
Orokorrean pentsatu eta tokian jardun.

Garapen iraunkorreko irizpideen bitartez ezkerreko politikak gau-
zatzea, bizi kalitate onenarekin, eta etorkizuneko belaunaldientzat 
gordeko den ingurune natural posible onenean.

Udal-baliabideen kudeaketa arduratsua, gardena eta eraginkorra 
egitea, herritarren dirua zintzotasunez eta seriotasunez administra-
tu behar delako. Pertsonak kontuan hartuz, haiei informatuz, entzu-
nez eta herri-kontsultak abian jarriz. Parte-hartze errealean sines-
ten dugu, bi noranzko komunikazio-bideak sortuz. 

Iraunkorra, solidarioa, dinamikoa, bizia, oparoa. Pertsona, kultura, hi-
zkuntza eta giro anitzekoa. Aurrerakoia, modernoa eta integratzailea.  
Mundura irekia, bere sustraiekin, tradizioekin eta jendearekin. Ingu-
rune natural osasuntsu, garbi eta atseginean.

Urola Kosta mankomunitateak eta Zarautzek ekintza ekonomikoko eta 
Enpleguko Plan bat garatu behar dute, eta toki-garapeneko aholkularia-
ren figura sortu behar dute, herri bakoitzean eta Zarautzen bertan ere, 
enplegurako politika aktiboak sustatzeko.

Bizirik dagoen, jarduera desberdinak dituen, udalez gaindiko erakundee-
kin batera jarduteko ekimenak dituen eta ahalik eta agente gehien par-
te hartzera bilduko dituen herri bat, enplegua sortuko duen eta bertako 
jendea eta kanpotarrak erakarriko dituen herria dela ahaztu gabe. Hori 
da sozialistok nahi dugun eta imajinatzen dugun Zarautz. Herri irekia, bi-
zia, dinamikoa, iraunkorra, atsegina. Bizi kalitate oneko ingurune natural 
bikaina badugu jada; ez litzateke zaila gertatuko erakargarritasun-maila 
handiagoa lortzea. Pertsonak zoriontsuagoak egin ditzakeenari lehen-
tasuna baino ez zaio eman behar. Zarauztarren bizi kalitatea da gure 
lehentasuna.

1. Urola Kosta mankomunitatean Enplegu-plan bat garatuko dugu, pres-
takuntza-izaera duten lan-brigadak berreskuratuz.
2. Toki Garapeneko Aholkulariaren figura sortuko dugu
3. Energia-aurrezpenak lehentasuna izango duen Eraikinak Birgaitze-
ko Plan Orokor bat sustatuko dugu, herriko gremioen artean lanpostuak 
sortzeko.
4. Mankomunitate-mailan enplegurako diru-laguntzak handituko ditugu.
5. Ekintzaile berriei 2 urtez udal-zergak ez ordaintzea eskainiko diegu.
6. TAF eraikinean kultur mikroenpresa digitalen haztegia sortuko dugu.
7. Gazteen enplegurako politika aktiboak sustatuko ditugu.
8. Bertako nekazaritzako produktuen kontsumoa sustatuko dugu.

Merkataritza eta turismoa Zarautzen oparotasuna eta enplegua sortze-
ko lehen mailako eragile ekonomikoak direla uste dugu. Herriko merka-
taritza indartzea iraunkortasuna sustatzea da. Turismo-eskaintzak kali-
tatekoa eta zabala izan behar du, ingurumenaren errespetua lehenetsiz.

9. Murkil-ekin elkarlanean, sektorea suspertuko duten jarduerak sus-
tatzeko asmoa dugu. 
10. Lanean ari direnen zein langabezian daudenen artean Merkataritzako 
eta Ostalaritzako Prestakuntza-ikastaroak sustatuko ditugu, sektorea-
ren kalitatea eta lan-egonkortasuna hobetzeko.
11. Sektorearen egoeraren diagnostikoa, herrian itxita dauden lokalen 
azterketa eginez, eta, ondoren, bildutako datuak aztertuz hobekuntza-
proposamenak egiteko. 
12. Turismo ekologikoa sustatuko dugu, Zarautzen aberastasun ekolo-
gikoari balioa ematen dion ingurabide Berde-Urdinarekin lotuz..
13. Urte osoan kalitateko turismoa erakartzeko azpiegiturak eta dina-
mikak sortuko ditugu: biltzarren eta konferentzien zentroa, Donostia-
rekin sinergiak, lurraren zirkumnabigazioaren bosgarren mendeurrena...

Gure lehentasuna:
pertsonak.
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Industria- eta teknologia-garapen garbiaren alde egiten dugu. Zarautz 
zarauztarren artean enplegua sortzeko ahalmena izango duten enpresa 
berritzaileen eta puntakoen mintegia ere izan dadin nahi dugu. 

14. Kudeaketa eraginkor baten bitartez Errotaberri industria-poligo-
noaren garapenari ekingo diogu.
15. Abendaño poligonoan zuntz optikoa ezarriko dugu eta poligonoaren 
garapen teknologikoa bultzatuko dugu. 
16. Jarduera-lizentziak eguneratuko ditugu.
17. Enpresak erakartzeko eta Abendañon itxita dauden lokalak okupat-
zeko baldintzak hobetuko ditugu, industria-jarduera berreskuratuz. 
18. TAF eraikin babestua berreskuratuko dugu coworking, enpresa tekno-
logikoen mintegi, eta biltzarren eta konferentzien zentro gisa erabiltzeko.   
19. Surfaren inguruan industrialde bat sortzea proposatzen dugu, sur-
faren turismoa osatzeko eta honekin uztartzeko, eta Zarautzen irudi mo-
dernoa eta internazionala zabaltzen laguntzeko.
20. Tanatorioa lekuz aldatzea aztertzen ari gara, eskualdeko beharrei 
erantzuteko, hileta zibiletarako leku bat eskaintzeko eta irisgarritasuna-
ren arazoa konpontzeko.

Haur-pobreziaren aurka erabakitasunez borrokatuko dugu.

29. Haurrentzako beken eta laguntzen (eskola-beka, garraio-beka) plan 
integral bat garatuko dugu. Opor-garaiko jangelentzako bekak manten-
duko ditugu eta, ikasturtean zehar, jangela horiek gosariak ere emateko 
zabalduko ditugu
30. Familiei zuzendutako gizarte-laguntza handituko dugu.
31. Unicefek sustatutako Haurren aldeko Estatu Ituna babestuko dugu. 
Haur-pobreziari eta gizarteratzeari buruzko erakundeen gomendioak 
kontuan hartuko ditugu. 

Immigrazioa botere ekonomikoaren adierazle bat da, eta etorkinak hart-
zen dituzten lekuentzako aberasgarria.

32. Immigrazio-plana garatuko dugu: iraunkortasun-sentimenduaren 
aldeko neurriak, hizkuntzen eta erabilera sozialen ikasketa, kulturarteko-
tasunean hezteko profesionalen prestakuntza. 
33. Administrazioaren aurrean izapideak errazteko aholkularitza eskai-
niko dugu.
34. Edozein motatako jarrera xenofoboei eta diskriminatzaileei aurre 
egingo diegu.

Zarautzen elkartasunaren kultura aktibo baten alde lan egiten dugu.

35. “Elikagaien Bankua” hornitzeko sentsibilizazio-kanpainak eta jangela 
sozial bat zabaltzea bultzatuko ditugu. 
36. GKEkin elkarlana sendotuko dugu.
37. Bidezko Merkataritza, % 0,7a eta banku etikoa (FIARE, Triodos, ...) 
sustatuko ditugu.

Gazteek lehentasun osoa dute, eta gazte horiek babestuko ditugu euren 
emantzipazioa eta euren bizi-proiektuak osatzea –prestakuntza, gaz-
teen enplegua eta alokatzeko etxebizitzak babesteko politiken bitartez– 
sustatuko duten politika publikoak gauzatuz.

38. Alokairu-erregimenean gazteentzako zuzkidura-apartamentuen bi-
tartez, gazteek lehen etxebizitza eskura dezaten bultzatuko dugu.
39. Udal- eta mankomunitate-mailan gazteen enplegu-plan bat gara-
tuko dugu. 
40. Eskualdeko enpresetan praktikak sustatuko ditugu, Unibertsitateko 
eta Lanbide Heziketako ikasleen trebakuntza eta laneratzea hobetzeko.
41. Prestakuntza babestuko dugu, bereziki, atzerriko hizkuntzen ikas-
kuntza.
42. Gazteak kontratatzeko zerga-salbuespenak sustatuko ditugu.
43. Aisiaren kultura arduratsua sustatuko dugu, Gaztelekuaren jarduera 
sendotuko dugu eta bertako instalazioak erakargarriagoak egingo ditugu. 
44. Gazteekin batera, lonjen erabilera arautuko dugu. 
45. Drogaren aurkako prebentzioa.

46. Erretirodunen etxearekin eta Urola Kostako Adinekoen Kontseiluare-
kin elkarlanean jardungo dugu bertako instalazioak eta haiek burutzen 
dituzten jarduerak hobetzen.
47. Belaunaldien arteko lankidetzako programak bultzatuko ditugu.
48. Adinekoentzako etxez etxeko laguntzen udal-planak aztertuko ditu-
gu.

Udal-politikatik Ongizatearen Estatua mantentzeko asko egin daiteke 
eta egin behar da, pertsonentzako laguntza sozialeko hurbileko politikak 
sustatuz.

Ez dago mundu guztia berdin tratatzea baino ezer bidegabeagorik. Hor-
taz, elkartasun-printzipioak aplikatuko ditugu ekonomikoki kaltetuen 
daudenei eta edozein arrazoirengatik moldatzeko arazoak dituztenei la-
guntzeko.

21. Gizarte Ongizateko Udalaren Saila indartuko dugu, denboran etenik 
gabe eta jarraian garatuko den udal-politika solidario argi baten aldeko 
giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak handituz.
22. Zaurgarritasun bereziko taldeentzako aholkulari juridiko/teknikoaren 
figura sortuko dugu, era horretan, haien lan-eskubideak eta eskubide zi-
bilak babesteko.
23. Desgaituen elkarteekin batera lan egingo dugu haien erabateko inte-
grazio soziala lortzeko.
24. Gutxien dutenekin solidarioa izango den zerga-sistema mailakatua 
babestuko dugu. 

Gizarte-laguntzak eskuratzeko modua hobetuko dugu, laguntza horiek 
jasotzen dituzten pertsonek horretarako eskubidea dutelako.

25. Irabazkin txikiagoak dituzten familia eta taldeentzako laguntza eko-
nomikoak handituko ditugu. 
26. Gizarte Larrialdietako Laguntzak eta Banakako Laguntzak handituko 
ditugu, baita etxez etxeko laguntzaren baliabideak ere. 
27. Irizpideak argituko ditugu, izapideak sinplifikatuko ditugu eta gizarte-
laguntzen inguruko informazioa emango dugu laguntza horiek behar di-
tuzten pertsona guztiengana hel daitezen.
28. Etxegabetzeen aurka herri-plataformekin batera jardungo dugu eta 
aholkularitza eskainiko dugu.
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Gure iritziz hiriak hezkuntza-agente dira arlo guztietan; horregatik, Hiri 
Hezitzaile kontzeptutik lan egingo dugu. Geroko belaunaldiei etorkizuna 
eta aukera-berdintasuna bermatzeko tresna bat denez hezkuntza, so-
zialista garen aldetik, Zarauzko udaletik Eskola Publikoa babestuko dugu 
eta ikastetxe guztietan balioen heziketa sendotzeko lan egingo dugu.

49. Hiri hezitzaile proiektuari berriro helduko diogu balioen heziketa 
sustatzeko hainbat ardatzen inguruan: bizikidetza demokratikoa, kultur 
aniztasuna, genero-berdintasuna.
50. Gurasoei zuzendutako balioetan oinarritutako prestakuntzako 
kanpainak garatuko ditugu, adimen emozionalaren ikuspegitik.
51. Enpatia, elkartasun, asertibitate eta adimen emozionalaren inguruko 
prestakuntza sustatuko dugu. 
52. Ikastegi publikoen azpiegituren kalitatea hobetzen eta bertan lagunt-
zen jarraituko dugu.
53. Ikastegiekin elkarlanean hezkuntzako aldizkari digitala sortuko dugu.
54. Monte Albertia BHIren egoera egonkortzen saiatuko gara. 
55. Helduen Eskolarekin eta BOZI (Bizitza Osoan Zehar Ikaskuntza) pro-
gramarekin elkarlanean, pertsona guztientzako hezkuntza iraunkorra 
sustatuko dugu.
56. Musika Eskola sendotuko dugu, bertako instalazioak hobetuz.
57. Zarautzek Hizkuntza Eskola Ofiziala behar du gure gazteen pres-
takuntza modu integralean hobetzeko.

Zarautzek Donostia 2016rekin eta Gipuzkoako lurralde osoarekin kultur 
sinergiak sortzeko gai izateko tresnak jarri nahi ditugu. Baliabideak opti-
mizatuz, Zarautzek Donostiaren kultur erakargarritasunetik etekina ate-
ra dezan bilatuz eta lurralde osoari kultur dinamismoa eskainiz. Gainera, 
Victoria itsasontzian Elkanok egindako Lurraren Zirkumnabigazioaren 
bosgarren mendeurrena dela eta, Zarautzek eta Urola Kostak nazioarte-
mailako proiekzioa izan dezaten nahi dugu.  

Zarauzko kultur ekipamenduen sare hasiberria arrazionaltasunez eta 
proportzionaltasunez, eraginkortasunez eta xahubiderik gabe berranto-
latu eta sustatuko dugu, denboran iraunkorra izango den kultur ekintza 
baterako tresnak bilatuz.

58. Zarautz inguruko kultur zirkuitutan gehiago sartzea:  Zinemaldia, 
Musika Hamabostaldia, Jazzaldia.
59. Zarautzen eta Donostia 2016 Kulturaren Europako Hiriburutzaren 
arteko lankidetza sustatuko dugu.
60. 2019tik 2022ra ospatuko den Elkanok egindako Lurraren Zirkum-
nabigazioaren V. mendeurrenaren ospakizunen barruan kultur ekintzak 
sustatuko ditugu. 
61. Zarautz kulturarako leku erakargarria, artista eta sortzaileentzako 
(Musikeneko ikasleak, ikerlariak, artistak eta abar) bizileku bihurtzea.
62. Udal Liburutegia: ordu gehiagoz egongo da zabalik, bereziki azterketa-
garaian, eta ikasteko gelak jarriko ditugu. Bertan dauden baliabideak op-
timizatuko ditugu ordutegiak eta zerbitzuak eskaera errealera egokitzeko.
63. Modelo zinema: kultur foku gisa, Modelo zinemaren jarduera sendotuko 
dugu, programazio plurala, askotarikoa eta jarraitua denboran sustatuz, 
jaialdiak bultzatuz eta hedapen-zirkuitutan (zinemaldia eta abar) sartuz. 
64.  Photosmuseum: museoari babesa emango diogu hedatzeko eta 
proiektatzeko.
65. Ebro-Etxea: kultur zentro aktibo eta parte-hartzaile gisa, Ebro Etxea-
ren jarduera indartuko dugu.

66. Narros Jauregia etorkizunean kultur ekitaldi, udako ikastaro, Musika 
Hamabostaldi eta abarren egoitza gisa berriro erabiltzeko formulak bila-
tuko ditugu.
67. TAFen eraikinean diziplina anitzeko eta berritzailea den kultur sorme-
neko azpiegitura bat proposatzen dugu. Udalaz gaindiko proiekzioa izan-
go lukeen biltzarretarako eta konferentzietarako zentro bat izango litza-
teke.  Lankidetza-hitzarmenen bitartez inbertsioak optimizatuko ditugu. 

Euskara zarauztarren artean komunikatzeko tresna eta kohesio-
elementu gisa ulertzen dugu. Euskalduntzeko politika adostuetan 
aurrera egiten jarraituko dugu, eskubideen subjektua pertsona dela 
kontuan hartuz.

68. Elebitasuna eta eleaniztasuna inposaketarik gabe bultzatzea.
69. Hizkuntza-politika diskriminatzaileak eta inposatzaileak zuzenduko 
ditugu.
70. Udal Euskaltegian plaza gehiago jarriko ditugu 
71. 22.000 euro suposatzen dituen UEMAn parte hartzea kenduko dugu. 

Zarautzen mota diferentetako kirol asko egiten da. Praktika hori sus-
tatzeko, erakundeek bultzada eta tratu berezia eskaini behar diote ki-
rolari.

72. Surfa lantzeko zentroa.
73. Kirol egokituko programa, emakumeen kirola eta Beteranoen kirola 
bultzatzen jarraituko dugu.
74. Ikastetxeekin batera eskola-kiroleko programa indartuko dugu, par-
te-hartzea eta integrazioa, garapen pertsonala eta taldeko bizikidetza 
sustatzeko.  
75. Legez kanpoko haurren fitxaketak eta gurasoen jazarpena prebe-
nitzea.
76. Aldundiarekin elkarlanean hezkuntza-kirola sustatzea.
77. Eskalada-eskola Mutxio parkean. 
78. Kiroldegian harmailak gehituz edukiera handitzea.
79. Kirola egiteko gune estaliak prestatuko ditugu. Adibidez, Lizardi ins-
titutuko patioa.
80. Itxasmendin txirrindularitza eta atletismoa egiteko ekipamenduak 
hobetuko ditugu.
81. Astiren plan estrategikoa egingo dugu, gaur egungo kirol-beharre-
tara egokitzeko.
82. Errugbi zelaiko aldagelak handitzea, eta bertan dagoen kantina 
finkatzea eta hobetzea.
83. Astiko Errugbi zelaiko eta belar artifizialeko zelaiko harmailak esta-
liko ditugu
84. Instalazioen errendimendua hobetzeko, belar artifizialeko zelai ge-
hiago egingo ditugu. 
85. Abendañoko kirol-ekipamendua aztertu eta hobetuko dugu: gimna-
sia- eta atletismo-zirkuitua, dunetako pista, Skatepark...
86. Instalazio berriak ezartzeko beste leku batzuk bilatuko ditugu.
87. Vista Alegreko kirol-pista eta sarbideak konponduko ditugu.

HEZKUNTZA

KULTURA

EUSKARA
ASKATASUNEZ

KIROLA
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107. Hutsik dauden etxebizitzen azterketa egingo dugu jabeak zigortu gabe.
108. Maizterraren irudia duin bihurtuko dugu eta alokairurako udal-ase-
guruen bitartez konfiantza handituko dugu. 
109. Alokatzeko etxebizitza sustatuko dugu, bereziki gazteentzako, Eus-
ko Jaurlaritzarekin egindako hitzarmenen bitartez (Alokabide).
110. Merkatuan etxebizitza hutsa berriro jartzen ez duen eta jabeak bi-
degabe zigortzen dituen OHZren % 150eko errekargua kenduko dugu. 
Badira beste formula batzuk.
111. Aldapetan eta Salberdinen etxebizitza babestuak eraikitzeko atze-
ratutako proiektuei berriro helduko diegu. 
112. Itsasmendin Etxebizitza Babestuak (BOE) egingo ditugu.
113. Beste etxebizitza-formula batzuk aztertuko ditugu: gazteentzako 
zuzkidurako apartamentuak (lehen etxebizitza), etxebizitza mutualiza-
tuak eta kooperatiboak, gazteentzako etxebizitza partekatuak...

114. Lorezaintza iraunkorra eta baratze ekologikoak indartzeko proze-
suarekin jarraituko dugu, eta udalaren baratzeak modu koordinatuan 
erabiltzea bilatuko dugu. 
115. Udal Lore eta Barazki-eskola sortuko dugu laborantza ekologikoan 
hezteko eta ikastetxeekin programak egiteko.
116. Haur-parkeak, Zelai Ondoko Belatokia eta kirol ekipamenduak beza-
lako topaguneak estaliko ditugu. 
117. Gimnasia praktikatzeko aparatu mekanikoekin aire zabaleko espa-
zioak sortuko ditugu. 

118. Gure kaleetako eta lorategietako argiteria eta hiri-mantentzea 
hobetuko ditugu, auzo guztiei arreta bera eskainiz. 
119. Auzo bakoitzak, gutxienez, komun publiko bat eduki behar du ka-
lean; ahal izanez gero, haur-parkeen ondoan. 
120. Auzo bakoitzarentzako irtenbide espezifikoak proposatuko ditugu, 
eta auzo-elkarteei diru-kopuru bat emango diegu funtzionatzen jarrai 
dezaten. 

121. Indamendi kaleko zubitik sarrera izango duen biribilgune bat eraikitzea. 
122. Iritako hezeguneetako zona ingurabide Berde-Urdinean sartzea 
parke gisa, aniztasun eta aberastasun naturala errespetatuz.
123. Auzo osoan aparkatzeko zonak asfaltatzea eta egokitzea.
124. Atletismoko eta txirrindularitzako pista margotzea eta hobetzea.
125. Pantaila akustikoak ipintzea Frantseskua zubiraino eta autopistan 
abiadura moteltzea.
126. Ibaiaren ertzeko baranda pintatzea eta zakarrontziak berriro jartzea.
127. Auzoaren mendebaldeko zonan bidegorrien eta txirrindularien argi-
teria hobetzea.

128. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako lurpeko pasabidea. 
Funtsezkoa auzoarentzat eta herri osoarentzat. 
129. Ibilgailuen aparkalekua hobetzea eta aurreko zabalgunea garbitzea. 
130. Auzoko lokala berritzeko eta erabilera egokia emateko hitzarmena egitea. 

131. Eskailera mekanikoen bitartez auzorako irisgarritasuna hobetzea.
132. Bidegorria konpontzea. Asfaltatzeko premiazko plan bat egitea eta 
arrapaletan segurtasun-neurriak ezartzea.
133. Futbol-zelaia konpontzea. 
134. Elkartearen kanpoaldeko espazioa konpontzea.
135. Torreoia: Ingurabide Berde-Urdinean integratutako parke eta aisia-
rako guneko proiektu bat garatzea, eraikina eta ingurune natural eta pai-
sajistikoa errespetatuz.

Zarautz osasuntsua, atsegina eta garbia nahi dugu, paseatzera, begi-
ratzera, jolastera, atsedena hartzera edo hitz egitera gonbidatuko duten 
espazio bizi, ireki eta dinamikoekin. Garraio publikoa, oinezkoen mugikor-
tasuna eta irisgarritasuna, txirrinduan egindako joan-etorriak sendotzea 
ekarriko duen mugikortasun iraunkor baten alde gaude.  Herrian dau-
den hesi arkitektonikoak kentzeko behar diren neurriak hartuko ditugu.  
Amatzen ari den legealdian ez da ezer aurreratu etxebizitzaren gaiari 
dagokionean. Etxebizitzaren inguruko udal-politikari bultzada handia 
emango diogu bi ardatzetan oinarrituta: alokairuko etxebizitza sendot-
zea, eta etxebizitza babestuko sustapena bultzatzea, geldituta dauden 
proiektuei berriro helduz eta beste batzuk planteatuz.

88. Herri osoaren irisgarritasuneko azterketa integrala egingo dugu, 
Azken Portu Goikoa eta Vista Alegre auzoei arreta berezia eskainiz.
89. Vista Alegre eta Azken Portu Goikoa auzoetara errazago heltzeko es-
kailera mekanikoak edo antzeko mekanismoak ezarriko ditugu.
90. Galtzadak eta espaloiak berrituko ditugu.
91. Oinezkoen pasabideetan segurtasun-neurriak hartuko ditugu: pibo-
teak, edukiontziak ipintzea, hiri-agenteak... 
92. Hiri barruko garraioa hobetuko dugu uneko beharren arabera. 
93. Trenez hiriarteko garraio publikoaren maiztasuna eta erregularta-
suna handitzeko eskatuko dugu. 
94. Autobus bidezko Gasteizko eta Bilboko lineak hobetuko ditugu. 
95. Herriko trafikoa arinduko duen eta, horrela, Nafarroa kalean oi-
nezkoentzako eta txirrindularientzako espazio bat sortuko duen sai-
hesbiderako kreditua berriro jarri dezan eskatuko diogu Aldundiari.
96. Bidegorrien sarea zabaltzen jarraituko dugu, Agenda 21ean jada egin 
genuen proiektuan oinarrituz, eta sarearen ibilbidean Bilduren akatsak 
zuzenduz.
97. Bizikletaz eskolako bide seguruak proiektua burutzea.
98. Mitxelena auzoan trenbidearen azpitik oinezkoentzako eta txirrindu-
larientzako lurpeko pasabidea.
99. Maria Etxetxiki eta Aresti kaleen artean, errepide nagusian zebra-
bidea. 
100. Zarauzko sarreran aldirietako aparkalekua eraikitzea bultzatuko 
dugu. Urte osoan lotura-zerbitzua egingo duen autobusa jarriko da. Beste 
aukera batzuk sendotuko ditugu:  Abendaño, Asti, Brigada, Eguzki Zahar.
101. Aldirietako aparkalekuetarako argi bidezko seinaleztapen digitala 
ezartzea. 
102. TAO zerbitzua berraztertuko dugu, sinpleago eginez eta herritarrei 
galdetuz.
103. Egoiliarrei aparkatzeko txartela doan emango diegu, zirkulazio-
zerga ordaintzen baitute.
104. Egoera erregularizatzeko TAOren kudeaketarako beste lehiaketa bat 
egingo dugu.
105. Herritarrentzako eta erabiltzaileentzako informazio orokorra hobe-
tuko dugu, makina gehiago ezarriz.
106. Betearazten dituen Udaltzaingoak arauak betetzea.

MUGIKORTASUNA 
ETA 
IRISGARRITASUNA 

GURE HIRI EREDUA3. ETXEBIZITZA

AUZOAK

ITXASMENDI

MITXELENA

VISTA ALEGRE

PARKEAK, 
LORATEGIAK 
ETA PLAZAK
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Zarautz ekohiria, ekologikoa eta ekologista izatea nahi dugu, bertako he-
rritarrek ekologiaz goza dezaten eta bertan esku har dezaten:

136. Autopistaren inpaktu ekologikoa murriztuko dugu zarataren aurkako 
panelak ipiniz, abiadura 80 km/h arte murriztuz eta asfaltoa aldatuz. 
137. Administrazioan Energia Eraginkortasuneko plan bat garatuko dugu. 

138. 2007/2011 legealdian hasi genuen Ingurabide Berde-Urdineko 
proiektua garatzea: berdeguneak zaintzea, gune babestuak zabaltzea, 
biodibertsitatea babestea, eta hezkuntza, aisia eta turismo ekologikoa 
sustatzea..
139. Mutxio parkea berreskuratuko dugu.
140. Inurritza eta Igerain ibaien ertzak berreskuratzea.
141. Mollarri kaleko baserrian Biotopoaren interpretazio ekologikoko eta 
turismo-informazioko zentro bat zabaltzea proposatzen dugu. 
142. Enpresa bakoitzak bere hondakinak modu egokian kudea ditzan behar di-
ren neurriak hartuko ditugu, ibaira eta beste zona natural batzuetara isurketak 
ekidinez.
143. Herri osoan zarataren kontrola sustatzea, ingurumen-kutsadurari, eta 
horrek osasun fisikoan eta psikikoan eragiten dituen ondorioei aurre egiteko.
144. Bizikletaz, garraio publikoan eta oinez mugikortasun iraunkorra sus-
tatzea, ibilgailu partikularren kutsadura murrizteko.
145. Bidegorrien sarea garatzea.
146. “Slow cities” (hiri motelak) sarearekin bat egingo dugu. Aisiarako, lasai 
egoteko, zaletasunetan aritzeko eta harreman afektiboetarako espazio han-
diagoa sustatuko dugu eta energia berriztagarriak bultzatuko ditugu.
147. Ekotasa: Energia komertzializatzearekin eta banatzearekin lotutako 
udal-zergak kobratuko ditugu kontsumitzaileei zigortu gabe, energia era-
ginkortasuneko politika aktiboetarako erabiltzeko.
148. Eraikin publikoen energia-eraginkortasunaren azterketa. Energia 
berriztagarriak erabiltzea argiztatzeko, berotzeko eta udalaren parke mu-
gikorrerako.
149. Eskola- eta toki-agendako programen bitartez, ingurumenaren sent-
sibilizazioa sustatzen jarraituko dugu.
150. Erosketa berde eta etikoko irizpideak Udalean eta honek sustatutako 
lehiaketetan integratzea. 
151. Berrerabilpena sustatuko dugu, besteak beste, bigarren eskuko azoka 
txikiaren bitartez. 
152. Ohitura osasungarriak, bertako elikagaiak eta elikagai ekologikoak, bi-
dezko merkataritza, herriko merkataritza eta autokontsumoko baratzeak 
sustatzea.
153. ‘Energetikoki Udalerri Iraunkor baten alde’ herri osoan gizarte eta in-
gurumeneko energia-politika iraunkorrak burutuko ditugu.

154.  Atez atekoari ez. Zarauzko Hondakinen Mahaian aurkeztu genuen 
edukiontzien sistema planteatzen dugu. 
155. Gai organikoaren bilketa handitzea, bosgarren edukiontzia ezarriz herri osoan, 
udal-merkatuan eta halako gai asko sortzen dituzten beste hainbat lekutan.
156. Birziklatu ezin diren hondakinen energia-balorizazioaren alde.
157. Edukiontzien garbiketa eta mantentze-lana. Beharrezkoak direnak 
ordezkatuko ditugu erabiltzaileen beharretara egokituz.
158.  Garbigunea zabalduko dugu. Funtsezkoa eta atzera ezina da.
159.  Zabortegia behin betiko ixtea eta zigilatzea, lixibiatuen planta batekin.
160. Araztegiko instalazioak hobetzea eta lohiak behar bezala tratatzea.

Askatasunean oinarritutako bizikidetza demokratikoan giza eskubideak 
eta gizabanakoaren askatasunak, eta gizalegeko eta berdintasuneko 
kultura parte-hartzailea eta adeitsua errespetatu behar dira, legea eta 
udal-ordenantzak errespetatzetik hasita.

Memoria eta Askatasuna. Terrorismoari legitimitatea kentzen eta terro-
rismoaren biktima guztien aitorpen soziala, politikoa eta morala sus-
tatzen jarraituko dugu.

161. Memoriaren egunaren (azaroak 10) lore-eskaintza egiten jarraituko 
dugu, bizikidetza demokratikoko eta terrorismoaren biktimen sufrimen-
dua ez ahazteko sinbolo gisa.

162. Herritarren artean Udalaren Giza Eskubideen eta Bizikidetzaren 
Plana garatuko dugu.
163. Zarauztar guztientzako espazio publikoa berreskuratuko dugu, pro-
paganda sektariorik eta propaganda iraingarririk gabe mantenduz.
164. Gorroto-delituak eta biktimak irainduko dituzten ekintzak erago-
tziko ditugu.
165. Partida sektarioak ezabatuko ditugu: ETAko presoei, Harrerari, Udal-
batzari laguntzak...

Berdintasunaren aldeko borroka gure nortasunaren ezaugarrietako bat 
da, eskubideen eta askatasunen berdintasunarena.

166. Edozein esparrutan emakumearen aurkako edozein motatako diskri-
minazioari aurre egingo diogu, bereziki emakumearen aurkako indarkeriari.  
167. Berdintasunean hezteko kanpainak egingo ditugu, ikastetxeetan 
zein herriko beste esparru batzuetan.
168. Tratu txarrak jasan dituzten emakumeei aholkularitza legala eta 
psikologikoa. Sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainak.
169. Aholkularitza sexologiko afektiboa sustatuko dugu.

170. Asoziazionismoa sustatuko dugu auzoetakoa lehenetsiz.
171. Aisia aberasgarria sendotuko dugu, garapenaren eta prestakuntza-
ren bitartez. 
172. Udalaren eta tokiko jardueren berri emateko, panel elektronikoen 
sistema ezarriko dugu.
173. Administrazio digitala sustatuko dugu, eraginkorragoa eta herrita-
rrarengandik hurbilagoa egiteko, ahal bada software librea erabiliz. 
174. Herritarren iradokizunak eta udalaren erantzuna arinduko ditugu: 
fotosalaketen orria, auzoetako elkarteekin linea zuzena, udaltzainen eta 
bizilagunen arteko elkarlana..
175. Benetan parte-hartzailea izango den udal-aldizkaria sortzea 
bultzatuko dugu.
176. Doako Wifi-guneak sustatuko ditugu, bereziki kulturguneetan..
177. Tarte digitala ekiditeko eta herritarren parte-hartzea indartzeko al-
fabetatze digitaleko ikastaroak sustatuko ditugu.
178. DAM indizearen gardentasun-eskaeren % 100 beteko dugu.

179. Udaltzaingoaren zerbitzu publikoaren eraginkortasuna indartuko 
dugu auzoetan udaltzainak etengabe egotea bermatuz. 
180. Hiri-sarea eta hiri-agentearen figura sortuko ditugu, zigorraren au-
rrean prebentzioa sustatuz.
181. Gizalege-ordenantza garatu eta aplikatuko dugu.

INGURABIDE 
BERDE-URDINA

HONDAKINAK
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