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Bileran ezinezkoa izan zen bertaratutako guztien izenak jasotzea
BILERAREN HASIERA
Aholkularitzako ordezkariak eskerrak eta ongietorria ematen dizkie Forora inguraturiko
partehartzaile guztiei. Proiektuaren egoeraren aurkezpen labur bat egiten du eta horren
ostean Foroaren helburua zein den adierazten du.
HELBURUA
Diagnostikoaren gaiarekiko Foroan bildutakoen pertzepzioak jasotzea
IRISMENA:
Diagnostikoaren gaiak lau blokeetan aurkezten dira:
1. Jarduera ekonomiakoen ingurumen eragina eta mugikortasuna
2. Ingurumen bektoreak
3. Sozioekonomia
4. Oria hezegunearen baliabideen azterketa
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METODOLOGIA:
1. Orain arte jasotako pertzepzioak irakurtzen dira
2. Bertaratutakoak,

aurkeztutako

dokumentazioan

oinarrituz,

balorazioa

egin

pertzepzioa adierazi
3. Norberak lekarkeena
Ondorengo tauletan Foroko partaideek Diagnosiaren inguruan egin zituzten ekarpenak
jasotze dira.
Honez gain, bertaratutakoek Orioko Tokiko Agenda 21eko prozesuaren metodologia adostea
eskatu zuten, parte hartzeari dagokionean batik bat. Honen ondorioz, herriko elkarteekin
bilera bat antolatu zen, ondorengo faseetarako parte hartzearen metodologia adosteko
asmoz
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JARDUERA EKONOMIKOEN ERAGINA INGURUGIROAN ( 1. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN HAUTEMATE NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak:
♣ Baserriak husten ari dira
♣ Udan Zumaiko draga dela eta Orioko barra aurrean bota dira
♣ Sortutako hondakinei dagokien araudia indarrean jarri gabe
lohiak. EJko Ingurumen Sailak debekatua du garai horretan hori
dago.
egitea. Udalak ez die gai horiei aurre egiten.
♣ Hiru ustiategi handi daude behi eta negutegiekin
♣ Hondarra ateratzen duen Aiako enpresak ondo egiten du. Barra
♣ Arditegi txiki batzuk daude
erreformatu zen eta hondarra akumulatzen da. Enpresa horrek
♣ Ortzaikako granja ez dago kontrolatua (untxiak eta oiloak)
mesede egiten du.
Arrantza:
♣ Itsasontzien olioa jaso egiten da.
♣ Kanpaina bat egin zen itsasontzietako zaborrak biltzeko baina
bukatu zenetik ez da jarraitu banaketarekin.
Industria jarduerak:
♣ Aiako enpresa batek hondarra ateratzen du itsasotik, itsasoko
urari eragiten diolarik
♣ Orion enpresak herri barruan egoteak zarata eta usain txarrekin
arazoak sortzen ditu.
♣ Autopistaren lotura berria aprobetxatuz industrialde berria jartzea
planteatzen da.
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JARDUERA EKONOMIKOEN ERAGINA INGURUGIROAN ( 1. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Turismoa eta zerbitzuak:
♣ Ostalaritza zerbitzutako establezimendu kopuruak %25eko
♣ Merkataritza bizitza da. Euskal Herriak zentro komertzialen
jaitsiera jasan du 6 urtetan. 1998an 43 establezimendu zeuden
dentsitate handiena dauka estatu mailan. Zentro komertzialetan
eta gaur egun 32 daude. Ostatu ematen duten establezimendu
sortzen diren lan prekarioengatik, merkataritza erdi eta txikiak
kopurua ordea 4tik 6ra igo da.
kaltetzen dira.
♣ Merkataritza mailan establezimendu kopuruak 1998 eta 2001
♣ AROZENA fabrika inguruan ekipamendu komertziala aurreikusita
artean %17ko beherakada izan zuen (65 establezimendutik 54ra
dago AASS-tan. Kanpora doan jendea hemen geratzeko ontzat
pasa zen). 2001 eta 2004 artean establezimendu kopuruak
har liteke, baina Orioko lanpostu asko kaltetuko lirateke (janari
%38ko gorakada jasan du (54tik 75 establezimendu izatera pasa
dendak...)
da herria). Aktibitate aldetik ordea, beherakada nabarmendu da ♣ Urbilek aparkamendua dauka ordaindu gabe eta udaltzainarekin
batez ere Urbil Zentro Komertzialaren eraginez
eztabaidatu gabe. Komertzio guztiari eskuak lotzen zaizkio. Ez
♣ Turismo aldetik hondartza da puntu erakargarriena. Ibaia eta
diogu irisbiderik uzten eta transportistak ez du lekurik
Alde Zaharra indartu behar dira.
deskargatzeko.
Jendea
kanpoko
komertziora
doa.
♣ Turisten %47a kanpinean geratzen da.
Aparkamendurik ez dago eta 15 minututan erosketak egiterik ez
♣ Erkidegotik datozenez gain, turisten %31 Kataluniatik datoz,
dago eta horren ingurua ez da ezer egiten.
%33a estatuko gainontzeko lurraldeetatik eta %29a atzerritik.
♣ Komertzioa eta Turismoa suspertzeko estrategia bideratzen ari
da Udala eta Arkupe (PERCOTUR
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MUGIKORTASUNA ( 1 BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
♣ Arazoa daukagu autoekin eta 2500 biztanle gehiago edukiko
Bide sareak eta trafiko intentsitatea:
♣ Autopistarekin erdi-lotura eta Orioko bariantea eraikitzeko
ditugu.
♣ Aparkalekuen gaia oso garrantzitsua da. 15 minutuko muga
proiektuak daude.
♣ Gaur egungo herriko sarrera inbutu bat da. Hau ekiditeko, zubi
dugu. Oso motza da. Ez du denbora ematen ezertarako .
berri bat eraikitzeko ideia dago
gutxienez 30 minutukoa beharko litzateke.
♣ Kanpotik datorren jendeak zailtasunak ditu aparkatzeko.
Aparkalekuak:
♣ Lurrazpiko aparkalekuak eraikitzea aurreikusita dago (guztira
Alternatibak behar dira, baina ez urruti, herrian bertan baizik.
♣ Calle Arriba: bi etxe daude aurri egoeran (ruina) eta beste bi
400 plaza inguru)
♣ Hondartzako Planean 800 aparkaleku plaza inguru aurreikusten
etxetara sarbidea moztuta dago. Ezin da pasa eta euria ari
dira
duenean egoera okerragoa da.
♣ Eraikuntza berriko guneetan etxebizitza bakoitzeko 1,5 plaza
♣ Proiektaturiko zubi berria arrantzaleentzat oso txarra da. Etxetik
eraikiko dira lurpean eta plaza bana gainazalean
kanpora joan beharko lukete eta baita arrantzaleekin lan egiten
duten tailerrak ere. Ez dugu ikusten zubi horren beharrik
Garraioa::
dagoenik. 2700 sinadura bildu ziren peatonalizazioaren kontra,
♣ Garraio publikoari dagokionean kexarik ez da jasotzen.
zer konpontzen du zubi berriak? Plaza ingurua bakarrik utziko
♣ Bai autobusa baita trena ere herri kanpoaldean geratzen dira eta
luke libre zubiak. Beste aukera batzuk aztertu beharko lituzke
barrura sartzeko aukera izatea eskertuko litzateke.
Udalak. Autopistako lotura eta saihesbidea aztertu, Txankako
bidea zabaldu eta txukuntzeko. Turisten erdia hondartzara
Bizikletak eta oinezkoak:
badoa, Txankatik joan daitezke zuzenean. Beste zubia jarriz
♣ Bidegorri sare zabala eraikitzeko asmoa dago
gero, prezioa oso altua izango da lortuko den etekinarekin
♣ 2700 firma inguru jaso dira gaur egungo Orioko sarrera dena ez
konparatuz.
♣ Pelotari kale bukaeran plaza txiki bat dago eta 40 auto inguru
peatonalizatzeko.
egoten da han aparkatuta.
♣ Azkeneko obretan egin den kale berrian, barrera arkitektonikoak
Irisgarritasuna:
♣ Hirigune Historikora iristeko elementu mekanikoen beharra
jarri dira. Hemendik aurrera kontu handiagoarekin ibili.
♣ Badago plangintza bat egina irisgarritasunari buruz, 3 fasetan
nabarmena da.
egin behar zena. Gaur egun ez dira epeak betetzen ari. Bereziki
udal ekipamenduetan.
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INGURUGIRO BEKTOREAK( 2 BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Airearen kalitatea:
♣ Aita Lertxundi eta Anibarko Portuan aire kutsadura nabarmena
da autoen eraginez.
Akustika:
♣ Tabernek sortutako zarata dela eta arazoa konpontzeko
sonometroak jarri dira tabernetan.
♣ Motorrek zarata arazoa sortzen dute.
♣ Aita Lertxundi kalean eta autopista inguruan zarata handia dago.
Ura:
♣ Txurrukako hondartzan bainua debekatua egoten da baina ez
kutsaduragatik, lokatzak sortutako arriskuagatik baizik.
Ur hornidura:
♣ Kanpineko biltegiak arazoak ematen ditu. Ez du tratamendu
URA
egokia ematen eta ur asko galtzen da.
Ur zikinen saneamendua:
♣ Eusko Gudari kalea joan zen urtean berritu zen eta oraindik
♣ Ur zikina Zarauzko araztegira doa. Zenbaitetan, marea bizien
estolderiatik usain txarrak ateratzen dira noizean behin. Berrikusi
garaian, itsasoko ura sartzen da eta arazoak sortzen dira.
beharko litzateke.
♣ Plaza inguruan eta Iturbide kalean hodiak zaharrak dira eta
♣ Ur zikinak: ponpaketa sistematik, gainezkabidetik ura askotan
arazoak daude. Sarea bukatzean (2005ean) arazoa konponduko
ateratzen da. Marea bizien arazoa da edo dimentsioen arazoa?
da.
Agian ez zen ondo kalkulatu.
Energia:
♣ Ia herri osoan gas naturala sartuta dago.
♣ Urbanizazio berrietan fluxu kontrolagailuak jartzen dira.
Zaharretan ere jartzeko asmoa dago.
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INGURUGIRO BEKTOREAK (2. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Hondakinen kudeaketa:
♣ .Txakurren kakak direla eta kexa asko daude. Ordenantza
erregulatzaile bat atera beharko litzateke.
♣ Mankomunitateak eskainitako ohizko zerbitzuaz gain, inpresora
kartutxoak paper-denda batean jasotzeko aukera dago.
Hondakinak
♣ Tabernetako olioa enpresa batek jasotzen du eta orain beira eta ♣ Txakurren kakaren inguruan garbitzaileek lan hobea egin
ontzi arinak jasotzeko gurpildun edukiontziak jarriko zaizkie.
beharko lukete.
♣ Birziklapen tasa handitu beharra ikusten da.
♣ Aita Lertxundin papera birziklatzeko edukiontzirik ez dago.
♣ Orioko Bentako Parkean gaikako bilketa egiteko edukiontziak
jarri dira.
Lurzoru kutsatuak:
♣ Arostegi tailerraren lurrak eta Motondoko eremu bat kutsatu
bezala kalifikatuta daude.
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INGURUGIRO BEKTOREAK (2. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Gune babestuak:

SISTEMA NATURALAK

♣ Gaur egun babestuta daude Itsaslabarrak (DOT), Tontortxiki

♣ Orio ibaia Gipuzkoako bizkar-hezurra da eta baztertua dago.
eremua, Oriako itsasadarra (Hezeguneen Plana) eta Sarikolako ♣ Beduan mendia kendu eta kanaberaz bete dute. Ez da ezer
mugitu hemen.
Burniola (EJko katalogoan jasota)
♣ Ibaia lokatzez beteta dago eta usaina botatzen du. Garbitzen ari
♣ AASSetan Kukuarriko punta babesteko asmoa dago.
dira baina ez dena. Marea behera dagoenean, dena zikina
ikusten da.
♣ Dunak babestuta geratuko dira.
♣ Txurruka hondartza: beti kutsatuta dagoela eta debekatua dago
bainua. Inork ez du ezer egiten. Behin-betiko itxi edo zerbait egin
Natur guneen berreskurapena:
beharko litzateke. 3-4 urteko gaia da.
♣ Dunen berreskurapena martxan dago.
♣
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Gune babestuak
♣ Orain ez dago dunarik Orion. Berreskurapena ez da posible
dunarik ez badago.
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ARLO SOZIOEKONOMIKOA (3. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Biztanleria:
♣ Orioko azalera bikoiztu da azken 15 urteetan baina biztanleria ez Industrialdea
♣ Orioko indar sozial guztiak, orain dela 15-20 urte elkartu ziren
da handitu. Jendea herri barruan trasladatu da, batez ere Alde
Zaharreko irisgarritasun arazoak direla eta.
TEKNIKER-ekin eta baldintza batzuk jarri zitzaizkion.
♣ Inmigranteentzat integrazio bideak ireki behar dira.
Inportanteena industrialdea egitea. 15 urte pasa dira eta udalak
Egitura eta jarduera ekonomikoak:
ez du ezer egin. Industrialderik ez dago eta industria, zegoena,
♣ Arrantzale falta sumatzen da. Kanpoko jendea dator
joan egin da. Industrialde baten beharra dagoela.
♣ Industrialdeak lanpostu berriak ekarriko ditu. Oriok lo egiteko
itsasontzietan lan egitera.
♣ Lehen 28 itsasontzi zeuden eta orain 9 daude.
bakarrik balio du. Lanerako ez du balio.
Enplegua:
♣ Gehiengoak herritik kanpo egiten du lan.
♣ Industrialde berriak lanpostuen sorrera ekar dezake.
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ARLO SOZIOEKONOMIKOA (3. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
Etxebizitza:
ETXEBIZITZA
♣ Jende gaztea bertan geratzea nahi bada babes ofizialeko
♣ Jende gaztea geratzeko, etxe bizitza libreen prezioak ere
etxebizitza gehiago behar dira.
dauzkan prezioak ez edukitzea, nolabait prezio horiek
♣ Datorren urteetan egingo diren etxebizitza babestuak
kontrolatzea beharrezkoa da. BOE-ak ez dira soluzio bakarra,
oriotarrentzat bakarrik izango dira.
gazte guztientzat haina ez dituztelako egingo.
♣ Etxebizitza hutsen alokairua bultzatu behar da.
♣ Udalaren baliabideak erabili beharko lirateke. Ez promotoreek
Hezkuntza:
esaten duten guztia onartu. Baldintza batzuk jarri beharko
♣ Herriko ikastetxeen aldeko kanpaina egin beharko litzateke.
litzaizkieke promotoreei.
♣ Kritika udalari. Aurten sartu den lege berria sartu baino lehen,
Hezkuntza eskaintza zaindu.
Osasuna:
udalak bazekien zein lege zetorren. Bazekien hondartzako
♣ Mankomunitate mailan dagoena baino zerbitzu gehiago beharko
terrenoak nola saldu. Udala ez dago ezer egiten BOE-ei buruz.
litzateke.
Pribatuei fakultate gehiago ematen ari da. Terrenoak oso ondo
♣ Zarautzen eskualde mailako anbulatorioa eraikitzeko asmoa
saldu ditu.
♣ BOE-ko zenbat behar diren, estudiorik egin du udalak? VPO
dago.
Gizarte zerbitzuak:
gutxi egiten dira. Gazte asko dago Orion.
♣ .Eguneko zentroak gaur egungo eskaria asetzen du.
♣ UDALA: udaberrian galdetegi bat egingo da apuntatzen diren
♣ 4 apartamendu tutelatu eraikiko dira 2005ean.
guztiei nolako etxebizitzak nahi dituzten jakiteko.
♣ Zaharrek ere behar dituzte etxeak.
♣ Berdinketa bat beharko litzateke. BOE-koak ez direnen prezioak
jaitsi.
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OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA BIZI KALITATEA

ARLO SOZIOEKONOMIKOA (3. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
Kirola, aisia eta kultura:
♣ Gazteentzako ekimenetan hutsunea nabari da.
♣ Tamaina ertaineko ekipamenduaren beharra sumatzen da.
♣ Hondartzan kirol gune berri bat eraikiko da.
♣ Kiroldegi ingurua ekipamendua zabalduko da. Kirol ekipamendua
zentralizatzea izan da irizpidea.
Euskara:
♣ Hizkuntza aldetik arazoak sortzen dira atzerritarrekin eta
estatuko jendearekin. Kanpotarrei hizkuntza errefortzu bat
ematen zaie ikastetxeetan.
♣ Gero eta bikote erdaldun edo misto gehiago dagoenez,
etorkizunean ere haurrek euskaraz hitz egiteko kanpaina
antolatu du Udalak.
♣ Euskararen erabilera gora doa, batez ere gazteen artean.
♣ Euskararen kalitate mailarekin kezka dago. Zenbait forma
(hitanoa adibidez) galtzen ari dira.
♣ Lan munduan euskararen presentzia txikia da. Idatziz
euskararen erabilera ez da minimotara iristen.
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HERRITARREN HAUTEMATEA
Ekipamendua
♣ Txurrumuski taldeak proiektu bat egin zuen gazteentzako, duela
5 bat urte. Berandu da orain. Arazoak lehenago aurreikusi behar
dira.
Euskara
♣ Proposamena: letreroak, seinaleak, ...jartzean, euskaraz idaztea
kartelak eta ondo idatzita egotea (h-ak bere lekuan)
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ARLO SOZIOEKONOMIKOA (3. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK
HERRITARREN HAUTEMATEA
♣ Talai Herri plataforma: diagnosi prozesuan parte hartu nahi
Komunikazioa eta parte-hartzea:
- Udaletxean egiten diren gauzak behar bezala azaltzen ez
zutela esan zuten. Lan mahaietan nahi zuten parte-hartu. Udalak
direnaren sentsazioa dago.
ezezkoa eman zuen. Teknikoei zegokiela esan zitzaien.
♣ Herriaren parte-hartzea ez da egon mahai teknikotan. Nabaritzen
da. Beste leku bat egon beharko litzateke herriak esateko zer
den garrantzitsua eta zer ez.
♣ Herria eta udala bi organo oso ezberdin dira. Udalak ez du
errazten herritarren partaidetza. Ez da herritarren hitza
errespetatzen eta hortik dator arazo guztia.
♣ Talde eta pertsona ezberdinak parte-hartzea eskatzen joan dira
udalera eta ez dute erantzunik jaso. Talde bat sortu da, gehiengo
handi bat biltzen duena eta idatzi bat aurkeztu da udalean
ondorengoa eskatuz:
o Diagnosi sakon bat egin arte AASS-en prozesua
geratzea
o Eztabaidarako elkargunea sortu diagnosi hori egiteko
o Agenda 21aren prozesuan egiten diren fase guztietan
herritarren partaidetza sustatu eta bermatzea
♣ Jendeak dudak dauzka. Non galdetu liteke? Kezkak badaude eta
bildu eta hitz egin behar da.
♣ Gauza asko daude mahai gainean jarri gabe, orain arte ez
delako fororik egin. Eta orden hau jarraituz, gai asko kanpo
geratzen dira. Hasieratik jaso beharko litzateke zein gai eta nola
hitz egin.
♣ Mahai teknikoak irekiak izan beharko lirateke. Tekniko eta
zinegotziek esaten dutena herritarrek esan dezakete.
♣ Akordio sozial bat egon behar da. Zein mahai tekniko nahi dituen
herritarrak eta nola antolatu. Gehiengo sozial bat ez dago ados
nola planteatu diren mahaiak. Benetan sinesten du herriak
Agenda 21 prozesuan , baina ondo egina.
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Udaltalde 21 Urola Kosta.
Orioko Tokiko Ekintza Plana.

ORIA HEZEGUNEAREN BALIABIDEEN AZTERKETA ( 4. BLOKEA)
DIAGNOSTIKOAREN PERTZEPZIO NAGUSIAK

Ingurumen aldetik:
♣ Eusko Jaurlaritzak azaroaren 19an onartu du EAEko
Hezeguneen Lurralde Arloko Plana. Honen arabera, gune hori
babestuta dago.
♣ Hezegune hori, bere horretan, babes gune handiago baten parte
izatera iritsi daiteke
♣ Arraun pistaren proiektuan, pistaren kokapena ez dago erabakia,
eta sustatzaileen arabera natur baliabideak babesteko proiektua
da.
Kirolaren aldetik:
♣ Arraun Pistaren moduko ekipamenduen defizita dago Gipuzkoan
♣ EAEn, gune horrek eskaintzen ditu arraunerako horrelako
azpiegitura bat egiteko baldintza hoberenak. Legutiok baina
hobeak, eta bere alternatiba izan daiteke.
Sozio-ekonomiaren aldetik:
♣ Arraun pistaren proiektuak, kirolaz gain, Orioko sozio-ekonomia
suspertuko luke, eta luzarora Orio ezagutaraziko luke.
Orioko udalaren aldetik:
♣ Arraun pistaren moduko egitasmo baten aurrean, herriko eragile,
eta herritik kanpoko administrazioen jarrerak aztertu nahi ditu.
♣
Batzorde bat osatzea erabaki da. Irekia eta gai hau aztertuko
duena.
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♣ Arraun pista egingo balitz, publikoa izan beharko luke (ez
pribatizatua)
♣ Bi plan behintzat badaude: arraun pistarena eta Hezeguneen
Plana
♣ Proposamena: batzordea ez izatea bakarrik Arraun Pista
eztabaidatzeko.
♣ Zergatik ez da beste gaietan ere gehiago sakonduko laugarren
blokea bezala? Beste mahai batzuk sortu beharko lirateke.
Batzorde ezberdinak sortu.
♣ Gai ezberdinak daude kezka handia sortzen dutenak. Baliabideak
jarri beharko lirateke mahai ezberdinak osatzeko. Bilera bat egin
eta ikusi zein gaietan sakondu beharko litzatekeen. Eta mahai
berriak egin.

