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HIRIA ETA GENEROA, garapenaren eta
eguneroko bizitzaren eredua
Hiriakolektiboa Arkitekto eta Hirigileen Kolektiboaren proiektua
Hiria Kolektiboak genero-ikuspegitik aztertzen du hiriaren errealitatea;
mugikortasunarekin, segurtasunarekin, ekipamendu publikoekin, espazio
publikoa zaintzeko erraztasunekin, kolektibo desberdinen arteko
bizikidetzarekin edo umeen autonomiarekin zerikusia duten alderdiak
aztertuz. Alderdi horiek guztiek emakume eta gizonen eguneroko bizitzan
eta elkarbizitza-ereduan eragin dute.
Proiektu hau bi fasetan egin da. Honako hau lehen faseari buruzko txostena da.
Lehen fase horretan, partaidetza-tailerrak egin dira udalerriko emakumeekin.

TAILERRAK HIRIA ETA GENEROA
GETXOKO Hiri debekatuaren mapa egitea.
2009ko martxoa.
Helburuak:
1. Parte-hartzaileek hirigintzak generoari dagokionez dituen helburu
orokorrak eta oinarrizko kontzeptuak jakitea.
2. Udalerriko ekipamenduak, espazio publikoak eta garraio-sarea aztertzea, eta
egokiak diren baloratzea.
3. Getxoko udalerria aztertzea, segurtasunaren eta segurtasunik ezaren
ikuspegitik.
4. Leku gatazkatsuak zein diren jakitea, segurtasunaren ikuspegitik,
udalerriko Hiri debekatuaren maparen zirriborroa egiteko.
Tailerrak hiru taldetan antolatzen dira, udalerriko arlo desberdinei dagozkienak:
1_ Areeta /Neguri /Romo
2_ Andra Mari
3_ Algorta
Getxok biztanle ugari eta hiri-errealitate oso desberdinak ditu; horri esker, udalerri
osoan berdinak diren arazoak, eta arlo bakoitzaren beste arazo batzuk identifikatu
dira.
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Hiria Kolektiboak 2 saiotan (2 ordu saioko) egituratutako tailerrak diseinatu eta egin zituen,
astebeteko aldearekin bien artean. Horrela egituratzen dira eduki teorikoa bereganatzen
laguntzeko, eta hiriari arreta handiagoarekin behatzeko tarteko aste horretan.
Tailerrak egin hauetan egin ziren:

1.SAIOA
OSTIRALA, martxoak 6________17:00 – 19:00______Areeta/Neguri/Romo
Tokia: Nagusien Etxea. Romo
________19:30 – 21:30______AndraMari
Tokia: Andra Mariko kiroldegia
LARUNBATA, martxoak 7_________10:30 – 12:30______Algorta
Tokia: Villamonte Kultur Etxea

2.SAIOA
OSTIRALA, martxoak 13________17:00 – 19:00______Areeta/Neguri/Romo
Tokia: Nagusien Etxea. Romo
________19:30 – 21:30______AndraMari
Tokia: Andra Mariko kiroldegia
LARUNBATA, martxoak 14_________10:30 – 12:30______Algorta
Tokia: Villamonte Kultur Etxea

Jarraian xehetasunez deskribatuko da saio bakoitzaren edukia.
Lehen saioan, hirigintzaren esparru teorikoaren sarrera egin zen, genero- ikuspegitik, eta
horretarako, diziplina horren oinarrizko kontzeptuak azaldu zitzaizkien parte-hartzaileei (1.
helburua ). Bigarren saioan, ariketa praktikoak egin ziren, Getxoko udalerria aztertzeko. (2.
eta 3. helburuak)
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1.SAIOA
Aurretik adierazi dugunez, lehen saioan, gogoeta eta eztabaidatuko genuen gaia azaldu
genuen. Horretarako, Hirigintza eta Generoaren oinarrizko kontzeptuak azaldu genizkien
parte-hartzaileei tailerrean.
Gutxi gorabehera ordubete eta laurdeneko azalpen teorikoa egin genuen, Power point
erabiliz egindako aurkezpen baten bidez. Azalpen horretan, Hiria Kolektikoko arkitektoek
bi lan-saioetan aztertuko genituen oinarriak eta esparru teorikoa azaldu zuten.
Hiriakolektiboa taldearentzat zati teoriko hori oso garrantzitsua da, pertsonek zentzuz eta
modu positiboan parte hartuko duten partaidetza-prozesuak egin nahi ditugunean, pertsona
horiei kasu bakoitzean landuko diren berariazko gaiei buruzko balorazio kritikoa egiteko
beharrezkoak diren tresnak ematea funtsezkoa baita.
Kontua ez da “kontsulta egiteko parte hartzea", herritarrek gai teknikoei erantzun diezaieten;
baizik eta herritarrek parte hartzen duten prozesuak egitea, norberaren eskaerak eta ametsak
denonak izan daitezen, denon artean adostuta.
Tailer hauetan, esparru teorikoa hirigintzari, hiriari, gizarteari eta elkarbizitzari, eguneroko
bizitzari eta berdinkatzeko eta ardurak partekatzeko aukerari buruzko zenbait kontzeptu
gakoren bidez mugatuta dago. Hau da, hirigintza eta generoari buruzko kontzeptuen bidez.
Horiek guztiek, egin nahi dugun azterketa motan lagunduko gaituzte, gure problematika eta
inguratzen gaituztenena kontuan hartuta.

Hurrengo testuetan azalpen teorikoaren edukia laburtzen da.
Gizartean eragina duen hirigintza sus tatu behar dugu; pertsonei, hiriei eta
herriei buruz hitz egiten duen hirigintza, bizitzaren agertoki moduan.
Herritarren desberdintasunetara egokitutako hirigintza malgu baten alde lan
egin nahi dugu, eta pertsonen hirigintzan pentsatzen laguntzen duten
estrategiak sortu. Guztion artean partekatutako hiri bat eraikitzea gustatuko
litzaiguke; denona den espazioa, kolektiboa eta publikoa, hango zati bat garela
sentitzeko; topatzeko eta negoziatzeko lekuak, elkarrekin bizitzeko espazioak.
Askotariko herritarrak, “herritar bakarraren ereduaren” aldean (gizona,
osasuntsua, ordaindutako lanarekin, familia-erantzukizunik gabe, ibilgailu
propioarekin). Hirigintza-diziplinan “herritar mota" horrentzako hirien
plangintza egiteko joera dago, baina errealitatean biztanleen ehuneko oso txikia
da horrelakoa. Herritarren estandar horietatik kanpo geratu gara guztiak,
gizonak nahiz emakumeak.
Hirigintza, genero- ikuspegiarekin: lau lan-ardatz nagusi
- Hurbiltasunaren hiria. Eguneroko bizitzarako ekipamenduak
Zaintzeko lanak egiteko erraztasunak espazio publikoan, eta berdinkatzen eta
ardurak partekatzen laguntzen duten ekipamenduak
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- Mugikortasuna eta garraioa
Garraio publikoa erabiliz eguneroko bizitza garatzea bermatzen duten politika
eraginkorrak egiteko, funtsezkoa da zerbitzuaren erabiltzaile gehienei
galdetzea, hots, emakumeei galdetzea. Egunero lan ugari egiten dituztenez,
leku askotara joan behar izaten dute, helburu bakarreko bidaien aldean: etxealantegia, langile emankorrengan ematen direnak.
IRAUNKORTASUNA dela-eta, funtsezkoa da garraio publiko eraginkorreko
sare bati lehentasuna ematea, ibilgailu pribatuaren erabilera indibidualistaren
aldean.
- Segurtasuna
Leku batean seguru sentitzeko bermerik onena, bizitza izatea, jendea eta
jarduera egotea da.
Bizitako espazioak vs debekatutako espazioak: Jendez beteriko kalea / kale
segurua
Leku bat segurutzat hartzeko kontuan hartzekoak:
.- Ingurua erraz ezagutzea, non zauden eta joango zaren lekua non
dagoen jakitea.
.- Ikustea eta ikusiak izatea.
.- Entzutea eta besteek gu entzutea.
.- Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti.
.- Ingurua garbitzea eta zaintzea.
.- Espazio publikoan elkarrekin aritzea.

Un

- Adierazpen sinbolikoa
Espazio bat leku bihurtzen da gizatiartzen denean, eta horretarako egin behar
den lehenengo gauza izena ematea da. Izena ematean lekuak onartzen dira,
pertsonek herriaren historiari egindako ekarpenaren isla.
Emakumeek hirian duen parte hartze sinbolikoa sustatu behar da, kale, plaza, parke
eta eraikin garrantzitsuei izena emanez, emakumeen ahalduntzeari laguntzen dion
mekanismo gisa, espazio publikoan aintzatesteko erreferentziak aurkituz.
Lau ardatz hauetan laburtzen dira pertsonen mailako hirigintza baten,
eguneroko bizitzarako hirigintza baten funtsezko oinarriak. Heme ndik lan
eginez, eskala txikian lan egingo dugu, bizitza arlo guztietan garatzen
laguntzeko.
Azpimarratu eta nabarmentzen dugu kalitate oneko espazio publiko eta
kolektibo batek herritarrentzat duen garrantzia, han aurkitzen eta ezagutzen
dugulako elkar, batez ere hiri garaikideetan, eta gero eta indibidualistagoa den
gizartean, giza loturak galtzen ari direlako.
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Egunero bizi garen aldaketa-prozesuen aurrean
alerta egotea da kontua, konturatu gabe gero eta denbora gutxiago ematen
dugulako kalean. Kale hori, guztiona da, emakumea zein gizona izan, eta
guztiontzat da. Aire librean dagoen bizitzaren agertoki gisa, kale bat
ezinbestekoa da, batez ere mendeko taldeentzat (umeak eta adinekoak), osasun
eta sozializazio arrazoiengatik.
Espazio publikoen sare batez eta hurbileko ekipamenduez ari gara,
eguneroko bizitza, bateratzea eta ardurak partekatzea, garatzen laguntzen
dutenaz, hau da, “bizitzak aurrera jarraitzen” laguntzen dutenaz; izan ere,
oinarrizkoenak diren gauzarik gabe gure gizarte-organigrama guztia behera
etorriko zen, eta une honetan, emakume askoren eskuzabaltasunak eusten dio
horri. Emakumeak diogu, gaur egun, etxearen eta familiaren zainketarekin
zerikusia duten ardura horiek guztiak emakumeak dituztela gehienbat.
Hau da, askotan, hiriaren kanpoaldean dagoen parke handi horrek, asteburuan
erabiltzekoa denak, ez digu balio espazio publiko erabilgarri moduan, aitona
eguzkia hartzera eramateko alaba ikastolatik hartu aurretik, edo eguneroko
erosketak egiten ditugun bitartean…Hau eguneroko adibidea da, baina beste
asko jar genitzake. Zaintzeko lanetan laguntzeak gauzak “eskura” egotea esan
nahi du, lekuz aldatzeko ibilgailu pribaturik behar ez izatea, denbora asko ez
ematea…
Espazio publikoren funtsezko beste gai bat da espazio publikoak pertsona
guztientzat egokiak izatea, batez ere talde zaurgarrientzat, leku hutsak bihur
daitezkeelako, “begiratzeko” bakarrik.
Eta, azkenik, espazioak berrikusi beharrari, haien kudeaketari buruz hitz egingo
dugu. Leku publikoak leku dinamikoak dira, sasoien arabera erabiltzailez
aldatzen direnak, denborarekin edo moden poderioz zaharkituak geratzen
direnak, etengabe eraldatzen direnak. Horregatik, funtsezkoa da etengabe
mantentzea eta eguneratzea.
Hori guztia egin ahal izateko, garrantzitsua da jakitea zein motatako hirigarapenean sor daitezkeen mota horretako dinamikak. Gure sutez, hiri trinkoan,
eta erabilerak nahastuta, ahal bada. Garapen sakabanatuetan, lurzoru handia
hartzen denean, askoz ere zailagoa da elkarbizitza pertsonen artean, eta talde
zaurgarriak guztiz mendeko bihurtzen dira. Horrela, askoz ere zailagoa da
bizitza garatzea, bereziki zaintzaileentzat.
Ondorio orokor gisa, “hiri-egituraz” hitz egiten dugu, “gizarte-egituraren
oinarri moduan”, eta gutxienez, hiru baldintza behar ditu gizabidea /
elkarbizitza errazteko.
-

Arrazoizko dentsitate handia
Erabilerak nahastea (integrazio funtzional, tipologiko eta soziala)
Mugikortasuna eta giza eskala.
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Hitzaldiaren azken zatian, Getxoko udalerriaren garapen historikoa berrikusi genuen,
eta udalerriaren gaur egungo konfigurazio tipologikoaren "arrazoiak" ezagutu
genituen; izan ere, alde nabarmenak ditu hurbileko hiri- garapenei dagokienez. Duela
gutxiko iraganari begiratuta, azken lau mendeek heredatu dugun hiriari buruzko
informazio handia ematen digute, denboran izan duten aldaketei buruz, eta batez ere
jarraituko diogun bideari buruz. Horrela, hiria, gure aldaketa-prozesuen arabera
aldatzen eta transformatzen den erakundetzat hartzen dugu, eta horregatik, guk geuk
erabaki behar dugu norantz jo na hi dugun, gure hiriak nolakoak izatea nahi dugun. Eta
horretarako, parte hartzea funtsezkoa da, gure ingurunean maila guztietan parte
hartzea.
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GETXOKO HIRIGINTZA GARAPENA.
Aro modernoaren hasieran, Getxo Bizkaiko beste udalerri txiki bat baino ez zen, bizirauteko
nekazaritzan aritzen zena, eta Santa Maria Elizaren inguruan zenbait baserri sakabanatuta
zituena.
XVI. mendetik aurrera, itsas jarduerak oro har hedatu ziren Bizkaian, eta horren eraginez
Algortako portua sortu zen, marinelen auzo moduan sortu zena guztiz landatarra zen Getxoko
eremuan.
Itsasoa eta nekazaritza, erritmo eta baldintzatzaile desberdinekin, Algortako eta Santa
Mariako biztanleen artean nabarmendu ziren hurrenez hurren.
XIX. mendearen bukaeran, Santa Mariak nekazaritza-jarduerarek in jarraitzen zuen,
gainbeheran egon gabe; Algortan, berriz, itsasadarreko itsas jardueren hedatzea dela eta,
prestatutako marinelen haztegi moduan garatuz joan zen.
Horrela, 1900. urterako, Algortan bizi ziren biztanleen erdia baino gehiago, laurdena Areetan
eta Santa Mariako biztanle kopurua %17 arte murriztu zen.
Hortik aurrera, itsas eta merkataritza-zerbitzuetan oinarritutako garapen-bidea sortzea lortu
zuen Algortak.
XX. mendean, itsasadarraren industrializazioarekin bilbotarren interesak eta haien
kapitalak jokoan sartu ziren. Horrela, Getxo, interes berri haien arabera egituratu zen.

Bilbo, itsasadarreko industria-area ertaina, meatze-eremua eta Abrako kanpoko eremua.
Bilboko industrializazioa.
Bilbo gune nagusi moduan jarduten zuen, eta zuzendariaren papera gordetzen zuen. Horrela,
auzoko herriei funtzio eskergaitzenak ematen zizkien, hala nola industriaren ezarpena eta lan
egitera etortzen ziren langile etorkinak hartzea.
Industriak ibai- eta trenbide-komunikazio ardatzetan kokatutako lurrik onenak hartu zituen.
Langileen egoitza-garapenen konfigurazioa industriaren inguruan, hark utzitako tarteetan,
ordenarik eta plangintzarik gabe haziz.
Barakaldo, Sestao, Erandio eta Leioa
Meatze-eremu periferikoa, herrixka inprobisatuak meatzeetan zuzenean.
Zugaztieta, Trapagaran…
ABRAko eremua, funtsean bizitegirako, eta aisialdi burgesaren zerbitzu espezializatuen
baldintzapean.
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Portugalete eta Santurtzi, herri etxebizitza, Areeta, Neguri eta Algorta, etxebizitza
kualifikatua.
Getxo, udarako bizitegi-garapenak dituen toki gisa finkatu zen Bilboko zuzendarientzat,
baldintza klimatiko eta geografikoengatik; izan ere, orografia leunagoa zen, hondartza
handiak zituen... Hazkunde hori bultzatu zuen aitzakietako bat itsasoko bainua zen,
tratamendu terapeutikotzat hartzen zutelako. Aisialdian itsasoan egoteko eredua zen,
Ingalaterratik hartutakoa.
Zenbait auzi Algortarekin, jatorrizko gunea zena.
Aitzindariak bizitegirako hirigintza-plangintzan, ekimen pribatuaren eskutik (Areeta), sasoiko
turismoa sustatzeko. Geroago, goi-klase horiek, udaberrian egoteko ere joaten ziren.

Neguri izena Bilbon “neguko hiri” moduan saldu nahi zen publizitate batetik dator. Urte
osoan han kokatzeko aukera aipatzen zen, bizitza-kalitate hobea zelako.
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Getxoko hirigintza-plangintza. 1964ko plana
Garaiko filosofia garatzaileak sortua, plan honek ia lurzoru guztiaren espekulazioa,
eraikitzeko nahia, adoretzen du, eta horren eraginez, eraso nabaria egin zitzaion ingurune
fisikoari.

1985eko arau subsidiarioak
Lurraldearen antolamendu arrazoizkoagoa, dagoeneko eraikita dauden zentroak finkatuz eta
udalerri osoan espazio libreen egitura orokorra garatuz.
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2001eko plan orokorra
Egitura organikoa eta erabilerena

Lurzoruaren sailkapena. 2001
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TAILERREN DINAMIKAK
HIRI DEBEKATUAREN MAPA
EMAKUMEENTZAT

GETXOKO

Tailerraren lehen dinamikan, asmoa zen udalerriko ekipamenduak, espazio publikoak eta
garraio-sareak aztertzea.
Lau edo bost pertsonez osatutako taldeekin lan egin genuen, udalerriko plano batekin eta
erreferentziako ekipamendu publikoen zerrenda batekin. Udalerriko plano batean zenbait
elementu kokatu behar ziren, eta aldi berean, kokaleku egokia zen, instalazioaren egoera ona
zen, iristeko izan ditzakeen arazoak edo emakumeentzat interesgarria zen beste edozein gai
eztabaidatzen zen.
Taldeka egindako lanaren ondoren, guztion artean aztertu genuen bakoitzak egindako,
jasotako informazioa partekatuz.
Ondoren, hiru taldetako parte-hartzaileek alderdi hauei buruz egindako balorazioaren
deskribapena egingo dugu.

A.-

EKIPAMENDUAK, ESPAZIO PUBLIKOAK ETA GARRAIO SAREAK
AZTERTZEKO DINAMIKA

1.- EKIPAMENDUAK
1.1.- Hezkuntzarako ekipamenduak
Udalerriak ikastetxe kopuru egokia duela uste dugu. Horrela, Lehen Hezkuntzako zenbait
ikastetxe publiko zein pribatu daude, 3 institutu, Lanbide Heziketako 2 zentro, Hizkuntza
Eskolak, Musika Eskola, Helduen Eskola eta zenbait Euskaltegi eta akademia pribatu.
1.2.- Laguntza ekipamenduak
- Eguneko zentroak: gaur egun ez dago udalerrian, baina proiektu bat egiten da.
Eskatzaileak Leioara bideratzen dira, plaza libreak eskaintzen dituelako. Zenbait
pribatu daude, baina oso garestiak direla adierazi da.
- Hirugarren Adineko egoitzak: udal egoitza bat bakarrik dago, eta sartzeko
baldintzak oso zorrotzak direnez zaila da plaza bat lortzea. Hautatzeko irizpideak
berriz finkatzea egokia izango litzatekeela adierazi da, Getxoko auzoko gehiagok
aukera izan dezaten.
- Babespeko etxebizitzak: Batzuk daude, eta ongi funt zionatzen dute, baina plaza
gehiago beharko lirateke.
- Zahar Etxea: bi daude: bat, Romon; bestea, Andra Marin, eta BBK-k beste batzuk
ditu. Ongi ibiltzen dira. Espazioak eta jarduerak sexuan arabera egin eta erabiltzen
dira. Gehienak gizonak dira.
- Haurt zaindegiak: gaur egun ez dago udal haurtzaindegirik. Bat eraikitzen ari da San
Ignacion, 80 plazarekin, eta aurreikusita dago beste bat eraikitzea Romon, baina
oraindik onartzeke dago.
Zenbait pribatu daude.
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Parte-hartzaileentzat ekipamendu hauek ezinbestekoak dira lan- eta familia-bizitza
uztartzeko. Instalazio hauetan inbertitzen den heinean, emakumeei laneratzen
lagunduko zaie umeen hazkuntzan.
- Tratu txarrak jasandako emakumeak hartzeko zentroak: Ez dago udalerrian, eta
emakumeek uste dute udalerriak bat izatea beharrezkoa dela.

1.3.- Osasun ekipamenduak
Osasun-zentroak: Hiru daude udalerrian, bat auzoko: Areetan, Bidezabalen eta
Aiboan. Azken hau duela gutxi eraiki dute, eta talde guztiek kritikatu dute kokapen
txarrean dagoelako; izan ere, udalerritik oso
urrun dago, eta Aiboatik etorrita irisgarritasun
arazo larriak ditu.
Aurreko orubean egindako obrak direla
eta zegoen espaloia desagertu da. Ondorioz,
errepidetik joan behar da,
horrek dakarren arriskuarekin.
Halaber, ginekologia-zerbitzuetan arazoak daudela salatu dute, kontsulta bat emateko
urtebete bat arte itxaron behar delako.

1.4.- Kultura ekipamenduak
- Kultur Etxeak: gaur egun, auzo bakoitzean bat dago: Romo-Santa Eugenia, Areeta,
Villamonte eta Andra Mari.
Villamontekoak iritzi ona jaso du, instalazio berriak eta egitaratu zabala dituelako.
Romo-Santa Eugeniakoak gabeziak ditu instalazioetan: mugikortasun murriztua
duten pertsonentzat ez da irisgarria, esaterako. Eraikin berri bat eraikitzeko proiektua
onartu dute dagoeneko.
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Andra Marikoak ikasteko gela bat baino ez da, ez duelako eskaintzen kulturajarduerarik. Auzo honetako emakumeek ekipamendu honi jarduera gehiago ematea
eskatu dute.
- Liburutegiak: gaur egun bi daude Algortan, San Nicolas plazan eta Villamonten,
beste bat Romon eta beste bat Areetan. Andra Mariko auzoan ez dago.
- Erakusketa-aretoa: bi daude: bat Villamonteko Kultura Etxean; bestea, Romon.
Iritzi ona jaso dute etengabe erakusketak egiten dituztelako.
- Antzerkia: duela gutxi antzinako Getxo Antzokia eraitsi dute, eta orube horretan
eraikin berri eta moderno bat eraikiko dute. 700 pertsonentzako auditorioa izango
du, Musika Eskola ere eraikin horretan kokatuko da, Hitzaldi aretoa eta Erabilera
anitzeko gela, eta lurpeko parkinga ere izango ditu.

Oro har, tailerretan parte hartu duten emakumeek egokitzat jo dute proiektu berri
hau; hala ere, adierazi dute pena dela udalerrian birgaitzerik ez egitea inoiz, eraikin
zaharrak gordetzeko, jendeak oroitzapenak dituelako. Horrela, lekuen eta jendeen
memoria historikoa baloratu daiteke.
- Zinemak: Gaur egun, zinemen eskaintza bakarra Kirol Portuan dago. Lekua urrun
dago oinez joateko, hortaz, kotxez edo gauez joaten den jendeak bakarrik erabiltzen
du gehienbat.
Emakumeek adierazi dute, duela ez urte asko 3 zinema zeudela udalerrian, eta askoz
ere errazagoa zela zinemara joatea.
- Emakumearen etxea: Emakumeek Emakumearen Etxea eskatu dute udalerrian,
emakumeekin zerikusia duten jarduerak egin ahal izateko, hala nola Ahalduntze
Eskola edo emakumeen elkarte batzuen egoitza izateko.
- Interneteko konexioak: Emakumeek salatu dute udalerri osoan ez dagoela
Internetera doan sartzeko aukerarik eman duen ekipamendu publikorik, eta horrek
eragin handia duela emakumeen eten digitalaren kontrako borrokan.
Jakin dugu Udalaren asmoa udalerriko zazpi eraikin publiko estrategikoetan wifi
eremuak ezartzea dela, datorren maiatzaren 15ean. Horrela, doan sartzeko aukera
izango da, aurretik erabiltzailea eta pasahitza eskatuta.
Oro har, emakumeek ir itzi ona dute kultura- instalazioei buruz, bereziki Romoko Kultur Etxe
berriaren proiektua onartu dutelako, gaur egun, eskaintza oso kaskarra delako, eta baita
Getxo Antzokia berriaren proiektua ere.
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1.5.- Kirol ekipamenduak
Udalerriak 3 kirol instalazio nagusi ditu: Fadurako, Gobelako eta Andra Mariko kiroldegiak.
Fadurako kiroldegia nabarmentzen da, kirol- jardueren eskaintza zabala duelako, estalita
nahiz estali gabe egiteko: pista estalia eta atletismorako pista, igerilekuak, errugbi zelaia,
futbol zelaia, tenis eta padel pistak, gimnasioak, saskibaloi pista, jockey pista, frontoiak,
belodromoa…Hala ere, txikia geratu dela eta irisgarritasun oso txarra duela adierazi dute.
Udal Bela Eskola ere aipatu dute, duela gutxi Kirol Portuan eraiki dutena.
Zenbait eskaera egin dituzte:
- Estali gabeko igerilekuak: Fadurakoa bakarrik dago, eta udan jendez betetzen da.
- Skate pistak: instalazio hauek asko erabiltzen denez, pistaren bat estaltzea proposatu
dute, euria egiten duenean ezin direlako erabili.
- Nerabeentzako instalazioak: Emakumeek beren beharrez gain beren ardurapean
dauden pertsona guztien beharrak ere ezagutzen dituzte. Horrela, gazteentzako (12
urtetiko gorakoak) espazioak eskaini behar direla eskatu dute, elkartzeko, zenbait
kirol egiteko, hala nola ping-pong edo xakea, leku irekiak estalitako eremuekin,

bizitegi-zentroetatik urrun ez daudenak, iristeko arazorik egon ez dadin, ez
gogaitzeko eta beren zaletasunak eta gaitasunak garatzeko aukera izan dezaten.
Gaztetxeez gain beste aukera batzuk bilatzea eskatu dute, neska- mutilak arazorik
sortu gabe elkartu ahal izateko.
- Kirolaren azterketa generoaren arabera:
Gaur egun, udalerrian kirola egiten den
aztertzen ari dira udalean, generoaren
arabera. Emaitza horietan oinarrituz,
estrategiak ezarri ahalko dira kirol
instalazio berriak proposatzeko.
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1.6.- Merkataritza ekipamenduak
- Udal merkatua: Bi daude: bat Algortan,
jende asko biltzen duena, eta bestea
Areetan.
- Merkataritza txikia: Algortan eta Areetan
dago batez ere, eta eskaintza handia dago
maila guztietan.
Algortako beheko eremuan (Aldapa,
Zubileta) eta bereziki Andra Marin daude
gabeziarik handienak.
Interesgarria izango litzateke auzo horietako merkataritzaren egoerari buruzko
azterketa egitea, eta neurriak hartzea, jarduera txikiagoa dagoen eremuetan saltoki
berriak irekitzea sustatzeko, auzo guztietan behar-beharrezko oinarrizko ondasunak
bermatzeko, batez ere azalera handietara iristeko zailtasuna duten adinekoei begira.
Emakumeak kezkatuta daude merkataritza- lokal ugari desagertu direlako, lonjak
etxebizitza bihurtzeko aukera ematen duen arautegia indarrean sartu zenetik.
Etxebizitzaren arazoa konpontzeko, beste bat sortzen ari dela uste dute: auzokoak
merkataritza-eskaintzarik gabe geratzen ari dira.
- Tamaina ertaineko azalerak: Zenbait supermerkatu txiki daude udalerri osoan.
- Azalera handiak: Artea, Getxoko udalerritik kanpo egon arren, Getxoko biztanleek
erabiltzen dute gehienbat.
1.7.- Erakundeen ekipamenduak
Erakundeen egoitzei dagokienez, udalerria ongi hornituta dagoela uste dute: Udaletxeko
bulegoak, Bezeroen arretarakoak, Gazteentzat, Kontsumo bulegoa, Ogasuna eta Finantzak,
Epaitegia, Udaltzaingoa / Ertzaintza, Gizarte Segurantza, INEM, Behargintza.
Horri esker, kudeaketa asko egin daitezke udalerritik irten gabe.
1.8.- Aisialdirako ekipamenduak
- Ludoteka: gaur egun bat dago Areetan eta beste bat, Algortan, obrak egiten ari dira.
- Gazteleku: Algortan obrak egiten ari dira.
- KZgune : batzuk daude udalerrian: Areetan, Algortan…Aurretik adierazi dugunez,
emakumeek eguneko edo gaueko edozein ordutan Internetera doan konektatzeko
aukera izatea eskatu dute, gutxienez ekipamendu publikoetako batzuetan.
Tailerretan parte hartu duten emakumeak kezkatuta daude gazteentzako aukerak ez direlako
nahikoak; izan ere, adin nagusiak izan arren, badakite udal zerbitzuen eskaintza ez dela oso
handia. Adierazi dute Getxo helduentzako udalerria bihurtzeko arriskua dagoela, gazteek
ezin dutelako etxebizitzarik erosi, garestiak daudelako eta haientzat eskaintza falta
dagoelako.
Nerabeek bereziki elkartzeko lekurik ez dutela adierazi dute emakumeek, aire librean nahiz
estalita, eta kokapenen bat azter litekeela udalerrian barne.
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1.9.- Beste batzuk
Garbigune: emakumeek adierazi dute garbigunearen ordutegia
oso mugatua dela, eta horren ondorioz, etxeko hondakinen
kudeaketa arduratsua egitea zailagoa dela. Udalerriaren
kanpoaldean dagoenez, ibilgailu pribatuz joan behar da.
Etxez etxe jasotzeko zerbitzua konponbidea izan liteke, aurretik
telefonoz eskatuta.
1.10.- Udalaren informazioa
GetxoBerri eta udalaren www.Getxo.net web orria: bi horietan
udalerriari buruzko informazio osoa eta eguneratua aurki daiteke.
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2.- ESPAZIO PUBLIKOAK: PARKEAK eta PLAZAK

Parte hartzaileek adierazi dute, oro har, udalerrian plaza eta parke ugari daudela, elkartzeko
eta sozializatzeko erabil daitezkeenak. Batzuk beste batzuk baino hobeto zainduta eta
hornituta daude, baina oro har, konforta hobe daiteke.
• Bereziki nabarmendu da parkeetan eta plazetan automatikoki garbitzen diren
bainugelak jarri behar direla, beste udalerrietan egiten den moduan, jendeak, adinekoak eta
umeak bereziki, denbora gehiago egon ahal izateko kalean. Bainugela publikoak daude San
Nicolasen eta zubi esekian, eta egokia izango litzateke udalerriko beste leku batzuetan ere
instalatzea.
• Oro har, baldintzak hobe daitezke zaintzaileentzat parkeetan: bankuak,
paperontziak, bainugelak, trafikoaren aurrean babesteko elementuak…

• Hobekuntzak eskatu dituzte, bereziki Aiboako parkean, oso hotza eta hezea da,
Gobela ibaia hurbil dagoelako, eta instalazio gutxi ditu.
• “Parke geriatrikoak"; berdeguneak kokatzea ere eskatu dute, beste edozein parketan
bezala, adinekoentzako kulunkak jartzen direnetan. Horiek erabiltzeak gorputz atal guztiak
osasuntsu izaten eta errehabilitatzen laguntzen du.
Neurria interesgarritzat jotzen dute, nahiko zahartuta dagoen biztanleria duen udalerrian.
Adierazi dute Udalak Andra Mariko auzoan instalazio horietako bat kokatzea pentsatu
duela.
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• Beste eskaera bat, Autonomia Erkidegoko edozein
udalerritan ere eskatzen dena, estalitako espazioak jartzea da, euria egiten duenean han
elkartzeko; izan ere, hemen egun askotan euria egiten du.
• Parkeei eta plazei buruz hitz egitean, beste arazo bat aipatu zuten: “txakurren
kakak”. Getxoko udalerrian txakur asko dago, eta horren eraginez, arduraz ez badira
zaintzen biztanle guztiengan eragozpenak sor ditzakete.
Iaz, azaroan, Udalak sentsibilizazio-kanpaina bat egin zuen, txakurren jabeek haien kakak
jaso zitzaten beti:
GETXOTIK GUSTURA IBIL ZAITEZEN, JASO EZAZU ZURE TXAKARREN KAKA.
Getxoko Udaleko Ingurumen Sailetik udalerrian bere maskotak paseatzen dituzten pertsonei zuzendutako
kanpaina bat jarri dugu abian.
Denak kontzientziatu nahi ditugu, bere txakurren gorotzak bide publikotik jasotzeak duen garrantziaz.
• Inori ez zaio gustatzen txakur gorotzak etxera eramatea oinetakoaren zolan. Oso desatsegina da.
Hartara, Getxotik gustura ibili zaitezen, bere kale eta lorategietatik, bere parke eta oinezkoendako
zonaldeetatik, zenbait neurri hartzea beharrezkoa egiten da: Beti jaso behar da maskoten kaka, lorategi
eta berdeguneetan ere bai (ez da ongarria, soropila kaltetzen duen pozoi toxikoa baino, eta gainera,
gure berdegunean zaintzen dituzten langileen lana kaltetu egiten du).
• Txakurren gorotzak gaixotasunak kutsatzeko gune bat dira. (eta ondorioz, arrisku larria suposatzen du
Getxoko parkeetan egunero jolasten duten haurrentzat).
• Gogoratu ezazu, txakurra ateratzen duzun bakoitzean eraman beti zurekin poltsa bat edo paper bat..

Neurria oso positiboa dela uste dute, baina arazoa ez bada konpondu beste neurri batzuk
hartu beharko dira.
Getxon txakur asko dago, 5.000 txakur erroldatuta daude, eta egia esan, jabe gutxi dira
animalien gorotzak jasotzen ez dituztenak. Hala ere, egindako kaltea handia da, higienea
falta handia dagoen itxura ematen duelako.
• Gehien aipatutako arazoetako bat da jabetza pribatuko eta erabilera publikoko
parkeetan egiten den "botila- festa". Getxon jabetza pribatukoak eta erabilera publikokoak
diren lorategiak dituzten urbanizazio asko dago, eta Getxok hor ezin du esku hartu.
Azken urteetan, “botila- festa” esaten zaion fenomenoak gazte ugari biltzen ditu parke eta
plazetan. Normalean, tabernetara sartu ezin duten 18 urtetik beherako nerabeak dira.

Udalak mota horretako jabetza pribatuko espazioetan esku hartu ezin duenez, jabekideen
erkidegoek erabaki dute mugak ixtea, eta jabeek bakarrik erabiltzea.
Villamonten, esaterako, zenbait espazio itxi dira. Horrela, hormez eta hesiz eta gotortutako
barne espazioez mugatutako kaleak sortu dira.

19

Getxon, bereziki, gai honi buruzko gogoeta egin behar da, mota horretako urbanizazio
guztiak ixten badira, herritarrentzat, oro har, leku deserosoak izango direlako.
Premiazkoa da gazteei aukerak ematea, elkartzeko eta biltzeko lekuak izan ditzaten, bide
publikoan bizikidetza arazorik sortu gabe.
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3.- MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA
3.1.- Metroa
Metroaren zerbitzuaren buruzko iritzi oso
positiboa dute.
Aiboako geltokira sartzeko hobekuntzak
bakarrik eskatu dituzte (ikusi "segurtasunaren"
atala).
Andra Mariko geltoki berriari dagokionez,
Maidaganen trenbideak behin lurperatuta, ez
dakite zergatik kokatu duten bizitegi-eremutik
hain urrun. Emakumeek adierazi dute disuasioparking bat egingo dutela geltokiaren ondoan,
baina irtenbiderik egokiena geltokira oinez
joatea izango litzateke.

3.2.- Autobus -sarea
Andra Mariko emakumeak dira gehienbat autobus-sarea erabiltzen dutenak, Bidezabaleko
geltokia nahiko urrun geratzen zaielako.
Udalerria zeharkatzen duten lineak hauek dira:
o Bilbo - Getxo – Azkorri linea
o Bilbo – Getxo linea (Artxandako tuneletatik)
o Muskiz – Barakaldo – Areeta linea
o Areeta – Berango linea
o Getxo– Gurutzeta (Faduratik)
o Getxo– Gurutzeta (Algortatik)
o Areeta – Armintza linea
o Bizkaiko Zubia – Euskal Herriko Unibertsitatea – Laukiz linea
o Andra Mari—Euskal Herriko Unibertsitatea (Algortatik)
o Getxo - Euskal Herriko Unibertsitatea (Chopos etorbidetik)
o Areeta – Larrabetzu linea (A-2151)
o Algorta - Gasteiz
o Getxo – Madril (Supra klasea bakarrik)

Oro har, lineen maiztasuna ona dela eta zerbitzu ona ematen dutela uste dute.
Areetaz gain Algorta ere maiztasun handiagoarekin Zamudioko Teknologia Parkearekin
lotzen duen linea bat eskatu dute, lanera joateko gehien erabilitako ibilbideetako bat delako.
Hiri arteko mikrobus bat jartzeko aukera ere aipatu dute, udalerriko auzo desberdinak eta
goiko auzoak behekoekin lotzeko, eta zenbait lekutatik Fadurara errazago iristeko.
3.3.- Bidegorria
Gaur egun, Mugikortasun Plana proiektu fasean dago. Horri esker, bizikletari
lehentasunezko erabilera emango zaio, egunero erabiltzeko, eta ez gaur egun bezala,
aisialdian bakarrik erabiltzen delako.
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Gaur egun, bi ibilbide nagusi daude: bat, Bizkaiko Zubitik Portu Zaharrera, itsasoarekiko
paraleloan; bestea, Chopos etorbidetik Faduraraino, Berangoko mugaraino jarraituz. Beste
ibilbide bat dago Ibetas eremuan, laburra eta isolatuta dagoena.
Ibilbide horietan arazo bat dago, periferikoak direlako, eta udalerrian zehar ez dutelako
jarraitzen.
Udalerrian bizikleta autoaren ordezko garraiobide moduan erabili ahal izateko, funtsezkoa
da ibilbideek jarraitutasuna izatea, eta auzo desberdinen hiriguneak komunikatzea.
Andra Mariko taldeko zenbait emakumek adierazi zuten herritik bizikletaz ibiltzea
gustatuko litzaiekeela, beren auzoan, hirigunetik urrunena dagoena denez, garraiobideen
beste aukera bat izango litzatekeelako zalantzarik gabe, baita gauez ere.

3.4.- Oinezkoentzako pasealekuak
Udalerrian zenbait pasealeku dago oinezkoentzat. Emakumeek asko erabiltzen dituzte eta
iritzi ona dute horiei buruz, bereziki itsasoaren ondoan daudenei buruz.
Emakume helduentzat bereziki eskaintza oso ona da, haien zailtasunetako bat ibiltzea baita.
Halaber, ibilbide haietako asko gauez eta bakarrik ez lituzketela egingo azpimarratu dute.

3.5.- Taxi zerbitzua
Getxon, gaur egun, 5 taxi geltoki daude:
- bat, Algortan, Telletxe kalean,
bestea,
Bidezabalen,
Anbulatorioaren ondoan
- eta hiru Areetan: bat, Bizkaiko
Zubiaren ondoan, eta beste bi Kale
Nagusian (6. eta 31. zenbakietan).
Andra Mariko auzokoek zerbitzu honen geltoki bat eskatu dute beren auzoan, metroko
geltokitik urrun daudenez eta gaueko autobusik ez dagoenez, zerbitzu hori gehien erabiltzen
dutenak baitira. Halaber, asteburu gauetan etxera eramateko taxia lortzea ia ezinezkoa dutela
adierazi dute. Bizitegi-auzo
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garbia den honetan, jende gutxi bizi eta igarotzen denez, egokia izango litzateke zerbitzu
hori erabiltzeko aukera izatea.

3.6.- Aparkalekuak
Zenbait aparkaleku estali dago: Mesedeetan, Santa Eugenian eta Gobelako kiroldegian.
Horrez gain, aire libreko zenbait aparkaleku daude: Ibaigna kalearen atzetik, Algortako
Metroaren geltokiaren ondoan, Udalaren eta Epaitegien eraikinen ondoan, And ra Mariko
kiroldegiaren ondoan, “El Triángulo” ezaguna den eremuan, Ereaga hondartzaren amaieran,
Portu
Zaharrean,
Fadurako
Kiroldegiaren
ondoan
eta
Azkorri hondartzaren sarbidearen
ondoan.
Aparkalekuaren arazoa konpondu
edo ez, segurtasunari buruzko
atalean aparkalekuetan dagoen
segurtasunik ezeko sentsazioaren
arazoa azalduko da.

B.- SEGURTASUNIK EZEKO SENTSAZIOARI BURUZKO GOGOETAK ETA
“PUNTU ILUNAK” IDENTIFIKATZEA
Tailerraren bigarren dinamikan, espazioak segurtasunaren ikuspegitik aztertzen saiatu ginen.
Tailerren lehen saioa bukatu aurreko astean, parte-hartzaileei eskatu genien seguru sentitzen
ez ziren lekuei arreta jartzea, eta bereziki bakarrik eta gauzez bazihoazen handik ez joatea.
Leku horien zein ziren esateko eskatu genien, eta baita argazki bat ateratzea ere, hurrengo
saioan lan egiten ahal izateko. Material horrekin “puntu ilunak" identifikatuz joan ginen,
auzoko bakoitzaren talde bakoitzarekin, eta parte- hartzaileek arazoa azaltzen zuten
bitartean, planoan markatu genituen.
“Puntu ilun” horien ezaugarrietako batzuk hauek dira:
- Ingurua ezin da ikusi: kantoiak, bazterrak, landaretza…
- Ikusteko eta ikusiak izateko zailtasuna.
- Entzuteko eta entzunak izateko zailtasuna.
- Irteera eta laguntza eskatzeko lekua ikusteko zailtasuna.
- Argiztapen txarra
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- Ingurua zikin eta zaindu gabe.
- Erkidegokoa izatearen sentimendua ez izatea.
- Zoning: erabilera bakarreko eremuak, ordutegi jakin batean, eta hortik kanpo
jendez husten eta isolatuta geratzen direnak; esaterako merkataritza- zentroak,
teknologia-parkeak...
Espazio publikoaren diseinuak segurtasun ezeko pertzepzio hori areagotu edo arin dezake.
Hala ere, edozein lekuri segurtasun-sentsaziorik handiena emango dioen faktorea, jendea
egotea izango da. KALE BETEA, KALE ZIURRA goiburuak ezin hobe definitzen du
printzipio hau. Horregatik, funtsezkoa da jarduera duten espazioak sortzea, gure kaleak
bizitzaz betetzen dituztenak.
Hori horrela, merkataritza- lokalik ez duten dentsitate baxuko bizitegi-eremuak zaila da
espazio ziurtzat hartzea.
Behin puntuak identifikatuta, premiazkoena edo lehentasunik handiena duena zein den
erabaki zuten guztien artean. Hiria Kolektiboan edozein dela arrazoia, segurtasunik eza
eragiten duten espazioak eta ordezko pasabidea hurbil duten eta erraz ingura daitezkeen
espazioak bereizten ditugu.
Jarraian, talde bakoitzak identifikatutako puntu guztien deskribapena egingo dugu. Gorriz
adierazi ditugu lehentasunezkotzat jo genituenak, eta udalak gogoeta egitea ongi egongo
liratekeenak.
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1. TALDEA_AREETA / ROMO
01.- Pasabidea: Lope de Vega kalea Los Puentes kalearekin
Asko erabiltzen dira eta hondatuta daude
02.- Aiboako anbulatorio berrirako sarbidea
Espaloia oso estua da, eta anbulatoriora heldu aurretik desagertzen da. Horren
eraginez, oinezkoek errepidetik joan behar dute.

Aurretik adierazi dugunez, aurreko orubean egindako obrak direla-eta, zegoen espaloi
bakarra desagertu da. Hala ere, aparkalekuko lerroa ez da kendu.
Ekipamenduaren kokapena eztabaidatu dute parte-hartzaileek. Uste dute udalerriko
beheko eremuetatik urrunegi dagoela, eta ez dagoela garraio publikorik hara joateko.
Arazo nagusia Aiboako geltokitik sartzea da; izan ere, bidea estua da, gaizki
asfaltatuta dago, jende gutxi igarotzen da eta malda nabaria du. Ez da batere erraza
handik ibiltzea mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, adinekoentzat eta
umeentzat; ezta anbulatorioren ohiko erabiltzaileak diren gaixoentzat ere, Ez dago
egoera hobean dagoen bestelako biderik handik hurbil.
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03.- Aiboako me troaren sarbidea

Eskaileretan zokoak daude, eta landaretza zarbatsua
denez, ezin da kontrolatu espazioa. Gaizki ikusten da,
gaizki iristen da eta gaizki argiztatuta dago.
Aiboako Metro geltokiaren sarbidea parte-hartzaileek
gehien kritikatutako beste puntuetako bat izan da.
Ekialdetik, eskaileren zenbait tarte sigi- sagan daude,
landaretzaz inguraturik. Ondorioz, gurpil-aulkiz edo umekotxez joatea ezinezkoa da. Horrez gain, leku ez segurutzat hartzen dute, batez ere
igotzean, ezin delako espazio osoa ikusten; ezin duzu kontrolatu hormatxoaren atzetik
norbait ezkutatuta dagoen ala ez. Landaretza hazten denean, sentsazio hori areagotzen
da, hesiek ikuspegia gehiago zailtzen dutelako.
Mendebaldetik, hodi-sentsazioa sortzen da malda estu eta luzea delako. Amaieran
sarbide perpendikularra duen tunela dago. Horrek, segurtasunik ezeko sentsazio
handia eragiten du.
Bestalde, udalerriko goiko aldetik geltoki horretara joateko bideak nahiko
babesgabeak dira, eta emakume guztiak saiatzen dira gauez hortik joaten.
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Ez dago egoera hobean dagoen bestelako biderik handik hurbil.

04.- Areneondo – Euskal Herria pasabidea
Trenbidearen azpitik dagoen pasabidea.
Udalerriko goiko aldea eta behekoa lotzen ditu, gutxi urbanizatutako eremu batetik,
hutsik dagoen orube baten ondoan.
San Nicolas ikastolara joateko asko erabiltzen da.
Argitzen duten 3 lanparetako batek huts egiten badu, terrorearen tunela bihurtzen da.
Ez dago egoera hobean dagoen bestelako biderik handik hurbil.

05.- Areneazpi kalea
Asko erabiltzen da Fadurara eta San Nicolas
ikastolara joateko.
Autoak eta jendea joaten dira. Oinezkoen
pasabidea ongi seinaleztatuta dago; pibotez
babestuta.
Gaizki argiztatuta.
06.- Alangoena eremua
07.- Aiboa beheko partea autobiarako sarrera
08.- Geltoki plazaren ondoan dagoen aparkalekua
Areetako plazaren ondoan dagoen parkinga. Oso zentrala. Gaizki zainduta, putzuak,
zuloak...Oso gaizki urbanizatuta, gaizki antolatuta.
09.- Aiboa ibaiaren ondoko pasealekua
Gaizki argiztatuta. Ez dago beste sarbiderik zenbait atarietara joateko.
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10.- Lurpeko pasabidea Zugazarte amaieran
Irteera ez den ikusten suge formako lurpeko pasabidea.
Saihets daiteke, kaleko pasonibela dagoelako.

11.- Pasabideak Villa Plentzia eremuan, Artazaren ondoan
Lurpeko pasabideak errepidearen azpitik.

Oso luzeak ez badira ere, eta ongi argiztatuta dauden arren, jende gutxi eta ia
merkataritza-jarduerarik ez duten bi leku komunikatzen dituztenez, ez segurutzat
jotzen dituzte.

12.- Lopez Oses kalea
Errekaga ne parkearen ondoan.
Oso gutxi erabiltzen den kalea
13.- Kalamua – Santa Eugenia lurpeko pasabidea
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2. TALDEA_ANDRA MARI
14.- Aingeruaren etorbidea
Etorbide
oso
zabala
da,
merkataritza-jarduera
handiagoarekin Bidezabaleraino, baina handik aurrera ia ez
dago tabernarik.
Argiztatze arazoak ditu, bereziki udaberritik aurrera,
zuhaitzen hostoek espaloi gaineko argiztatzea nabarmen
murrizten dutenean. Beste espaloian, ez dago zuhaitz
baxuko lerrorik, argiak altu daude, errepideari begira.

Aingeruaren etorbidea udalerriko kale
nagusietako bat da. Andra Maria eta Algorta auzoak lotzen ditu, eta Andra Mariko
auzokoek asko erabiltzen dute.
Hala ere, auzoko honetako parte-hartzaileek adierazi zuten gauez saiatzen zirela
handik ez joatean, aipatutako argiztatze arazoengatik.
Hainbesteko
erabilitako
kalea
denez,
eta
komunikazio zuzena dagoenez bi auzoen artean,
garrantzitsua da antzemandako arazoa aztertzea.
15.- Estrata La Ventaraino
Maidagan lurperatzeko obrak direla-eta
erabiltzen da, eta espaloia oso estua da.

asko

16.- Iturribide kalea
Erabilera pribatuko espazioa, argirik gabe.
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17.- Azkorriko aparkalekua eta merenderoa

Herriko eta handik kanpoko jendeak askotan erabiltzen du merenderoa, aisialdiko eta
biltzeko leku moduan.
Aparkalekua batez ere udan erabiltzen da, baina urte osoan auzoko asko hara joaten
dira kotxez, Sopela edo Aixerrotara doazen oinezkoen bideak hartzeko.
Bi espazioek ez dute argirik; beraz, argia dagoen orduetan bakarrik erabil daiteke.

18.- Antzinako komunak elizaren azpian
Pertsona bat erraz ezkutatu eta sustoa eman dezakeen lekua.
19.- Lurpeko bidea trenbideen azpitik
Gaur egun obrak egiten ari dira, emakumeek beti saihestu duten pasabidea kentzeko.
20.- Aldapa / Poligono Gorria
Dentsitate handiko bizitegi-eremua, hirigunetik
isolatuta eta urrun dagoena.
Inguruan ortuak gaizki zainduta daude.
Ongi argiztatuta daude.
Erasotzeko ahaleginak izan dira, exhibizionistak…
Bizitegi-eremu
hau
parte-hartzaileek
gehien
salatutakoetako bat izan da.
Han bizi diren emakume gazteak, gauez itzuli behar
dutenean etxera, gaizki pasatzen dute, hirigunetik nahiko urrun dagoelako eta bidean,
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behin Txopos etorbidea zeharkatuta, ez dagoelako lekurik laguntza eskatzeko,
erasoren bat gertatzen bada.
Gauza bera gertatzen da antzeko ezaugarriak dituen “Poligono zuria” delakoan.
Zelaiz inguraturik eta udalerriaren mugan dauden auzoak direnez, zaurgarritasun
sentsazioa handiagoa da. Han, oihu egin arren ez dizu inor entzungo.

21.- Anbulatorioaren parkinga
Oso erraza da autoen artean ezkutatzea.
Asteburuetan, anbulatorioa itxita dagoenez,
elkartzeko.
Oso ezkutatuta eta babestuta dago.

gazte-koadrilek erabiltzen dute,

22.- Antzinako gaztetxearen eremua

Utzitako orubea da, herriaren erdian.
23.- Europa ikastetxearen atze aldea
Gaur egun oso gaizki argiztatuta dago.
Etxebizitzetara sartzeko eremua.
Ziur asko, metro geltoki berrira heltzeko derrigorrez pasa
beharko da hortik, eta esku hartu beharko da.

24.- Arrigunaga – Andra Mari pasealekua
Egunez asko erabiltzen da, baina gauez beldur ematen du, jende oso gutxi dagoelako.
Emakumeak saiatzen dira gauez ez erabiltzen. Ordezko bidea askoz ere luzeagoa da,
baina
emakumeek beti aukeratzen dute.
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25.- Eliza eta haren inguruak
Eliza inguratzea, beti hutsik, zuhaitzak, argiak, komunen ezkutalekuak…

Algortatik etortzen diren Andra Mariko auzokoek derrigorrez erabili behar dute
pasabide hori.
Pasabide segurua bermatu behar da elizaren inguruan, argiztatze onaz, eta espazio
osoa kontrolatzea eragozten duten lekurik gabe.
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3. TALDEA_ALGORTA
Eskaera orokorrak:
- Udaltzainak gutxitan jaisten dira beheko auzoetara.
- Hiri arteko gaueko autobusa ongi egongo litzateke, eskatutako geltokiarekin.
- Argiztatzea, oro har, udalerrian.
26.- Fadurara joateko lurpeko pasabidea, Txopos etorbidearen azpian
Asko erabiltzen da kiroldegira joateko.
Kaleko pasabidea dagoenez, eta lurpekoa aukerakoa eta derrigorrezkoa ez denez, ez da
premiaz esku hartu behar.

27.- Portu Zaharra / Gastelugatxe kalea
Portu Zaharra, oro har, dimentsioengatik, kale estuengatik, maldengatik, partzelak
mugatzen dituzten hesi eta hormatxoengatik, bazterrengatik eta zokoengatik, ez da
leku erosoa gauez paseatzeko, zenbait taberna eta jatetxek girotutako kale nagusian
izan ezik.
Hala ere, auzokoak elkar ezagutzeak eta laguntza behar izatekotan nora jo jakiteak,
etxebizitzak hurbil egoteak, leihoak kaletik oso hurbil egoteak, kalean bertan gertatzen
dena entzutea errazten dute…eta nahiz eta argi gutxi egon, biztanleek leku segurutzat
hartzen dute.

Gaztelugatxe kalea oso estua dago, eskailerak ditu, argi gutxi, eta zenbait etxetara
joateko sarbidea da. Auzoko mota horretako kale txikien adibide bat baino ez da.

28.- Usategi
eremua

eta

Arrigunaga

arteko

Dentsitate ertaineko bizitegi-eremua. Ez
dago ez merkataritzarik ez ostalaritzarik.
Oso bakartia da eta argi gutxirekin.
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29.- Salsiduko jaitsiera
Salsidu kaletik Getxo II Instituturaino dagoen jaitsiera, eta Bizkerre (poligono zuria)
eta Kuskuburu (poligono gorria) auzoetaraino jarraituz, jende ugarik erabiltzen du,
auzo horretan etxebizitza asko dagoelako. Hala ere, azken tartean ez dago
merkataritzarik eta tabernarik. Horregatik, parte-hartzaileek bereziki ez segurutzat
hartzen dute eremua. Atari askotara irekita dauden patioetatik sartzen da, eta horrek
segurtasunik ezeko sentsazioa handitzen du, patioetan ez dagoelako jenderik.
Derrigorrez erabili behar den eremua denez, eta etxebizitza askorik zerbitzu ematen
dienez, kasua aztertu beharko litzateke.

30.- Erabilera publikoko espazio pribatuetan gazteak biltzea.
Villamonte eremuan gazte-taldeak biltzen dira “botila- festa” egiteko. Hamahiru eta
hamazazpi urte bitarteko neska- mutilak dira, kalean biltzen direnak, tabernetara ezin
direlako joan. Askotan ez dute ongi erabiltzen espazioa, eta auzokoak gogaitzen
dituzte. Gainera, zaborrez beterik uzten
dute eremua.
Zenbait partaidek adierazi dute nerabetalde horien aurretik igarotzea ez zaiela
gustatzen, eta leku horretatik joatea
saihesten dutela.
Batzuetan,
biltzeko
lekua
jabetza
pribatuko baina erabilera publikoko patio
irekia izan ohi da. Han, aurretik adierazi dugunez, auzokoen jabekideek sarbidea
mugatzea erabakitzen dute, eta hormez eta
hesiz mugatzen dute, arazoa saihesteko.
Horrek ez du arazoa konpontzen noski; beste
leku batera eramaten du.
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Gaur egun, patio pribatu horietan biltzetik plazan egiten pasa dira.
Mota horretako arazoak saihesteko, egokia izango litzateke biltzeko lekuak egitea
gazteei, jabetza pribatuetan ez gogaitzeko.

31.- Villamontera jaisteko tunela
Lanparetako bat ez badabil gaizki argiztatuta gera daiteke.
Laburra denez, eta sarreran nahiz irteeran espazioa kontrola dezakezunez, jendea
dagoen eremuak hurbil daudelako, ez dute hartu pasabide ez segurutzat. Emakumeek
gauez eta bakarrik joaten direnean erabiltzen dute.

32.- Algortako geltokiko aparkalekuaren atzetik dagoen oinezkoen pasabidea.
Algortako geltokiaren ondoan dagoen
aparkalekua eta Euskal Herria kalea lotzen
duten oinezkoentzako pasabidea da.
Estua da eta ez dago la guntza eskatzeko
aukerarik erasoren bat izatekotan.
Bigarren mailako pasabidea da, eta hortik
joan ordez Telletxe kaletik joan daiteke.

Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009
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C.-

EMAKUMEEK UDALERRIKO TOPONIMIAN DUTEN ADIERAZPEN
SINBOLIKOAREN AZTERKETA
Dinamika hau egiteko, udalerriko kaleak aztertzea eskatu genien parte-hartzaileei, hango
toponimia aztertzeko. Horrela, banaketa ez dagoela orekatua konturatu ziren, gizon eta
emakumeen izena duten kale eta plazen artean.
Desberdintasun hori nabaria da aztertzen dugun edozein herri edo hiritan, goraipatze
publikoa gizonei bakarrik egiten zitzaielako.
Udalerriko kaleak aztertuta, informazio hau lortu zuten:
Kale kopurua guztira:
Gizonen izena duten kaleak:

374
44

Emakumeen izena duten kaleak:

9

%11,76
guztizkotik
%2,40
guztizkotik

Izena duten kaleak:
Emakume izena: 16,98 %
Gizon izena: 83,01 %
Emakume izena duten udalerriko kale, parke edo plazak:
- Maria Goiri
- Maria Cristina
- Carmen
- Mercedes
- Santa Maria
- Santa Ana
- Santa Eugenia
- Amaia
- Sorne Unzueta
Udalerri gehienetan bezala, emakume izena duten kaleek erlijioarekin zerikusia dute,
santuak, birjinak edo norbaiten emazte edo alargunak dira. Emakume gutxi dira udalerriari
egindako ekarpenarengatik ezagunak direnak.
Adierazi dute osoko bilkura batean, onartutako PSOEren mozio batean, sortzen ziren kale
berriei emakume izena jarriko ziotela jasotzen dela (ez guztiei, baina ez dakite zer motatako
ordena ezarriko duten). 2007. urtean, kale bati Sorne Unzueta izena jarri zioten. Irakaslea,
idazlea eta Emakume Abertzaleen Batzako kidea zen (Getxon hil zen), eta beste bati Maria
del Corazon de Jesus mojaren izena jarri zioten, Siervas de la Caridad ordenaren sortzailea
izan zelako.
2008. urtean kale berriak izendatu dituzte.
Nabarmendu behar da Sorne Unzueta izena duen kalea kale txikia dela.
Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009
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