
Kudeaketa Publikoa egiteko modu desberdina 

Zertan inbertitu 
500.000 euro ?

1  . Urolako trenbide zaharreko bidegorria egokitzea, 
Zestoa-Lasao eta Zestoa-Zumaia tarteetan, bai eta Azkoitia
barrukoak, eta Urrestillara eta Matxinbentara doazenak ere.

2 .   Elikadura subirautza bultzatzeko plan bat egitea, baserri-
guneak eta landa eremuak babesteko eta berreskuratzeko.

3.   Basoen aprobetxamendu integralerako antolaketa-plan bat
egitea bailara osorako, baserri-bide, mendi-bide, bidegorri,
erreka eta ibaien garbiketa eta mantenu-lanak, eta bertako
espezien landaketa jasoko dituena. 

4 .   Eskualdeko mendietan bidezidorrak txukundu, eta 
mendi-ibilbide erakargarriak egitea.

5.   Enplegua sortzeko kooperatibak bultzatzea.

6.   Burujabetza energetikoa lortzeko plangintza bat garatzea,
tokiko energiari lehentasuna emanez.

7. Haur eta gazteentzat tailerrak eta ekitaldiak antolatzea
berdintasuna (sexu, arraza, egoera ekonomikoa…) sustatzeko.

8. Urola erdiko industria mapa egitea: bailarako dibertsifikazioa
bultzatzea, sektore berritzaileko enpresak sortu araziz. 

9. Mugikortasun arazoak dituztenentzat azpiegituretarako
sarbideak hobetzea.

10. Herri bakoitzeko oroimen historikoa berreskuratzeko
proiektuak martxan jartzea.

11. Eskualdeko historia berreskuratzeko plangintza bat egitea
eskualdean dauden baliabideak eta turismo-jasangarri
plangintza bat kontutan hartuz.

12. Birziklatze-enpresak sustatzea.

13. Herri txikietan kultura jarduerak sustatzea. 

1 4. Hirugarren adineko zerbitzuak eskaintzen dituzten kooperatiba
berrien aukerak aztertzea.

15. Auzolana sustatzea.

16. Bailarako pobreziaren azterketa soziologikoa egitea.

17. Gazteak boluntario lanetan jartzea, ezinduak edo edadetuak
laguntzeko.

18. Eko-bailara izateak sor ditzakeen aktibitate ekonomiko berrien
aukerak aztertu eta bideratzea. Jadanik existitzen diren
jarduerak indartzea.

19. Herritarren partaidetza bultzatzeko tresnak eta dinamikak
bultzatzea, bereziki teknologia berrien bidetik. 

20. Azkoitiko garbigunea handitu, berritu eta ordutegia zabaltzea.

21. Denda txikiak laguntzeko programa egitea, eta enpresa txiki
eta ertainen sorrera laguntzea. 

22. Haur eta gazteentzat programak lantzea; herrietako etorkizuna
diren neurrian, bertan bizitzeko erraztasunak ematea.

23. Gazteen artean berdintasuna sustatzeko programak
antolatzea.

24. Kirola egiteko tresnak parke eta aire libreko 
eremuetan jartzea.

25. Etorkinentzat harrera-ikastaroak eskaintzea.

26. Dependentzia duten pertsonei arreta handiagoa eskaintzea.

27. Berrikuntza teknologikoa sustatzea.

28.  Eskualdeko garapen ekonomikorako plan oso bat egin,
formazio eskaintzea eta ikerketa eta garapenena bultzatzea.

29. Emakumeen kirola sustatzeko programak abiatzea.

30. Azpeititik A-8ra bitarteko errepide-sarea hobetzea.

HOBETSITAKO 30 PROPOSAMENAK

Urola Erdiko herritarrek 124 proposamen egin dituzue. Ondoren, horietatik
30 lehenetsi. Orain, 30 horietatik zeintzuk gauzatuko diren erabaki behar duzue. 

ESKUALDE BATZARRA: Azaroaren 28an, 
Azpeitiko Sanagustin kulturgunean, 18:30ean
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www.aurrekontuahobetzen.net


