
Planak 36 egikune dakartza, hainbat arlotan gauzatzeko: 
gizartea, hirigintza, osasuna, mugikortasuna, merkataritza,  
hezkuntza, formazioa, lana eta berdintasuna

Zubirik plana 2025: 7,3 milioi 
euro Bilbo Zaharra, San Frantzisko 
eta Zabala auzoetarako

Bilboko Udalak Zubirik 
Plana 2025 delakoa 
prestatu du Bilbo 

Zaharra, San Frantzisko eta 
Zabala auzoetarako. Proiektu 
honen asmoa da uriko auzo 
horietan bizi diren pertsonen 
bizi kalitatea hobetzea, 
eta 36 egikune dakartza. 
Egikune hauek honako arlo 
hauetan eragingo dute: 
gizartea, hirigintza, osasuna, 
mugikortasuna, merkataritza, 
hezkuntza, formazioa, lana  
eta berdintasuna.
Parte hartze bidezkoa  
eta malgua
Hainbat auzotako jendeak parte hartu du 
planean: 10 pertsonako talde batek,  
36 egikune prestatu eta identifikatzeko, 
eta 450 bizilagunek ere bai, iritzia emanez 
eta ekarpenak eginez banan banako 

berbetaldiekin, eztabaida taldeekin, 
zundaketekin eta jarduerekin.
Zubirik plana bat dator 2019-2023 agintaldiko 
planarekin, Balioen Agiriarekin (Bilbao Balioen 
Hiria) eta Agenda 2030 delakoan jasotako 
Garapen Jasangarriko Helburuekin (GJH).
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Asmoa da uriko auzo 
horietan bizi diren 
pertsonen bizi kalitatea 
hobetzea
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1   Esku-hartze Komunitarioko Programa 
Integrala elkarbizitza hobetzeko. 

2   Kulturarteko sentsibilizazio-programa. 
3    Herritarren Elkarbizitzarako Gizarte 

Foroa sortzea. 
4    Idazkaritza teknikoko, Bilbo Zaharreko, 

San Frantziskoko eta Zabala auzoetako Udal 
Bulegoak egiten duen lanean laguntzeko. 

5    Osasuna sustatzeko eginkizuna 
dinamizatzea. 

6   Mintegi bat egitea egoitza-forma berrien 
gainean. 

7   Belaunaldi arteko proiektua formazio-
prozesuetan dauden eta bizitegirik ez 
daukaten gazteekin. 

8   Etxebizitza partekatuen programa pilotua. 
9    Erabilera turistikoak ezartzeko 

eginkizunaren bilakaera analizatzea. 
10   Ingurune urbanoa eta eraikinen 

segurtasuna hobetzeko programa. 
11   Eraikinetako irisgarritasun egoerak 

hobetzeko programa. 
12   Hiru auzoetako saltokien kanpoko itxura 

hobetzeko programa. 
13    Etxabeen baliatzeko egoerari buruzko 

txostena. 
14   Baliatzeko moduan dauden etxabeak 

artistikoki apaintzeko programa, ondoren 
merkataritzarako baliatzeko. 

15   Etxabeak alokatzeko bitartekaritza-
programa baten bideragarritasuna aztertzea. 

16   Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Poloa 
(EKONOPOLOA). 

17   Auzoetatik igaro eta auzoen behealdea 
eta goialdea eta Miribillako osasun-
zentroa lotuko dituen autobus-linea. 

18   Segurtasunari, poliziaren jardute teknikei 
eta komunitatearekiko lanari buruzko 
planen eragina. 

19   Udaltzaingoari buruzko pertzepzioa: 
gertutasuna, eraginkortasuna eta 
zerbitzuen balorazioa. 

20   San Frantzisko kalea urbanizatzea, 
Auzokide Planean aurreikusi ez den 
tartean, hau da, Mirasol Kondearen eta 
Hiru Zutabe plazaren artean. 

21   Autobusendako sarbide berria Cantalojas 
zubiaren eta Gorte kalearen artean 

22   Mirasol Kondearen kalea urbanizatzea. 
23   Gorte eta Olano kaleen arteko eskaileren 

irisgarritasuna hobetzeko bideragarritasun-
azterlana egitea. 

24   Zabalako auzo-etxea eraberritzea. 
25    Cantalojas kalea (tarte bat) urbanizatzeko 

azterlana. 
26   Harrobi plazako eskailerak berritzeko 

azterlana. 
27   Arnotegi kalea (tarte bi) urbanizatzeko 

azterlana. 
28   Aintzira kalea (tarte bat) urbanizatzeko 

azterlana. 
29   Harrobi kalea urbanizatzeko azterlana 

(txukuntzea), Gorte eta San Frantzisko kaleak 
lotzen dituen tartean eta Gorte eta Gimnasio 
kaleak lotzen dituen tartean (tarte bi). 

30    Babes kalea urbanizatzeko azterlana.
31   Kontzezio kalean noranzko biko zirkulazioa 

B.M. Zabala kalearekiko kantoian. 
32    Bilbao Ekintzak eta Lanbidek langabeak 

laneratzeko egiten dituzten ekimenak eta 
ekintzak indartzea. 

33   San Frantziskoko HHIko prestakuntza-
eskaintza zabaltzea. 

34    Bilbo Zaharreko, San Frantziskoko eta 
Zabalako Emakumeentzako Ahalduntze 
Eskola egitea. 

35   Zubirik  
plana 2025 
delakoaren 
zabalkundea. 

36   Gizabidea eta 
gizalegea 
hobetzeko 
sentsibilizazio-
ekintzak.
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