago bat erdiesteko xedez, merkantzien garraioak itsas 
bideetara eta trenbideetara bideratuz. Testuinguru horretan 
ezinbestekoa da kanpo-kai bat eraikitzea, euskarri gisa plataforma 
intermodal bat izango duena, Lezo inguruan. Aldundiak “interes 
orokorrekotzat” jo duen azpiegitura honen inguruan egindako 
urratsak honako hauek izan dira: hitzarmen bat izenpetu da 
Pasaiako Portu Agintaritzarekin (PPA) kanpo-kaira iristeko zenbait 
tunel egiteko; EJ, PPA, Gipuzkoako Ganbera eta GFAren artean 
aditu bat kontratatu dute ingurumen-eraginari buruzko azterketa 
baten prestakuntzan ahokulari gisa arituko dena; protokolo 
bat proposatu da portu berriaren plangintza eta fi nantzaketa 
prestatzeko, eta Aldundiak bultzatu egin du Estatuko aurrekontu 
orokorren bitartez zenbait partida ekonomiko gorde daitezen 
lurzoruak eskuratzeko eta intermodala eraikitzeko. 

PASAIAREN BIRSORKETAREN HASIERA
Pasaia erabat birsortzeko ezinbestekoa izango da portu-jarduerak 
lekuz aldatzea, baina bien bitartean, Aldundiak, kanpo-kaia 
eraikitzeko zain itxoin beharrik ez zuten birsorkuntza-ekintza 
batzuk burutu ditu.

Herrerako Enpresak Nabalaldean

Trafi koen bereizkuntza Gomistegin
Ibilgailuen trafi koa portura bideratuko duen bide-zatia defi nituko 
duten obrak 2011n burutuko dira tunel artifi zial batzuen bitartez 
eta A-8ko sarbide-trafi koarentzako bide-zatiaren bidez. Era 
berean, egungo pilotalekua eraitsi egingo da berri bat eraikitzeko, 
eta Buenavista eta La Herrera lotuko dituen bidegorri bat egiten 
ari dira.

Antxon bulebarra egitea

Txaparreneko bidegorria 

Hobetu beharreko 21 eremu, Pasaiako 
Udalarekin adostuak

Pasaiaren etorkizuneko diseinua 
Masterplanean  
Gipuzkoa Aurrera proiektuak bultzaturik, ideien nazioarteko 
lehiaketa bat antolatu da, eta bertan, irabazle izan denak, 
hots, Herbeheretako KCAP hirigintza arloko diseinu-estudioak 
-Gipuzkoako LKS etxeari atxikia- Masterplan bat aurkeztu du 
Pasaialderako. Eremu hori zazpi barrutitan antolatua dago, 
horietako bakoitzaren nortasuna errespetatuz, nahiz eta, denek 
espazio publiko komun batzuk partekatzen dituzten, bizitzeko, 
lan egiteko eta gustura sentitzeko ingurune erakargarri bilakatuz 
Pasaialdea.
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MENDIAK ETA LANDA 
INGURUMENA

Gipuzkoako Foru Aldundia 1993 
urtean hasi zen Urumea sistematikoki 
birpopulatzen. Urtero 20.000 izokin-
kume askatzen dira bertako populazioa 
indartu eta berreskuratzeko. 

NEKAZARITZA ETA 
ABELTZAINTZAREN SEKTOREA 
BABESTEA

Belaunaldien arteko erreleboa bermatu, 
balio erantsia sortu eta kudeaketan 
bikaintasuna lortzeko xedea duten 
jarduerak.

Diru-laguntzak arlo 
hauetan:
 
 • Nekazaritza-egiturak eta   
 ekoizpena
 • Animalien eta landareen alorrean  
 ekoizpena eta osasuna sustatzea
 • Belaunaldien arteko erreleboa   
 bermatzeko neurriak (emakumeei  
 eta gazteei bereziki zuzendutako  
 ekintzak) 
 • Kalitatearen Labelaren barruan   
 dauden programak
 • Behi eta ardien hazkuntza   
 sustatzea

Lurren bankua

Helburu nagusia nekazaritza-lurren 
galera garbia zero izatea da, eta 
horretarako, Gipuzkoako Landa Lurraren 
Bankua bitartekari bihurtu da herrialdeko 
lur-eskatzaileen eta lur-eskaintzaileen 
artean.
Ezkio-Itsaso, Ataun, Zegama, Beasain, 
Altzaga, Errezil, Aia eta Bidegoianeko 
udalekin lankidetza-hitzarmenak sinatu 
dira lurrak lagatzeko.

Helburua:  Landa-guneak sustatzea 
Gipuzkoaren garapen orekaturako 
faktore bateratzaile gisa.

LANDAGIPUZKOA32 
PROGRAMA  

1.000 biztanle baino gutxiagoko 
Gipuzkoako 32 udalek beren herritarren 
bizi-kalitatea bermatzeko eta hobetzeko 
egin duten apustu estrategikoa da 
Landagipuzkoa32. Aldundiak oinarrizko 
azpiegiturak bultzatu ditu udalerriekin 
elkarlanean. 40 milioi euro baino gehiago 
inbertitu dira arlo hauetan:

• Hirigintza-lanak  
• Erabilera anitzeko instalazioak
• Bideak eta errepideak hobetzea 
• Ur-hornidura eta saneamendua. 

Abaltzisketa, Aduna, 
Aizarnazabal, Albiztur, Alkiza, 

Altzaga, Altzo, Amezketa, Arama, 
Baliarrain, Beizama, Belauntza, 
Berastegi, Berrobi, Bidegoian, 
Elduain, Errezil, Ezkio-Itsaso, 

Gabiria, Gaintza, Gaztelu, 
Hernialde, Ikaztegieta, Itsasondo, 
Larraul, Leaburu, Leintz-Gatzaga, 

Lizartza, Mutiloa, Olaberria, 
Orendain, Orexa, Zerain.

MENDIZ-MENDI, MENDEZ-MENDE

Paisaia kulturalak, 
natura historiarekin
Programa honen helburua naturarekin 
loturiko aisialdia sustatzea eta 
ingurumenaren aldeko kultura eta 
natur ondarea nahiz lurralde-ondarea 
ezagutaraztea da. Jarduerak:
 • Denok erabiltzeko moduko   
  ibilbideak Arantzazun eta Larraitzen 
 • Talaia, kostaldeko oinezkoentzako  
 pasealekua
 • Bidezidorren foru-sarea: 
 San Adrian, Aizkorri eta Pikueta
 • Gipuzkoako Natur Parkeen Sarea  
 eta Parketxe Sarea Fundazioa 

LURRALDE-OREKA

LANDA-GUNEAK LURRALDEKO 
KOHESIO FAKTORE GISA

40 MILIOI EURO BAINO GEHIAGO INBERTITU DITUGU OINARRIZKO JARDUERATAN, UDALERRI TXIKI ETA 
HANDIETAKO BIZI-KALITATEA BERDINTZEKO

2

Altzo: udalerri txikietan hezkuntza eskubideari babesa,  eta 
“eskola txikiei” laguntza.

Arantzazun eta Larraitzen jarritako panel eskuragarriak.

Talaia: Gipuzkoako kostaldea zeharkatzen duen bidezidorra, 
Hondarribiko tartean.

Esnetarako Behi izateko Bigantxa Haztegia Altzolan.

Rafael Uribarren, Landa Ingurunearen Garapenerako foru 
diputatua, izokinumeak askatzen Urumea ibaian. 

Landagipuzkoa32 Goierrin: kultur etxearen inaugurazioa 
Gabirian.

Landagipuzkoa32 Urola Kostan. Haurtzaindegia duen erabilera- 
anitzeko eraikina.

Landagipuzkoa32 Debagoienan: plazaren urbanizazioa eta 
Leintz-Gatzagako frontoiaren birgaitzea.
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Helburuak: Baliabideen eta hondakinen aprobetxa-
mendurik onena egingo dela bermatzea, Gipuzkoako Hiri 
Hondakinen Kudeaketarako 2002-2016 Plan Integrala 
garatuz.

GIPUZKOA, BIRZIKLAPENAREN BURUAN  
Gipuzkoan Garapen Iraunkorrerako Departamentuak 
mankomunitateekin elkarlanean bultzatu duen hondakin-
tratamenduak hiru ardatz ditu: birziklatzea, konposta 
egitea eta gainerako frakzioaren erabilpen energetikoa 
egitea.

Gaur egun, hondakinen % 40 birziklatzen da Gipuzkoan, 
baina helburua da % 60raino iristea. Horretarako, 
areagotu eta hobetu egin da gaikako bilketa eta abian 
jarri da konpostajea. Horrez gain, 15 Garbigune ireki dira 
Gipuzkoako eskualde guztietan.

5. EDUKIONTZIA HEDATZEA
5. edukiontziaren instalazioa eta hedapena, etxeetako 
hondakin organikoen gaikako bilketa egiteko xedearekin. 
Bere ezarpena Gipuzkoa osora hedatzen ari da pixkana-
pixkana. Erabilitako olioa uzteko ere hainbat edukiontzi 
banatu dira.

AGUR ZABORTEGIEI
Europako Batasunaren irizpideei jarraituz, amaiera 
emango zaio zabortegien garaiari. 2008an San Markosek 
Donostialdea eskualde osoko hondakinak jasotzeari 
utzi zion eta, Zubietako Hondakinen Kudeaketarako 
Zentroa irekitzen dutenean, Lapatx, Sasieta eta Urtetako 
zabortegiak itxiko dira, kudeaketa-eredu berri modernoago 
eta iraunkorrago bati bide emanez. 

ZUBIETAKO HONDAKINEN KUDEAKETARAKO 
ZENTROA
2010eko maiatzean, Hondakinen Kudeaketarako Zentroa 
eta erraustegia kokatuko diren plataformarako irispideak 
eraikitzeari ekin zioten. 2013. urtearen amaiera aldera 
funtzionamenduan hastea aurreikusten da, eta era 
horretan, Gipuzkoak atzean utziko du zabortegien garaia.

POLITIKA HIDRAULIKOA

Urtegien sarea amaituta
Tolosaldeko eskualdean bizi diren 60.000 pertsona baino 
gehiagori hornidura eskainiko dien Ibiurreko urtegiaren 
bidez behin betiko osatuta gelditu da Gipuzkoako urtegien 
sarea. Horrez gain, Jaizkibelen sei putzu egokitzeko lanak 
egiten ari dira, lehortearen aurkako gure politikaren 
jarduerarik garrantzitsuenetako bat izanik. 

Araztegi-sarea amaituta 
Araztegiak zerbitzuan jarriz, Gipuzkoako 13 araztegien 
sarea osatuta geldituko da.

Energia Berriztagarrien aldeko apustua
Elgoibar, Oñati, Zarautz eta Zegamako udalekin elkarlanean, 
Aldundiak energia berriztagarrien alde egin du udalerri 
horietako eraikin publikoen eta kiroldegien teilatuetan 
plaka fotovoltaikoak jarriz. Guztira 20.540 metro koadro 
dira eta 990 mw sortuko dute.

INGURUMENA ZAINTZEA

AGUR ZABORTEGIEN GARAIARI
2016. URTERAKO HELBURUA DA HONDAKINEN % 60 ARTE BIRZIKLATZEA, ETA HONDAKIN 

ORGANIKOEN % 10AREKIN KONPOSTA EGITEA

Birziklatzeko tratatutako HH proportzioa (%)
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Gipuzkoako mapa araztegiekin.

Eraikin publikoetan plaka fotovoltaikoen instalazioa.

San Markos Mankomunitateko ordezkariek 2008. urtean itxi 
zuten San Markos Zabortegiko ate-hesia.

5. edukiontzia jartzeko kit-a; bertan erabilera gomendioak ageri 
dira.

Atalerreka 
(Hondarribia)

Loiola 
(Donostia)

Zabalera 
(Motriko)))))

Arronamendi 
(Deba)

nnnnndddddii
Basusta 
(Zumaia)

aaaaaaaaaaaaaaaa
a)aa))a))a))))))))a)

San Antonpe 
(Getaria)

(Do(Do(Do(DoDDDDDD(DoDoDo
eeeeeeeeeeeee

Iñuritza 
(Zarautz)

Epele 
(Arrasate)

Mekolalde 
(Bergara)

Apraitz 
(Elgoibar)

Badiolegi
(Azpeitia)

Gaikao 
(Legorreta)

Aduna 
(Aduna)

Zuringoain 
(Urretxu-Zumarraga)
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PERTSONAK ZAINTZEKO AHALEGINA
GIZARTE POLITIKARA BIDERATUTAKO INBERTS IOA %60 AREAGOTU DA LEGEALDI HONETAN. 

2011 URTEAN ALDUNDIAREN AURREKONTU OSOAREN %43A JASOKO DU

Helburua:  Gure adinekoen bizi-kalitatea bermatzea, arretarik 
jasotzen ez duten adin txikikoak babestea, eta baliaezintasunen 
bat duten edo bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonak 
garatzen eta gizarteratzen laguntzea, Gipuzkoan dugun 
gizarte-eragileen sare zabalak parte hartuko duen arreta eta 
kudeaketarako sistema baten bitartez.

Gizarte-zerbitzuak eskubide unibertsal bat dira, 
eta pertsona guztiek erabiliko dituzte beren 

bizitzako une batean

Kudeaketa-eredu adostu berria
Gizarte Politikako Departamentuaren erronka nagusietako bat 
izan da Kudeaketa Eredu Berri bat onestea, esku hartzen duten 
eragile guztien artean eztabaidatu eta adostua eta Batzar 
Nagusietan babes zabal batez onetsia. 

Kudeaketa Eredu hori, hain zuzen ere, lurraldeak dituen gero eta 
gizarte-premia handiagoei eta dituen erronkei eraginkortasun 
handiagoa emateko premian oinarritua dago: gizartearen 
zahartzea, babesik gabeko egoeren ugaritzea eta sistemaren 
unibertsalizazioa.

Estaldura zabaleko sistema batean oinarritua dago eredu hori, 
eredu misto baten arabera egituratua, irabazteko asmoa duten 
gizarte-ekimen eta gizarte-partaidetzazko sareetan oinarritua, 
izaera pertsonalizatua duten hurbileko zerbitzuekin, eta modu 
integratu batean ulertua eta eskainia. 

Hirugarren sektorearekin eta enpresa-
ehunarekin adostutako sare publiko bat 

aurreikusten da

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen II. Mapa
Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen II. Mapak, 2008-2012 arteko 
iraupena duena, herrialdean hurrengo urteetan beharrezkoak 
izango diren baliabideen plangintza egitea dakar. Gizarte-
zerbitzuetako lau partaidetza-eremuen plangintza egiteko 
oinarriak fi nkatzen ditu, hots: mendeko adineko pertsonak, 
ezgaitasuna duten pertsonak, babesik gabeko egoeran dauden 
adin txikikoak eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden 
pertsonak. Une honetan, tarteko ebaluazioa egiten ari dira.

866 enplegu berri 
gizarte-zerbitzuen alorrean

Nagusiak bere ingurunean zaintzea
Azkeneko urteetan zahartze-tasak gero eta hazkunde handiagoa 
erakutsi du, eta hala, 65 urtetik gorako pertsonak 142.000 lagun 
dira jada Gipuzkoan.
Testuinguru honetan, adinekoentzako zerbitzuak, plazak eta 
instalazioak hobetzeko plan bat diseinatu du Aldundiak, baina 
betiere komunitatearen ikuspegiaren barruan.

650 plaza berri ireki dira mendeko 
adineko pertsonei arreta egiteko

Ezgaitasuna duten pertsonen integrazioa
Gipuzkoak benetan garapen maila garrantzitsua erdietsi du 
ezgaitasunaren alorrean, arlo honetan aurreratuen dauden 
herrialdeen parekoa. Aldundiak epe laburrera dituen erronkak 
arreta-zerbitzuak bermatzeko xedea dute, ezgaitasuna 
dutenentzako plaza berriak ugaritu eta laguntza teknikoak 
zabaldu eta hobetzearekin batera.

BALIABIDE MOTA Plaza kop. Gehikuntza 2009an arreta jaso   
 2010 2007-2010 duen pertsona kop.
Egoitzak 834 102 plazas 857
Eguneko Zentroa eta 
Okupazio Zentroak 1.632 102 plazas  1.630
Etxeko Laguntza 
Zerbitzuak - - 143 443
Laguntza Teknikoak - - 80 279
Mendekotasun 
Prestazioak  2.110 2.110

BALIABIDE MOTA Plaza kop. Gehikuntza 2009an arreta jaso   
 2010 2007-2010 duen pertsona kop.
Egoitzak 4.973 433 plaza 5.270
Eguneko Zentroa 
lanegunetan 1.395 217 plaza 1.904
Etxeko Laguntza 
Zerbitzuak - - 461 3.347
UPSI 260 164 347
Laguntza Teknikoak - - 300 1.450
Mendekotasun 
Prestazioak - - 7.173 7.173
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Hombres Mujeres

Biztanleriaren piramidearen eboluzioa.

Herritarren partaidetza jardunaldi batean erretirodun 
pertsona talde baten antzezlana.

Gipuzkoak ezgaitasuna duten pertsonei arreta egiteko 
sistema bat du, Europa osoan eredugarria.



Lankidetza eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak gizonezkoen 
eta emakumezkoen arteko berdintasuna lortzeko programak 
jarri ditu abian; baita genero indarkeriaren aurkako programak 
ere.
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ARINTASUNA MENDEKOTASUNAREN 
BALIOESPENEAN

14.000 pertsona baino gehiago baliatu dira Mendekotasunaren 
Legearen prestazioaz herrialdean. Gipuzkoan prestazio honetarako 
eskubidea balioesteko batez besteko denbora 20 egunekoa 
da, eta Espainiako estatuan balioespen hori 6 hilabeteko batez 
besteko epe batean egiten da.

UDALEKUAK HAUR ETA GAZTEENTZAT

Urtero Aldundiak udako kanpaleku eta egonaldien programa 
eskaintzen  du 7 urtetik 17 urtera bitarteko haur eta gazteentzako 
topagune moduan. Bizikidetza eta balioen ikasketa bultzatzeko 
guneak dira eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 
aterpetxeetan egiten dira txikienentzat eta beste autonomia 
erkidegotan 14 urtetik 17 urtera bitarteko gazteentzat.
Aldundiak, gainera, jarduera horiek eta beste batzuk gauzatzeko 
hainbat aterpetxe erabili eta kudeatzen ditu Zarautzen, 
Hondarribian, Orion eta Seguran. 

BALIABIDE MOTA Plaza kop. Gehikuntza 2009 arreta jaso  
 2010 2007-2010 duen pertsona kop.
Egoitza-harrera 444 129 plaza 882

Familia-harrera eta
herrera profesionala 206 familia 87 plaza 276

Familia eta gizarte- 
hezkuntza arloko  496 programa 496 plaza 842
esku-hartzea

Bazterkeria-arriskuan dauden 
pertsonenganako elkartasuna

Legegintzaldi honetan, besteak beste, diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta eskuratzeko baldintzak betetzen ez dituzten 
pertsonentzako prestazio ekonomikoa jarri da abian. Horrez gain, 
laneratzeko programak fi nkatu dira eta Gizarteratzeko Kontseilu 
parte-hartzailea eratu da.

Babesik gabeko egoeran dauden adin 
txikikoak babestea

Gipuzkoa harrera-familia kopururik handiena 
duen lurraldea da, eta aitzindaria arreta 

profesionalizatuaren alorrean

Inguruko gainerako herrialdeetan gertatzen denaren bidetik, 
Gipuzkoan ugaritu egin dira babesik gabeko egoeran dauden 
adin txikikoen kasuak. Hala eta guztiz ere, nahikoa orekatua den 
sistema bat ezarri da gure herrialdean, nagusiki familia-harrerara 
eta harrera profesionalera bideratuta dagoena. Azpimarratu 
beharra dago babes-sistemaren barruan arreta jaso duten adin 
txikikoen % 10 bakarrik direla adin txikiko atzerritarrak. Aldundiak 
hiru eratako arreta kudeatzen du:

Arreta jasotzen duten adin txikikoen % 10 
bakarrik dira atzerritarrak

1158 adin txikiko hartu dira etxeetan eta 842 kasutan 
hartu da parte.

Gipuzkoan adin txikikoak etxean hartzen dituzten 206 familia 
daude.

Udalekuak: Gorlizeko udalekuetan Gipuzkoako gazteak 
Araba eta Bizkaiako taldekidekin.

BALIABIDE MOTA Plaza kop. Gehikuntza  N2009an arreta jaso  
 2010 2007-2010 duen pertsona kop.
Helduak 318   596 + 253 adin  
   txikiko

Emantzipazioa 97 63 plaza 125

Genero-indarkeriaren  12 +  12 plaza +  85 + 60
biktimak 2 etxebizitza 2 etxebizitza adin txikiko

Laguntza psikologokorako 
programa - - 473 pertsona 1.359

Gizarte-hezkuntza 
esku-hartzea - - 68 pertsona 152
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MUNDURA IREKITA DAUDEN EDUKI PROPIOAK 
SORTU ETA ZABALTZEA

Helburua: Eduki propioak sortu eta zabaltzea 
pertsona guztientzat eskuragarri izan daitezen. 
Horretarako, kalitateko kultura-azpiegiturak sustatu dira 
eta zabalkunderako eremu bat sortu da sarean, Gipuzkoa 
2.0 izenarekin.

TABAKALERA KULTURA-PROIEKTUAREN 
ABIAPUNTUA ARTELEKU DA

Tabakalera kultura-proiektuaren xedea da kultura 
bisualean espezializatutako abangoardiako zentro bat 
izatea, gaur egungo artea, telebista, zinea eta bideoa 
esparru beraren baitan uztartuko dituena. Horrela 
defi nitu dute esku hartzen duten hiru erakundeek, hots, 
Eusko Jaurlaritzak, Donostiako Udalak eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, eta hala, 2010. urtearen amaieran, 
zehaztutako proiektuaren jarduerekin hastea erabaki 
zuten, Tabakaleraren obra arkitektoniko birdimentsionatua 
garatzen den bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Arteleku programaren barruan.

Tabakalera kultura-proiektuaren sustraia 
Arteleku izan zen, eta Aldundiak 

estrategikotzat hartu du, lurraldeaz 
eta Euskadiz haratagoko proiekzio bat 

eskaintzen baitio. 

GIPUZKOA 2.0 MUNDUAN DUGUN 
NORTASUNA 

Ekimen digital hau 2009an sortu zen Gipuzkoako ondarea 
eta kultura-edukiak internet bidez kontserbatzeko, 
sustatzeko eta ezagutarazteko helburuz. Aldundiak 
lankidetza iraunkorra izan du Kulturaren Industriarekin, 
kultura-eragileekin, sortzaileekin, blogariekin eta 
erabiltzaileekin, “GI2.0elkarlanean” programaren 
bitartez. Ekimen honen barruan sartuko litzateke 
www.guregipuzkoa.net web gunea, eta bertan, modu 
grafi ko batean jasotzen da Gipuzkoako ondarearen zati 
esanguratsu bat, 100.000 irudi baino gehiagorekin.

PUNTA-PUNTAKO KULTURA-AZPIEGITURA 
BERRITZAILEAK  

Mintzola: ahozko tradizioa suspertzea
2008. urtean Villabonan inauguratua. Ahozkotasuna ikertzen 
eta sustatzen duen eta ahozko tradizioaren –batez ere 
euskarazkoaren– garrantzia ezagutarazten duen behatokia.

Lazkaoko Beneditarren Artxibategia  
2010eko abenduan inauguratua, Euskal Herriko historia 
politiko eta sozialaren erakusgarri eta testigantza 
gisa Juan Joxe Agirre Aitak eta Beneditarrek urteetan 
bildutako materiala jasotzen du. 

Dantzagunea: dantzagintzari irekita 
dagoen gunea  
Aldundiak Dantzagunea izeneko eremua atondu 
du ARTELEKUn, eta bertan, dantzaren alorrean 
dabiltzan hainbat erakundek eta pertsonek heziketa-
jardunaldietan parte hartzen dute, entseguak egin eta 
beren koreografi ak sortzen dituzte. 

Balenciaga Museoa
Aldundiak, 2010eko udaz geroztik Balenciaga 
Fundazioko kide denez gero, Balenciaga Museoa 
sustatu du Gipuzkoarentzat eta Euskadirentzat proiektu 
estrategikoa delako, bai kulturaren ikuspegitik eta 
bai eragile ekonomiko gisa ere. Museo honek 2011n 
zabalduko ditu bere ateak.

Gordailua
Irunen kokatua, 2011tik aurrera Gipuzkoako ondare 
higigarria jasoko du Gordailuak. Zentro honetan 
Gipuzkoako museorik garrantzitsuenen ondare-gordailua 
kokatuko da, balio artistikoa, historikoa eta etnografi koa 
duten 55.000 pieza inguru biltzen dituela. 

Ekainberri
2008an inauguratua, Zestoan kokatuta dagoen proiektu 
arkitektoniko eta museografi ko hau antzinate garaiko 
Ekaingo kobazuloaren erreplika bat da.  Erreplika honi esker, 
UNESCOk 2008ko uztailaren 7an Gizateriaren Munduko 
Ondare izendatutako euskal paleolitikoaren ondare artistiko 
hau ikusi, ezagutu eta sentitu dezakegu orain.

Ondartxo
Itsas Kulturaren Zentroa Pasai San Pedron kokatua dago, 
Askorreta Ontziolen antzinako instalazioetan. Aldundiak 
eta Albaola Elkarteak (euskal itsas ondarea) partekatzen 
dituzte instalazio horiek. 

Dantzagunea: Dantzagintzari irekita dagoen gunea Artelekun.

Bere ateak 2011n zabalduko dituen Balenciaga Museoaren 
barrualdearen erakusgarri bat.

Ekainberri Zestoan. Antzinate garaiko Ekaingo kobazuloaren 
erreplika.

Kultura-edukiez hornitutako gipuzkoa2.0 web gunea, 
Gipuzkoako ondarearen 100.000 argazki baino gehiago dituena. 
Iruduan, María Jesús Aranburu kultura diputatua.

Markel Olano diputatu nagusia Tabakalerako administrazio 
kontseiluko presidentea.
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ONDAREA ABERASTEA ETA 
EZAGUTARAZTEA

• Klik bakarraz eskura daitezkeen museoak. Museoen 
Antolamendu Plana onetsi da eta Gipuzkoako 
Museoen Ataria atondu da interneten.

• Gure historia komiki batean: haurrei zuzendutako 
ipuin-bilduma baten eta DVD baten edizioa. 

• Done Jakue Bidea: Igartza Jauregia eraberritzea, 
Sasiolan hobekuntzak egitea, San Adrianen 
indusketa arkeologikoak egitea eta Erromesen 
Aterpetxea birgaitzea Santa Anan.

HERRIETAN ETA PLAZETAN KULTURA 
SUSTATZEA

• Donostia, Kulturaren Europako Hiriburu 2016

Donostiako Udalarekin eskuz esku egin da bidea eta 
hainbat lotura fi nkatu dira 2011ko ekaina arte zabaltzen 
joango den laguntzaile-sare zabala osatu arte, Gipuzkoak 
merezi duelako Donostia kulturaren Europako hiriburu 
izendatzea. 

• Artearen diziplina guztietako Jaialdiei babesa ematea

Donostiako Zinemaldia, Musika Hamabostaldia, musika 
zikloak, dantza, txotxongiloak, eta abar.

Real Sociedad: “Gipuzkoa, euskararekin bat”

Azpimarratzekoa da Real Sociedadekin lorturiko 
lankidetza estua; futbol talde hori herrialde osoaren 
ordezkari da, eta hainbat ekintza-konpromiso fi nkatu 
dira berarekin. Horien guztien artetik aipatzekoa da, 
besteak beste, Gipuzkoako talde honek euskararen 
ikaskuntza eta erabilpena sustatzea.

GIPUZKOAKO KIROLA SASOI BETEAN

Helburua: Gipuzkoako kirolaren punta-puntako 
taldeak egonkortzea, sortzen den kirol jarduera objektiboki 
nahiko maila handikoa den herrialde honetan.

Kirol ikuskizunaren egonkortasuna

‘Kirol  ikuskizuna’ esaten zaion horren barruan sartzen 
diren klub guztientzako laguntza-irizpideak berrantolatu 
ditu Aldundiak. 2007-2011 artean 21 milioi euroko poltsa 
sortu da, eta poltsa horrek, gure herrialdeko kirol talde 
eta kirolari nagusiei babesa ematen lagundu du. Irizpide 
objektibo batzuk fi nkatu dira horiek esleitzeko, hala nola, 
betetzen duen kategoria, talde horrek gizartean duen 
eragina, bazkide kopurua, emakumeen parte-hartzea 
edo ikusleen jarraipena.

Horrekin batera, profesionala ez den eliteko kirola 
babesten jarraitu da Kirolgi Fundazioaren bitartez, eta 
horren aurrekontuaren % 50 Aldundiak estaltzen du. 

DIZIPLINA ANITZEKO ESKOLA-KIROLA 

Aldundiaren ahaleginik handiena herrialde osoan eskola-
kirola antolatzera bideratua dago. Urte hauetan guztietan 
kirolean parte hartzeko eskaintza landu da ikastetxeen 
bitartez, 8 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendurik; kirol 
errendimenduari dedikatutako programa, eta talentuak 
identifi katzeko programa.

2010-2011 urteetan 38 modalitate 
eskaini dira eskola-kirolean, 8 eta 16 urte 

bitarteko gazteentzat

50 KIROL EKIPAMENDU

2008-2011 Kirol Ekipamenduetarako Plana onetsi 
ondoren, Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Departamen-
tuak 15 milioi euro xedatu ditu eskualde izaera duten 
50 kirol ekipamendurentzat diru-laguntzak emateko 
xedearekin.  

KIROL TXARTELA 2011N

Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Departamentuak 
Eudelekin elkarlanean zuzendutako lana amaitu 
ondoren, Gipuzkoako hamar bat udalerri Gipuzkoako 
Kirol Txartelaren barruan txertatuko dira 2011n. Txartel 
honen bitartez, kirol instalazio hauen erabiltzaileak 
udalerri horietako edozein kirol barrutitara sartu ahal 
izango dira.

Iñaki Galdos, kirol eta kanpo harremanetako foru diputatua 
Gipuzkoako kirolaren aldeko ekitaldian.

2010-2011 ikasturtean 38 kirol modalitate ezberdin izango 
dira.



Helburua: Gipuzkoaren lehiakortasuna 
sustatzea, giza kapitalaren balioan oinarrituz eta 
aktibo horren inguruan lau ekintza-ildo indartuz: 
ekintzailetza, I+G+b sustatzea, enpresak nazioartera 
zabaltzea eta enpresetan IKTak garatzea.

GIZA KAPITALA, KRISIA ATZEAN 
UZTEKO DAGOEN AKTIBORIK ONENA

Giza kapitalaren aktibo honen alde egin dute 
zeharkako loturen bidez departamentu guztiek eta, 
bereziki, Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko 
Departamentuak.

Gipuzkoa lehiakor baten aldeko apustu horretan, 
berrikuntza eta lehiakortasuna indartzen 
ahalegindu gara arlo ekonomikoaz haratago, eta 
hainbat balio sakontzen dituzten gizarte alderditara 
ere zabaldu dugu, hala nola, partaidetza, bizitza 
osoko ikaskuntza, aldaketarako irekitasuna, 
pertsonarengan oinarritutako antolamendu-
egituren formula berriak eta enpresen arteko 
lankidetza. Ekimen horiek guztiek onarpen ugari 
jaso dute Europako hainbat erakunderen aldetik: 
Europar Batasuna, nazioarteko foroa eta abar.

2012an Gipuzkoak gizarte 
berrikuntzako zentro bat izango 
du herrialdearen lehiakortasuna 

bultzatzeko

Erronka hori lortzeari begira, buru-belarri jardun 
da herrialdeko unibertsitateekin eskuz esku, 
baita nazioarteko beste hainbat lankidetzekin 
ere: Deustuko Unibertsitatea, EHU, Mondragon 
Unibertsitatea, Oxfordeko Unibertsitatea eta 
London School of Economics.

EKINTZAILETZA ETA EKIMENAREN 
ESANAHIA

Ekintzailetza Gipuzkoako enpresa-ezaugarrien 
berezko elementu gisa. Aldundiak hainbat 
programa bultzatzen ditu enpresetan ekintzailetza 
sustatzeko, eta aldi berean, ekimenaren esanahia 
bultzatzen du hezkuntzaren alorrean.

Sentsibilizatzeko, trebetasunak garatzeko eta 
jardunbide egokiak sustatzeko, guztira, ehun bat 
ekintza burutu dira hezkuntzaren alorrean, eta 
bertan, 2.437 gaztek hartu dute parte.

Aldundiak 2.336 enpresa-proiektu 
berri bultzatu ditu eta, guztira, 4.725 

enplegu sortu dituzte

GIPUZKOA BERRIKUNTZAREN 
ERREFERENTE

Etorkizuneko inbertsioa
Gipuzkoak I+G/BPGaren inbertsioan buru-buruan 
jarraitzen du eta horrek argi erakusten du nolako 
apustu estrategikoa egin duen herrialdeak, 
berrikuntza lehiakortasunaren bereizgarri izan dadin.

2009ko INE datuak

Aldundiak, legegintzaldiaren hasieratik, inbertsioari 
laguntzeko eta I+G+b sortzeko programei eutsi die, 
eta ahalegin hori are gehiago indartu da krisi garaian.

2007-2011 artean Berrikuntzako Departamentuak 
20,5 milioi euro xedatu ditu I+G proiektuak 
indartzeko.
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GIPUZKOA  LEHIAKORRA

TEKNOLOGIAREN ALORREAN 
EUROPAKO ERREFERENTEETAKO BAT

Auto-enpleguko programak Prolektu Eragindako 
 kop. enpleguak
Txekintek: 
enpresa berritzaileak 167 950

Txekin: auto-enplegurako  
laguntzak 2.125 3.605

Emekin: emakume
ekintzaileentzat bakarrik 44 170

Total 2007-2010 2.336 4.725

EKINTZAILETZA

IKTak PERTSONA

I+G+b

NAZIOARTE-
KOTZEA

 Gipuzkoa EAE Espainia E.B. 27 Frantzia  Alemania

 2,45 2,06 1,35 1,90 2,02 2,63

CIC Nanoguneko ikertzaile gazte bat prototipo baten diseinua 
lantzen.

Aldundiak ikertzaileak mantentzeko programen aldeko apostu 
garbia egiten du.

Pertsona dago lehiakortasunaren apostu aren erdigunean, eta 4 ekintza estrategia 
dauzka inguruan: ekintzailetza, berr ikuntza, nazioartekotzea eta IKTak.

Enpresa Ideia Gazte Onenaren XIX. Lehiaketako sari-banaketa.
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Alemaniarekin batera, Gipuzkoak lidergoa du I+Garen 
inbertsioan.



ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAKO AZPIEGITURA SARE 
ERAKARGARRIA 

21,5 milioi euroko  inbertsioa da, zientziaren eta teknologiaren 
alorrean Gipuzkoa Europan herrialde erreferente gisa sendotu dadin 
azpiegitura berrien bitartez:

GIPUZKOAKO ENPRESAK NAZIOARTEKO MAPAN

Gipuzkoa lehiakorra izateko, beharrezkoa da bertako enpresak 
nazioartera zabaltzea. Horretarako, hiru laguntza-ildo bultzatu dira:

IKTEN BIDEZ GIPUZKOA BERRITZEN

Berrikuntza eta ezagutza sustatzek o orduan enpresek eta erakundeek 
eskatzen dituzten premiei erant zungo dieten hainbat programa 
diseinatu ditu Aldundiak. 

GIPUZKOA  LEHIAKORRA

José Ramón Guridi, Berrikuntza foru diputatua, misio komertzial 
batean, Txinan. 

Bailara ezberdinetako proiektuak bultzatzeko Aldundia garapen 
agentziekin aritu da elkarlanean.

Miramoneko Parke Teknologikoko ikerketa laborategia.

OBTEen alde ata enpresetan I+G unitateak jartzearen alde egin 
du apostu Aldundiak.

BERC BCBL BIODONOSTIA INSTITUTUA
CIC nanoGune TEKNIKER egoitza
CIC biomaGune LORTEK
CIC microGune GOIERRI BERRIKUNTZA GUNEA
CIC marGune GARAIA BERRIKUNTZA GUNEA
CIC tourGune MIRAMON ELKARTEGIA
EDERTEK
MU-ETEO-MIK
DEUSTO Unibertsitatea 

Ekintza Finantzatutako Xedatutako  
 proiektuak laguntza

Ekoizpen eta  
zerbitzuen ezarpena 23 2,1 milioi €

Produktu berriak  
nazioartean merkat. 97 2,6 milioi €

OTEBak  
nazioartera zabaltzea 14  1,1 milioi €

Guztira 134  5,8 milioi €

IKTen  Proiektu Xedatutako  Eragindako 
Programa kop.   laguntza inbertsioa

Mikroenpresak 3.784 7,5 milioi € 19,8 milioi €

Produktu berriak 65 2,9 milioi € 7,3 milioi €

Udalak 190 2,3 milioi € 3,8 milioi €

Guztira  4.039 12,7 30,9 

 proiektu milioi € milioi €
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EKINTZAILETZA

IKTak PERTSONA

I+G+b

NAZIOARTE-
KOTZEA

Pertsona dago lehiakortasunaren apostua ren erdigunean, eta 4 ekintza estrategia 
dauzka inguruan: ekintzailetza, berr ikuntza, nazioartekotzea eta IKTak.
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BAKEA ETA NORMALKUNTZA

ADOSTASUN ZABALEKO 
PLAN BAT BAKEA LORTZEKO

31

Aldundiak giza eskubideekiko errespetua 
exijitzeko jarrera proaktiboa mantentzeko 
konpromisioa hartu du; bakerako Plana, 
gainera, gainontzeko erakundeekin, 
Batzar Nagusietan ordezkatutako 
taldeekin eta gipuzkoar guztiekin 
elkarlanean aritzea ahalbideratzen ari da.
Horren garapenean, bi ekintza mota 
aurreikusi dira:

• Kriminologiaren Euskal 
Institutuarekin Hitzarmen bat, 
biktimologiaren arloan ikerketa 
akademikoa egin dadin

• “Bizikidetza garatzen” izeneko 
jendaurreko mahai-inguruak

Euskal gizartearen parte-
hartze aktiboa sustatzen 
ari da Aldundia Euskal 

Herriko bake-prozesuan eta 
normalizazio politikoan

 

NORMALIZAZIO POLITIKOA 
ERRAZTUKO DUTEN EREMUAK 
SORTZEA  

Gogor lan egin da herritarrek 
normalizazio politikoaren prozesuan 
parte har dezaten. Horri begira, ekimen 
desberdinak gauzatu dira:

• Jardunaldiak eta mintegiak
• “Gazteei eta Politikari” buruzko 

materialak argitaratu dira
• “Gipuzkoako Gazteak eta Politikari” 

buruzko azterketa, 2009

Helburua: Gainerako euskal 
erakundeekin batera, bakearen, 
bizikidetzaren, adiskidetzearen eta Euskal 
Herriko normalizazio politikoaren aldeko 
aitzindaritza-lan sozial bat egitea da 
euskal gizartearen parte-hartze aktiboa 
bultzatuz.

2009ko abenduan onartua, Bakea 
bultzatzeko eta terrorismoaren 
biktimen oroimena indartzeko Planaren 
bitartez, Aldundiak terrorismoaren 
biktimen errealitateaz duen konpromisoa 
zehaztu eta antolatu nahi du, jarduera 
esparru fi nko, egonkor eta koordinatu 
baten barruan.
 
Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreko 
agintaldietatik datorren jarrera garbi bat 
azaldu izan du terrorismoaren aurka eta 
giza eskubide guztien alde. Jarrera hori 
jarduera askotan gauzatu izan da, eta 
partaidetza soziala eta politikoa norabide 
horretan bultzatzera bideratu da.
 
Bakerako Plana onartzeak giza eskubide 
guztiekiko errespetuaren aldeko konpro-
misoa adierazten du; izan ere, bakea 
eta bizikidetza lortzea lehentasunezko 
helburua da gure herriarentzat.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako “Elkarbizitzaren 
eraikuntza” mahai ingurua.

Giza eskubide guztiak errespetatzeko xedez,  gizartearen eta 
politikaren parte-hartzearen aldeko apostua egin du diputatu 
nagusiak.



GIPUZKOA BERE ETORKIZUNA PRESTATZEN

ETORKIZUNARI AURREA HARTUZ
ETORKIZUNAREN ERRONKAK AZTERTU ETA GIPUZKOA PRESTATU, 

HORIEI ARRAKASTAZ EKITEKO

Aldundiak ratio egoki batzuetan betearazi du 2007-2011 kudeaketa plana, 
baina Gipuzkoaren eraikuntza geldiezina da eta ezin da eten. Behartuta dago Gipuzkoaren etorkizunaren 

proiekzioa orainalditik bertatik lantzera. 

GIPUZKOAKO BULEGO ESTRATEGIKOA 

Gipuzkoako bulego estrategikoa lurraldearen etorkizuna aztertzen ari da, kultura politiko berriaren bidetik, 
hau da, departamentuen arteko, erakundeen arteko eta lurraldeko eragileen arteko parte-hartzea bultzatuz.

Gipuzkoako gizarteak hemendik 20 urtetara heldu beharko dien erronkei aurrea hartzea da helburua.

GIPUZKOA G+20 HAUSNARKETA PROZESUA    

Ekimen honen helburua da Gipuzkoan eta Gipuzkoarentzat 
hausnarketa estrategiko iraunkor bat bultzatzea, 20 urteko epe bati begira. 

2010eko uztailean etorkizuneko estrategia berri bat aurkeztu zen, eta honela gauzatu da:

6 IBAI, 
6 HELBURU GARRANTZITSU

DEBA ibaia 
Eraldaketa 

ekonomikoa. 
Berrikuntzan eta 

ezagutzan oinarritutako 
ekonomia ireki, lehiakor 
eta iraunkor baterantz.

ORIA ibaia
Ingurumenaren 
eta lurraldearen 

eraldaketa.
Ingurumen iraunkor 

baterantz, etorkizuneko 
belaunaldiekin 

konpromiso zintzo bat 
erakutsiz.

UROLA ibaia
Eraldaketa 

demografi ko eta 
soziala. Gizarte 

zahartuago bateranzko 
aldaketa hori kudeatu 

eta ongizatearen 
gizartearen fi nantzaketa 

bermatu.

OIARTZUN ibaia 
Eremu publiko eta 

politikoaren eraldaketa.
Herri-administrazioaren 

modernizazio orokor 
baterantz eta erakunde-
sarearen arrazionalizazio 
handiago baterantz. Balio 

berrietan oinarritutako 
gobernantza berri bat.

URUMEA ibaia 
Ikasketen eta 
ezagutzaren 
eraldaketa.

Gipuzkoa, ikasten ari 
den lurraldea. 

BIDASOA ibaia 
ETAren indarkeriaren 
amaiera, bakearen 
garaipen historikoa. 

Euskadiko 
autogobernuan 

sakontzea.




