
Getxo Paisaia: Arrigunaga-Ereaga 
 

206ko martxoaren 4ko informazio jardunaldi parte-hartzaileari 
buruzko aktak 
 
 

Sarrera 
 
Getxoko Paisaiaren Ekintza Plana (PEP) idazteko lanen barruan, Arrigunagatik Ereagara 
bitarteko itsas fatxadaren barruko eremuan (zehazki esanda, Punta Begoñaren mugarrian) 
informazio eta azterketarako bi mekanismo ireki xedatu dira eta informazio jardunaldi hau 
lehenengoa da. 
 
Saio honen helburuak hurrengo puntuetan laburbiltzen dira: 

1.  Hasi behar den prozesua herritarrek ikustea. 
2.  PEParen norainokoari eta arau kokapenari buruzko informazioa. 
3.  Orokorrean, paisaiaren eta paisajismoaren kontzeptuari buruzko prestakuntza. 
4.  Jardunaldira bertaratutakoei datu kualitatiboak eta kuantitatiboak azaltzea. 
5.  Ideiak trukatu eta eztabaidatzeko giro egokia bultzatzea. 
6.  Itsas fatxadako paisaiari balioa ematearen inguruko interesa jasotzea. 
7.  Ondoren egingo den bisita gidaturako bisitarien izen-ematea osatzea. 

 
 

 
 
Paisajistek esku hartzea 

 
 
 
 

Saioaren laburpena eta emaitzak 
 
Landutako gaiaren aldeko interes handia egiaztatu zen. Ekitaldian guztira 25 herritar 
izan ziren. Saioa Getxoko Kultur Ikasgelako egoitzaren 3. eta 4. aretoetan, Billamonte 
kalean, egin zen 2016ko martxoaren 4an 18:30etik 20:30era.



 

 
Gizarte sareetarako publizitate banerra. 

 
Saioan partaidetzaren arkitekto zuzendariek, Agurtzane Elguren eta Ibai Gandiagak, 
prozesuari buruzko aurkezpena egin zuten. Geroago, jarduera eremua azaldu eta planaren 
xehetasunak adierazi ziren Lorena Torres eta Gaizka Zuazo paisajisten eskutik. 
 
Azterketa metodo bezala, lanerako koadernoa banatu zen eta saioaren bi une 
desberdinetan jendeak hitzaldian landutako gaiei buruz hainbat galdera betetzea eskatu 
zen. 
 
Lan egiteko modu horri esker, ikusleak bere iritzia du, modu horizontalagoan saioaren 
partaide sentitzen da eta ondorengo partaidetza sustatzen da. Hala erakusten dute 
galderen eta erantzunen azkeneko txandan burutu ziren 12 galderek eta 7 ekarpenek. 
 
 

Lanerako koadernoetan lortutako emaitzak 
 
Ondoren, hirigintza gatazkak identifikatzera bideratuak, lehenengo zatian emandako iritziak 
zerrendatzen dira. Erantzunak multzokatu egin dira emaitzak errazago eta argiago 
irakurtzeko. Akta honekiko eranskinean jatorrizko galdeketa erantsi da. 
 
 

Lehenengo dinamika: gatazkak 
 
Lehenengo dinamikan zenbait argazki, azterketa eremuko enblematikoak, aurkeztu ziren eta 
partaideei paisaia gatazkak antzematea eskatu zitzaien. Lan pertsonalerako denbora eman 
ostean, teknikariek hautemandako gatazkak zerrendatzeari ekin zitzaion. Hurrengo fitxetan 
argazki bakoitzarekiko erantzunak multzokatzen dira, ez bikoiztu eta errazago irakurtzeko.



 

1. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 
KOADERNOAN 

 
 

 
Jeneratxu parkearen eremua, 
Usategitik jaistean. 

Lore askei ez zaie erreparatzen. 
Landaretza gutxi zaindua. 
Landaretza inbaditzailea kontrolik 
gabe. Itxuraz zona lehorra. 
Sastrakak eta bista 
erabilgaitzak. Heskai 
geometrikoegiak. 
Lorezaintza tratamendua, erliebea balio urria duen bigarren 
mailako elementu bezala integratzen duena. 
Paisaiaz gozatzen uzten ez duten zuhaitzak. 

Pintadak horman. 

Altzariak egoera txarrean, nahikoak ez dira (paperontziak 
falta dira). Altzariak “protagonistegiak” tokian. 
Argiztapen desegokia. 
 
 
Lursaila hondoratzea eta bidea oso baldintza 
txarretan. 
 
Zoladura utzia. 
Algortako hirigunetik Portu Zaharrera eta inguruko kale eta 
bideetara irisgarritasuna hobetu beharra. Irisgarritasunik 
eza. 
 
Hondoko eraikinak tokia eta marrazkia bortizki 
puskatzen du.

 
 
 
2. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 

KOADERNOAN 

 
 

 
Portu Zaharreko betelanaren 
eremua 
 

Erabilera definiturik eta aprobetxamendurik ez duen 
espazioa. 
Nortasunik eza, ez plaza, ezta parkea ere: “basamortu 
berdea” 
 
 
Altzaririk eza. 
Itzalik eza. 
 
 
Aparkalekua eta ibilgailuen trafikoa. 
Errepidearen zakuaren hondoan zikinkeria. 
 
 
Garabia 
Eraikin “modernoen” blokea 

Itsaso-ur xafla-ainguraketak mugikortasunik eza. 



 
 
 
3. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 

KOADERNOAN 

 
 
 
Arrigunagako eremua 

Aireztapen hodiak, estetikoki eta usain txarrekin. 
Karkabe behatokian aulkirik eza. 
 
 
Bat ez datorren estetikarekin etxebizitzak. 
Itsaslabarraren ertzean eraikuntzek ez dute banaketarik. 
Skate parkea tokiz kanpo dago. 
 
Tamarindorik (zuhaitz autoktonoak) eza. 
Zuhaitzik eza. 
Landazabalean landaretzarik eta nortasunik eza, San 
Joan jaia ospatzeko besterik gabe; “basamortu 
berdea”. 

Gehiegizko argiztapenaren eta herritarren segurtasunaren 

artean gatazka. Itsasoz porturatzerik ez dago. 
Tabernen terrazak eta eraginpeko zona. 

 
 
 
 
4. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 

KOADERNOAN 

 
 
 
Usategi eremua – zona berria 

Urbanizazio gehiegi, “zementu asko”. 
Parkeko gainerako urbanizazioarekin bat ez datozen 
zoladurak. 
Itsaslabarraren eta hiritartuaren artean ez dago 
iragaterik. Gehiegi artifizialdua 
Eskudel zuriaren diseinua. 
Itsas fatxadarako diseinuan originaltasunik eza. Haur 
jokoak ez zaizkio paisaiari moldatzen. 

Zuhaitzik eza eta dagoenaren egokitasuna. Abasota 

eta Usategi konektatzen dituen bidean urritasunak. 
 



 

5. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 
KOADERNOAN 

 
 
 
Ereagako eremua 

Zuhaitzen gehiegizko adaburua. 
Zuhaitzen altuerarengatik behatokiak baliogabetuak. 
Kimaketa artifizialegia. 
 
Gehiegizko argiztapena. 
Maniobra armairuaren eta argiaren artean egokitzapenik 
eta integraziorik eza. 
Hiri altzariei eta edukiontziari dagokienez 
moldapenik eza. 
 
Urkixobasoko zona gutxiegi erabilia. 
Funtsak eta atmosfera sortu zituzten txoko 
“erromantiko zaharrak” utziak. 
 
Lorategien zona iragaterik gabe, basoaren gunea moztuz. 

 
 
 
6. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 

KOADERNOAN 

 
 
 
Ereagako eremua 

Zuhaitzen gehiegizko adaburua. 
Zuhaitzen altuerarengatik behatokiak baliogabetuak. 
Kimaketa artifizialegia. 
 
Gehiegizko argiztapena. 
Maniobra armairuaren eta argiaren artean egokitzapenik 
eta integraziorik eza. 
Basagoiti etorbidetik zenbait jaitsiera oso eskailera 
kaltetuekin. 
 
Bat ez datozen hiri altzari eta ekipamenduen diseinua. 
Pasealekuaren tratamendu “gogorregia”. 
Iraganeko eta oraingo jardueren artean konexiorik 

eza. Hondartzak desnaturalizatuak. 

Itsas aurrealdean etxebizitzen blokeak. 
 
 
Gehiegizko erabilera, ibiltari gehiegi. 
Haurrek erabiltzeko gunerik eza. 
Hondartza itxia, mugaren efektua, ez oso iragazkorra. 
 
 
Zabor bilketa mekanikoaren eragina kolorezko luma 
duen algaren gainean. 
 
Apoen populazioa kontserbatzeko arriskua. 



 

6. ARGAZKIA HERRITARREN PAISAIA GATAZKAK LANERAKO 
KOADERNOAN 

 Trafikoaren eragina. 
 
 

Bigarren dinamika: Potentzialtasunak balioztatzea 
 
Bigarren dinamikari buruzko balioztapen erantzunen laburpena jaso da. Horretan, 
deskribatutako elementuen egungo egoeraren balioztapena azaltzen da. Elementuak, 
guztira 10, ondoren adierazten dira: 
 
ARGAZKIA BALIOZTATZEKO ELEMENTUA BALIOZTAPENA (25-125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantarepeko mendi-mazela Balioztapen positiboa 
(81 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeneratxuko horma Balioztapen oso positiboa 
(107 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uharria eta portua Balioztapen oso positiboa 
(108 puntu) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abasotako mendi-mazela Balioztapen neutroa 
(67 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skate parkea Balioztapen positiboa 
(83 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mugazainen etxola Balioztapen neutroa 
(71 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usategi parkea Balioztapen oso positiboa 
(103 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeneratxu parkea Balioztapen positiboa 
(90 puntu) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portu Zaharrerako sarbidearen 
mendi-mazela 
 

Balioztapen positiboa 
(77 puntu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Ignaziotik Ereagara jaistea 
 

Balioztapen neutroa 
(67 puntu) 

 
Legenda: 
 

 25 GALDEKETA BETEAK 
   

< 25 Erantzun oso negatiboa 
< 50 Erantzun negatiboa 
< 75 Erantzun neutroa 
< 100 Erantzun positiboa 
< 125 Erantzun oso positiboa 

 
 
 

Galdeketetan idatziz adierazitako iritzia 
 
Azkenik, eztabaida hasi baino lehen, idatziz iritzia azaltzeko unea utzi zen. Hala, 
partaideek azkeneko ekarpenen txandan elkarrizketa interesgarria eta anitza egituratzeko 
denbora hartu zuten. Partaidetza sustatzeko, ekarpenak anonimoak zirela bermatu zen. 
 

1. galdeketa 
“Gure udalerriaz harro agertzeko beharrezko guztia dugu, baina guztiok gure aldetik 
apurtxo bat jarri behar dugu eta gure lankidetzarekin (ideiak eta zaintzak) hobetzen 
lagundu behar dugu”. 
 
2. galdeketa 
“Kantarepeko kalari dagokionez, lurrek (Jeneratxuko hormari dagokionean) egonkortasunik 
eza dute eta hori arazoa da. Problematikoa izan daiteke, baina landaretza baxua eta zabala 
jarri beharko litzateke, pintadak saihesteko. Abasotako landari buruz, horma landaretzarekin 
estali beharko litzateke”. 
“Badakit Skate parkea patinatzeko eta gazteentzat egokia dela, famatua izateaz gain, eta 
orain kentzea zentzurik ez duela iruditzen zait. Baina paisaiaren ikuspegitik, petatxa dirudi 
niretzat. Etorkizunean halako estiloko gauzak saihestu beharko liratekeelakoan nago”. 



Pista ondo dago, ingurunea ere bai, baina landak, gazteluaren aztarnak eta pista, guztiak 
batera hartuta, ez daude ondo”. 
 
3. galdeketa 
“(Kantarepeko kalari buruzkoa) Kostaldea kaltetua eta eraisteko arriskua. 
(Jeneratxuko hormari buruz) Pena da Usategitik sarbidea (Abasotako mendi-mazela) egoera 
txarrean egotea”. 
 
 
 
7. galdeketa 
“Ni ez naiz Getxokoa, Durangokoa baizik, eta horregatik ez hartu kontuan nire iritzia, 
udalerria ez baitut asko ezagutzen. Hala eta guztiz ere, nire gomendioa da ez gastatzea 
hainbeste diru heskaiak mozten. Argazkiak ikusita, itxuraz, zaintzen den bakarra da eta, oro 
har, utzikeriaren sentipena dago”. 
 
10. galdeketa 
“Gozamena: irisgarritasuna, natura. 
Koloreak: funtzionaltasuna/gatazka”. 
 
 
11. galdeketa 
“Paisaia eta hirigintza bereiztea oso zaila da. Zuen ahalegina proiektua ulertzeko bereizten 
laguntzea da. Paisaia hau oso antropizatua dago eta zer dagoen gaizki jakitea zaila da, 
etxeak ere paisaiaren zatia baitira”. 
 
14. galdeketa 
“Hobekuntzak egiten joan dira, premiazkoenaren edo beharrezkoenaren gainean jardun 
dute, baina ikuspegi bateraturik gabe. Potentzialtasuna argia da, faltan botatzen dut 
itsasotik konexioa komentatu ez izana”. 
 
15. galdeketa 
(Portuko kaiari buruzkoa) “”Kaikabeko” zonako hormek mantentze-lanak 
behar dituzte”. 
(Abasotako mendi-mazelari buruzkoa) “Ibilbideak mantentze-lanak eta landaretza behar ditu”. 
 
 
18. galdeketa 
“Punta Begoñaren tarte guztitik eraikina (ez galeriak) ebatzi beharreko puntu beltza da. 
Interesgarria litzateke Portu Zaharretik Arrigunagaraino ibilbideari jarraipena ematea 
itsasoaren ondoan, agian, gutxi menderatzen duen moduren bat erabiliz”. 
 
19. galdeketa 
“Getxoko itsas fatxada, behatokiak, bide horizontalak eta hondartzetarako sarbideak 
antzinatik behar bezala ebatziak zeuden, biztanle gehienak oinez joaten baitziren. Bideak 
arrazoizkoak ziren eta herritarrek bidezidor txikiak hartzen zituzten eta denborarekin bide 
nagusi bihurtzen ziren. Gaur egun bide horiek desagertu dira edo oso kaltetuak daude. 
Nire iritziz lehengokora itzuliko balitz, ukitu txikiekin berriz leudeke bide erabiliak. Bestetik, 
ohikoa da herritarrek Algortako behatoki ugarietan desilusioaren iruzkina egitea. Izan ere, 
ez zaindu edo kimatzeagatik ezin daiteke paisaia ikusi. Makaleta, Maria Cristina eta 
Miramar izenekoek adarrez eratutako hormak dituzte eta behatokiei zentzu guztia kentzen 
diete”.



 

20. galdeketa 
“Bide bertikalak eta inguratzaileak berreskuratu behar dira”. 
 
 
21. galdeketa 
“Ereagan haurrentzako parkea behar da. Zuhaitz gehiago Arrigunagako landan. 
Arrigunagako hondartzatik bainuen eraikina deuseztatu behar da eta beste egokiagoa egin, 
kokapena kontuan hartuta. Orokorrean, zona guztiak eta, bereziki, hiri altzariak gehiago 
moldatu behar dira”. 
 
24. galdeketa 
“Paellen jaiak erabateko ingurumen eta ekonomia zentzugabekeria dira. Nire ustez 
interesgarria da gutxi erabiltzen diren bideen konexioa hobetzea, baina garrantzitsua da 
ohartaraztea jada bide on asko dagoela eta ez duela guztiak bidez josia egon behar. Horrez 
gain, garrantzitsua da zementurik eta argirik gabeko zonak izatea. Itsaslabar basatiak 
belatzaren habitatak dira eta landareak moztuz gero eta argiak jartzen badira joango dira. 
 
Kantarepe, Piko Paz izenekoek natur balio handia dute orain dauden bezala, baina 
plastikoak ken daitezke, baita Portu Zaharraren amaiera txukundu ere, “iluna” baitago. 
 
Zelai berdeek basatiak mantenduz gero balio handia dute. Ereagan autoen erabilera 
murriztea ona litzateke. Arrigunagako eta Galeako argiak argi poluzio kaltegarria dira. 
Landare inbaditzaileak deusezta daitezke”. 
 
25. galdeketa 
“URBANIZAZIOAREN elementuak hautatzeko orduan arazo larri bat dagoela esango nuke; 
kolore minak, elementu gehiegi (paperontziak, mutiloiak, eskudelak, aulkiak…), altzairu 
herdoilgaitza, lauza hidraulikoak… Berdin dio Atlantikoan edo Mediterraneoan egoteak, hiri 
altzarien nortasuna berdina da. Ildo horri eutsiz, koherentziarik eza garrantzitsua da. 
 
Bestalde, nire ikuspegitik, interesgarrienak mendi-mazelak dira iragate eta egonaldi gune 
bezala eta horrek landaretzaren, ekologiaren, itsasoaren, bisten eta aldartearen, urte-
sasoien eta klimatologiaren, gizarte eta kultur ekitaldien… artean sortzen duen elkarrekintza, 
hain zuzen ere, hitzaldian esan duzuena”.



 

2016ko martxoaren 4ko informazio jardunaldiari dagokionez 
galderen eta balioztapenen txanda 
 
 
1  Diagnostikoa jada egina al dago? 
 
Bai, herritarren ikuspegiari buruzko zati guztia integratzea falta arren. 
 
2 Ekintza plana dela esan duzue.. Ekintza horiek programatuak al daude? 
 
Oraindik ez daude programatuak, oraindik ez baitira formulatu. Izan ere, diagnostikoa 
egiten ari gara. Planaren jarduerei buruzko programan garrantzitsuenei lehentasuna 
emango diegu eta zein diren zehaztuko dugu. Gero, gauzatzeko ekintzak programatzea 
Udalaren lana da. Halaber, jarduerari buruzko gidalerroak adieraziko dira. Ekintzekin batera 
aurrekontua joango da eta kostua kalkulatuko da. 
 

3  Gauzatzeko denbora zehatza al dago? 
 
Planari dagokionez, bai, baina ekintzetarako ez. Gure lana irailean amaitzen da, hain 
zuzen ere, plana entregatzen dugunean. 
 

4  Paisaiaren unitateak definitzeko orduan, zer irizpide erabili dituzue hautatzeko? 
 

Unitateak definitzeko alderdi bat eraikuntzaren tipologia, urbanizazioaren tipologia da. Ez du 
zerikusirik, adibidez, Portu Zaharrak gainerako guztiarekin edo Arrigunagak berak 
Ereagarekin. Lurraldea itsasoari entregatzen zaion modua ere, horretan sartzen delako, 
desberdina da; Usategi eta Abasota lurmuturra eta itsaslabar teorikoa nahiz hondartzak 
ezberdinak dira. Bestelako irizpideak landaretza motak dira. 
 

5 Definitu dituzuen lau paisaiaren unitateetatik, bakarrik Portu Zaharrekoak integratzen 
al du urbanizazioa? 
 

Egiaz planerako muga urbanizazioaren lehenengo lerroan ezarri dugu, hau da, hirigunean 
ez gara gehiegi sartu. Ez da partzelaren lerro bezala ulertu behar, ikusmenaren ikuspegitik 
baizik. Paisaiaren unitate bakoitzeko ikuste arroaren modukoa da. Urbanizazioa paisaiaren 
“fatxada” bezala integratzen da. 
 

6 Usategin, goitik, itsaslabarretik, doan bidea dago. Sarbidea hobetzeko edo bidea 
uniformeagoa izateko proposamenak daudela suposatzen dut. Beheko aldean Kantarepe, 
Portu Zaharretik Arrigunagaraino ibilbidea aurrez ikusia al dago? 
 

Oraingoz aurrez ikusia ez dugu ezer. Ekintzak definitzeke daude, baina bi puntu 
horietan komunikazio lerro jarraitua planteatzea zaila da. 
 

7  Zer desberdintasun dago Plan Orokorraren eta Paisaiari buruzko Ekintza 
Planaren artean? Ezberdintasuna ez zait argi gelditzen. 
 

Plan Orokorra eta Paisaiaren Plana plangintzaren bi irudi dira eta bizikidetu behar dute. 
Gauza askotan, ziurrenik, gainjarriko dira eta bat etorri ere bai. Are gehiago, kontraesanean 
sar daitezke. Oraintxe bertan, Paisaiari buruzko Planak oso tresna berriak direnez eta 
europar ereduetatik datozenez, bizikidetasuna nolakoa izango den ez gara jakitun. Beste 
herrialde batzuetan Plan Orokorrak Paisaiari buruzko Plana kontuan hartzen du, lehenago 
idazten baita. 
 
 
 
 
 



8  Zergatik erortzen ari da Abasotako lurmuturraren mendi-mazela, geologiaren ikuspegitik 
ezegonkorra delako edo gizakiak jarduten duelako? 
 

Noski, eraikuntzaren eta hiriaren presioa nabarmena da. Landaretza-motarengatik 
egonkortasunik eza dago eta lursail hori kolonizatzen ari da. Ondorioz, mendi-mazelak 
oraindik ez du egonkortasunik lortu. Modu berean, landaretzak eta ondoren egindako 
bioingeniaritzaren sistemek ez dute egonkortasuna bermatzen. Eraispenak, ordea, 
naturalak dira. 
 

9  Nola garatuko da partaidetzaren prozesua? 
 
Prozesua zerbitzatzen duen antolamendu tresnarekin bat egituratuta dago. 8 urteko 
indarraldia duen plan orokorrerako prozesua egin zen modu berean, hemen zenbait 
informazio eta sentsibilizazio ekintza planteatu da, adibidez, informazio jardunaldi hau eta 
hurrengo larunbateko bisita gidatua. Gainera, jarduera eremuaren informazioa lortu eta 
balioztatzeko herritarren talde bat bilduko da. Talde ikertzailea teknikariek eta profil zehatza 
duten pertsonek osatuko dute. Generoaren, mendekotasunak dituztenen zaintzen eta 
abarren ikuspegitik beren iritzia eskainiko digute. Horiez gain, orokorrean, herritarren zati bat 
izango da. Planaren espiritua ez da proposamenak aurkeztea. Teknikarien esanetan, gure 
lanak jendeak gustukoena duena, ez duena zehaztean oinarritu behar du. Horri erantsi 
behar zaio planteatzen dituzten ekintzak balioztatzea. Ekintza horiek balioztatuko dira. 
Bestelako partaidetza prozesu garrantzitsuagoak prototipoak egiteko mekanismoetan sartu 
arren, kasu honetan eskalak eta egutegiak ez dute uzten. 
 

10  Jarduera motaren bat proposatu al duzue, zehazki, Abasotako sarbidearen zonan? 
 
 
Oraingoz ez da ezer pentsatu. Orain, diagnostikoa amaitzen den unetik, helburu batzuk 
zehaztuko ditugu, hau da, nora iritsi nahi dugun, zein izango den etorkizuneko agertokia 
definituko dugu. Hortik abiatuta, ekintzak zehaztu ahal izango ditugu. 
 
 

11  Lehorretik (metroa, errepidea…) konexioari buruz hitz egin duzue, itsasotik 
konexiorik planteatu al duzue? 
 

Ez dugu planteatu, baina oso ideia ona iruditzen zaigu. Konexioa puntu garrantzitsua 
bada, jokabide interesgarria da. 
 

12 Berritik zaharrera ezberdintasun handia dago. Zeuden bezala mantendu nahi al dira edo 
jarduera berriak egiteko asmorik ba al dago? 
 

Jarduerak egin nahi dira, baina batzuetan, puntu jakinetan, jarduera ezer ez egitea da.



 

Azkeneko esku-hartzeen txandan informazio jardunaldiko 
partaideen ekarpenak 
 

“Une honetan hutsala da urbanizazioaren eta paisaiaren arteko elkarrizketa bilatzea. Toki 
batzuetan antzinako garaietako erlikiak diren urbanizazioak ikusten ari gara. Gainera, 
atzean dituzten eraikinekin edo aurreko paisaiarekin ez dute elkarrizketarik, ezta planteatu 
zirenean ere”. 
 
“Portu Zaharra, Udalaren ustez Portu Zaharra eta betelana Usategiko unitatea da. 
Betelanaren zatia Usategiren zatitzat jotzen da. Bertan Portu Zaharrari edo herriari 
ekarpenik egiten dion ezer ez egotea lortu da, hotelak, Perla… egin nahi baitziren. Itsasoari 
begira Getxoko udalerri osoan jarduera librerako toki bakarra da. Baina Getxoko Plan 
Orokorrak Usategiko unitatearen barruan planteatzen jarraitzen du, bi gauza erabat 
desberdin direnean”. 
 
“Portu Zaharrari portua esaten jarraituko zaio, baina hemendik gutxira ez da txaluparik izango. 
Itsasoari lapurtu zitzaionaren (betelana) kasuan, zergatik ez da Zierbenakoaren antzeko 
porturik egiten, surf zaletuentzat sarbidearekin?” 
 
 
 
“Nire iritziz pedagogia nahikoa egin beharko litzateke paisaiaren analisiari buruzko gaia eta 
hiri antolamenduari nahiz plan orokorrari buruzkoa argi eta garbi bereizteko. Herritar xumeei 
bereiztea asko kostatzen zaigu eta proiektu guztiaren arazo nagusia paisaiaren jarduera zer 
den eta plan orokorraren eremua zein den ulertzea da”. 
 
“Mendi-mazelen egonkortasunaren gaian, itsasoko goi uren lerroaren (zerbait finkoa) eta 
urbanizazioen lerroaren artean kokatzen gara. Hor murrizteko joera duen espazioa dago, 
higadura saihestezina baita”. 
 
“Algortako itsas fatxadaren tartea nolakoa zen pentsatu behar da. Lehenengo zati guztia, 
Arrigunagako zona, nahasten ari gara eta ez dakit esku hartze handirik izan al dezakeen, ia 
egina baitago eta egin gabe dagoenari, landei, alegia, buruz, eztabaidatzen ari da zuhaitzak 
landatuko al diren ala ez eta gero Usategitik Miramarreraino mendi-mazela dago. 
Paisaiaren ikuspegitik esku hartzeko zona azkeneko tartea da. Lehen nola zeuden pentsatu 
behar da. Aitzinean fatxada horrek behatokiak, bide horizontalak, behatoki batetik besterako 
komunikazioak, eta bide bertikalak zituen. Lehen hori erabiltzen zen eta baliteke bideak 
oraindik egotea, adibidez, Makaleta izenekotik Ereagarainoko jaitsiera. Bide horiek 
erabiltzen ziren eta jendea zebilen. Horrek arrasto bat eskaintzen du eta baliteke horrekin 
esku hartzea gutxienekoa izatea, existitu eta erabiltzen baitziren, beraz, mantentzen ziren, 
herritarrek joan-etorriak ez baitzituzten autoz egiten orain bezala”. 
 
“Behatokiek ez dute udan behatzeko balio, sastrakek erabat estaltzen baitituzte. Ildo horri 
eutsiz, ez daude moztuak”.



  

 

 


