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02
Alango osasun zentroaren sarbidea
Deskribapena
Alango kalearen zatirik garaienean Osasun Zentro berri bat eraiki dute. Guztira,
Algrota eta Aiboako 20.000 biztanle baino gehiagori zerbitzu ematen dio.
Eraikin berri eta handia da, Bidezabal eta Areetako zentroekin batera udalerriko
eskaintza osatzen duena.
Zentro horretara sartzeko Alango kaletik egiten behar da: alde batetik, Algortatik
etorrita, eta beste aldetik, Aiboatik etorrita.
Gaur egun, obrak egiten ari dira aurrean dagoen orubean. Han, etxebizitza-bloke
berriak eraikiko dituzte. Obrak horiek dira, hain zuzen, Aiboatik etorrita, osasun
zentro berrira sartzeko arazoak sortzen ari direnak.

Esku-hartzeko proposamenak.
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Problematika
Osasun-zentro berrirako hurbileko sarbidean espaloi handia dago, eta atean,
erreserbatutako aparkalekua dago. Hala ere, Aiboako auzotik etorrita, sartzeko
arazoak daude.
Bi arazo desberdin daude. Batetik, Aiboatik, Particular de Aiboa kaletik Alangoraino,
sartuz gero, gaur egun, espaloi oso estu batetik egin behar da, eta osasun-zentrora
heldu baino lehen desagertzen da. Horren eraginez, ekipamendu publiko hau
erabiltzen duten pertsonek, gehienak gaixoak, adinekoak eta ume-kotxean doazen
ume txikiak direnak, errepidetik joan behar dute, horrek dakartzan arriskuekin.
Hori gertatzen da, aurreko orubean egiten ari diren obrak direla-eta, zegoen espaloi
bakarra desagertu delako. Paradoxikoki, aparkalekuaren lerroa mantentzen da.

Beste arazoa, osasun-zentroaren kokapena egokia den ala ez da.
Gai hori asko eztabaidatu dute tailerren parte-hartzaileek; izan ere, udalerriko
beheko eremutik, Aiboako auzotik, urrunegi dagoela uste dute, eta Algortako
zentroaz gain zerbitzu ematen dio.
Aurretik adierazi dugunez, zentro horretara nagusiki mugikortasun murriztuko
pertsonak joaten dira; ondorioz, sarbide erraza eta erosoa izan behar du, oinez
nahiz garraio publikoz joanda. Bestela, kasu askotan, ibilgailu pribatuz joatera
behartzen ari da kasu askotan, eta hori saihestu behar da.
Gainera, Aiboako auzotik, malda handia dagoenez, hainbesteko malda duten
aldapetatik oinez joatea nahiko neketsua da. Adinekoentzat eta ume-kotxea
daramaten pertsonentzat, askotan, aukera hori ez da bideragarria. Gurpil-aulkiz
joaten diren pertsonek ezin dute joan, eta beste aukera batzuk bilatu behar dituzte
anbulatoriora joateko.
Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Beste bide bat hurbil
Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009
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Gogoeta
Edozein ekipamenduren egoera aztertu behar da, eta saiatu behar da, udalak,
dauden orubeen eta publikoarentzat den edozein ekipamenduren irisgarritasunbaldintzen arabera, kokatzeko dituen aukerak adosten.
Ekipamendu publiko baten kokapena aukeratzen denean, eta batez ere osasunekipamendua bada, pertsona guztientzat eta bereziki mugikortasun murriztua duten
pertsonentzat irisgarria izatea bermatu behar da.
Arrazoi praktikoengatik, aukeratutako lekuak sartzeko zailtasunak baditu, beste
aukera batzuk izan behar dira hara sartzeko, garraio publikoz.
Horrez gain, kontuan hartu behar da norentzat izango den ekipamendu hori. Ez da
gauza bera kirol ekipamendua (jendea kirola egitera joaten da, eta kasu gehienetan
mugikortasun-arazorik ez duen jende osasuntsua da) edo osasun-zentroa izatea
(erabiltzaileak, oro har, gaixoak dira, eta gehienak adinekoak eta umeak dira,
osasun ahulagoarekin, eta beste pertsona batzuen laguntza behar dutenak).
Horregatik guztiagatik, ekipamenduen kokapenak, batez ere osasun-zentro
batenak, sarbide erraza eta erosoa bermatu behar du.
Bestalde, batzuetan arazoak sortzen dira gure herrien hazkunde-prozesuetan.
Edozein eraikinen egikaritza-obrek irauten duten bitartean, behin bukatuta
konponduko diren arazoak sortzea ohikoa da. Garrantzitsua da paraleloan lan
egitea, sortu berri den eremu bat finkatu arte, eta baliabide materialak jarri behar
dira obrek irauten duten bitartean auzokoen eguneroko bizitzan eragin negatiboa
izan ez dezaten; izan ere, batzuetan, egoera horiek nahi baino gehiago luzatzen
dira.
Herritarrek onartu behar dituzte edozein obrak dakartzan eragozpen saihestezinak,
baina ezin da utzi obra baten plangintza eta seinaleztapen txarrak saihestu
daitezkeen arazoak sortzea hurbileko inguruan.
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Esku hartzeko proposamena
Aurreko orubean egindako obrek sortutako arazoa konpontzeko hau egin daiteke:
-

oinezkoen pasabide segurua egokitzea, piboten bidez babestuta, gaur egungo
aparkalekuaren lerroan, eta
aurreko espaloira joateko pasabidea egoki adieraztea, Osasun Zentroaren
atearen parean.

Eremua berriz urbanizatzeak, etxebizitza-bloke berriak eraikiko dituztelako, trafikoa
berrantolatzea ekarriko du, eta edozein kalek bi aldeetara espaloiak izatea bermatu
beharko dute. Gainera, zabalak izan beharko dute, eta ongi argiztatuta egon.
Beste gaiari dagokionez, kokapena egokia den ala ez, eztabaida hasi nahi dugu
etorkizuneko ekipamenduetarako, hauxe dagoeneko eraikita dagoelako eta
funtzionatzen ari delako.
Izan ere, Aiboa eta udalerriko goiko partea lotuko duen etorkizuneko igogailu
inklinatua errealitatea denean, arazoa askoz ere txikiagoa izango da.
Bainera, bitartean, interesgarria izango litzateke garraio publikoetarako sarbidea
hobetzeko aukera aztertzea:
- autobus-geltokia anbulatoriotik hurbil
- taxi-zerbitzua anbulatoriorako bakarrik, eskatzen duten mugikortasun-arazoak
dituzten erabiltzaileen eskura
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03
Aiboako metroaren sarbidea
Deskribapena
Aiboako auzoko Txakursolo kaletik Aiboako geltokira joateko, zenbait tarte dituzten
eskailera batzuen bidez egin behar da. Inguruak malda handia du, zuhaitz, zuhaixka
eta hesi ugari dituen hegal batez inguratuta dagoena.
Eskailera, hormigoizko eustormen bidez eginda dago, eta oso astuna den itxierabalaustrada bat du. Pantaila modukoa denez, ikuspena zailtzen du.
Udalerriko goiko partetik geltokira sartzeko, oso altu dauden bi eustormen artean
dagoen arrapala estu batetik egin behar da.
Aiboako geltokia, udalerriko beste metro-geltoki guztiak bezala, auzo horretako
auzokoek asko erabiltzen dute, eta beraz, biztanle kopuru handiari ematen dio
zerbitzu.
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Problematika
Txakursolo kaletik dagoen Aiboako Metro geltokiaren sarbidea parte-hartzaileek
gehien kritikatutako beste puntuetako bat izan da.
Segurtasun nahiz irisgarritasun arazoak ditu.
Eskaileren ibilbideak zokoak ditu, eskaileren diseinuarengatik, zenbait tarte
perpendikularretan, eta horrek ikuspenik gabeko espazioak sortzen ditu.
Babes-baranda, tamaina handiko balaustrada da,
eta horrek ikuspena gehiago zailtzen du.
Gainera, landaretza oso zarbatsua denean
(udaberritik udazkenera), inguruan ikuspena
nabarmen zailtzen du, eta horren eraginez,
espazioaren kontrol bisuala eragozten du.
Horregatik guztiagatik, geltokira joatean, ez dago
ibilbidearen kontrol bisualik, eta horrek
segurtasunik ezeko sentsazioa ekartzen du,
norbait balaustradaren atzean edo landaretzaren
artean ezkutatu daitekeelako.
Hortaz, leku ez segurutzat hartzen dute, batez
ere igotzean, landaretza hazten denean,
sentsazio hori areagotzen delako, hesiek ikuspena gehiago zailtzen baitute.
Udalerriko goiko partetik joateko, hodi sentsazioa handitzen duten garaiera handiko
hormigoizko bi hormen artean sartuta dagoen arrapala baten bidez egin behar da.
Irisgarritasunaren arazoa konpontzen du, baina zaurgarritasun-sentsazioa oso
handia den espazioa sortzen da.

Bestalde, udalerriko goiko partetik geltokira joateko kaleek eta bideek arrapala
handia dute; beraz, ez da bideragarria gurpil-aulkian joatea. Bestalde, asko
kostatzen da ume-kotxez igotzea. Horrez gain, jende gutxi dago, nagusiki bizitegieremua delako; ez dago merkataritza-lokalik edo ostalaritzakorik, eraso edo
beharren bat izatekotan laguntza eske joateko.
Geltokian ere ez dago metroko langilerik; beraz, laguntza eskatzeko jenderik ez
dago.
Esku-hartzeko proposamenak.
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Tailerretan parte hartu duten emakume guztiek adierazi zuten gauez ez direla
geltoki horretara edo haren ingurura joaten.
Ez dago handik hurbil geltokira joateko egoera hobean dagoen beste biderik.
Puntu honen arazoa bereziki larria da, gure ustez, biztanle askori zerbitzu ematen
dion metroko geltokia delako, eta garraio aukera garbirik ez duelako.
Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Beste bide bat hurbil

gaizki
gaizki
gaizki
gaizki
nahikoa
nahikoa/gaizki
ez
ez

Gogoeta
Metroa udalerriko garraiobide nagusia da, zalantzarik gabe.
Aiboako geltokia Getxoko udalerrian dauden 4 geltokietatik bat da.
Haiek guztiek biztanle askori ematen diete zerbitzua. Beste hiru geltokiak
finkatutako eremuetan daude, jendea bizi den eremuetatik hurbil; hala ere,
Aiboakoa, urrunegi dago hurbilen dagoen hiri ingurutik. Hori gertatzen da metroak
Bilbo-Plentzia aldiriko trenaren antzinako bidetik
jarraitzen duelako, eta leku horretan geraleku
txikia zuen. Beraz, heredatutako kokapena da,
eta ez dago pentsatuta "ad hoc" metroa den
garraiobide berrirako.
Metro geltoki hau 1996. urtean inauguratu
zutenetik 10 urte baino gehiago igaro dira, eta
auzoa asko hazi da. Hala ere, geltokiak oso
baztertuta jarraitzen du, sarbide zaila duelako,
malda handia duen hegal baten erdian, goitik
nahiz behetik sarbidea zailtzen duena.
Metroko geltoki baten kokapena planteatzen
denean, erabiltzaileei sarbide erraza bermatu
behar zaie, biztanleen garraiobide nagusia izango
delako. Hesi arkitektonikorik gabeko sarbidea
izan behar
du, mugikortasun murriztuko pertsonek, gurpil-aulkiz ibiltzen den jendeak eta umekotxea eramaten duten pertsonek erabiltzeko aukera izan dezaten.
Esku-hartzeko proposamenak.
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Geltokiaren kokapena aurrez ezarrita badago eta kokalekua egokia ez bada,
ingurua egokitu behar da, irisgarria izan dadin eta pertsona guztiek, edozein dela
duten mugikortasun-gradua, erabiltzeko aukera izan dezaten. Hartarako, arrapalak
edo igogailuak jar daitezke.
Harritzekoa da Metro Bilbao enpresak ia geltoki guztietan mugikortasun murriztuko
pertsonen sarbidea bermatu izana, eta kasu honetan, arazoa 12 urte baino
gehiagotan konpondu ez izana.

Esku hartzeko proposamena
Udalak dagoeneko irtenbidea proposatu du geltoki honetarako, sarbideetan dauden
irisgarritasun-arazoak konpontzeko.
Igogailu bat eraikiko du, maldan, Aiboan, Txakursolo kalea eta Metroko geltokia eta
Arkotxa-Ormetexe eremua lotuko dituena. Igogailu honek 20º-ko malda du, eta
dagoeneko Ereagan dagoenaren antzeko diseinua duen kabina panoramikoa
izango du. Geldialdiak egingo ditu goiko nahiz beheko partean, eta mugikortasun
murriztuko pertsonen irisgarritasuna bermatuko du. Horrez gain, gainerako
auzokoei eta handik ibiltzen direnei ere zerbitzu emango die. Gehienez, 25 pertsona
garraiatu ahal izango ditu bidaia bakoitzean.
Udaleko iturrien arabera, maldan egingo duten igogailua urte honen amaierarako
jarriko dute martxan, ziur asko, eta aurrekontua 1.550.000 eurokoa izango da.
Igogailu hori, gaur egungo eskaileren ezponda berdearen hegal batean kokatuko
dute.
Gaur egun dagoen bidexka, eremu horretatik normalean joaten diren pertsonek
sortu dute, eta horren ordez, oinezkoentzako ibilbide bat egingo dute, goiko mailatik
Txakursolo kaleraino.
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Asmoa da Txakursolo kalean geldialdi bat egitea, beste bat geltokian bertan, eta
hirugarren goiko partean.
Pena izango litzateke, egia esan, Aiboako beheko partearen eta udalerriko goiko
partearen arteko komunikazioa konpontzeko aukera galtzea; izan ere, hor,
erakundeen bulego ugari daude, eta baita anbulatorio berria ere. Bestalde, goiko
partea Aiboako geltokiarekin ere komunikatu beharko litzateke.
Hala ere, komenigarria izango litzateke gaur egun geltokira joateko dauden
eskaileren ikuspena hobetzea, honela:
- balaustradaren ordez ikuspena zailtzen ez duen elementu iragazkorrago bat
jartzea
- kontrol bisuala zailtzen duen landaretza zaintzea, etengabe moztea eta baita
beste leku batean kokatzea ere
- argiztatzea hobetzea
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04
Areneondo – Euskal Herria komunikazioa
Deskribapena
Euskalherria eta Areneondo kaleen arteko oinezkoen komunikazioa da.
Komunikazio hori lurpeko pasabide baten bidez, metroaren trenbideen azpitik, eta
malda nahiko handia duten eskaileren bidez egiten da, urbanizatu gabeko inguru
batean, hutsik dagoen orube baten ondoan, Euskalherria kalera heldu arte.
Euskalherria kalea batez ere komertziala da, eta merkataritza-lokal, banku eta
taberna ugari daude. Areneondo kalea eta haren ingurua bizitegi-eremua da
nabarmen, merkataritza gutxirekin. Hala ere, handik igaro behar da San Nikolas
ikastolara joateko, eremuko beheko partean dagoena. Ikastola horretara ikasle
ugari joaten dira. Arrazoi horregatik lotura hori asko erabiltzen da, egoera txarrean
egon arren.

Problematika
Aurretik azaldu dugunez, askotan
erabiltzen den pasabidea da, bizitegiizaera duen eremu bat eta izaera
komertzialagoa duen beste eremu bat
lotzen dituelako. Gainera, ikastetxe bat
dagoenez, ordu jakin batzuetan jende
ugari igarotzen da handik.
Esku-hartzeko proposamenak.
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Hala ere, irisgarritasun- eta segurtasun-arazoak ditu. Tailerretan parte hartu zuten
emakumeek adierazi zuten gauez ez zutela inoiz erabiltzen, segurtasunik eza
handia zuelako, eta nahiz eta ordezko pasabidetik bide luzeagoa izan, nahiago
zuten handik joatea.
Urbanizatu gabeko ingurua denez, leku arriskutsutzat dute, behar izatekotan
laguntza eskatzea ezinezkoa delako. Eskailerak daudenez, gurpil-aulkiz ibiltzen
diren pertsonek edo ume-kotxea erabiltzen dutenek ezin dute erabili; lurpeko
pasabidea, laburra izan arren, edozein eraikinetik urrun kokatuta dago, eta leku ez
segurutzat hartzen dute, erasoren bat gerta daitekeelako inork ikusi gabe.

Ez dago egoera hobean dagoen bestelako biderik handik hurbil. Beraz, itzuli handia
eman behar da Algortako geltokiko plazaren bitartez.
Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Ordezko biderik

gaizki
gaizki
gaizki
oso gaizki
ez da nahikoa
ez da nahikoa
ez

Gogoeta
Askotan, gure udalerriek irisgarritasun zaileko egoerak dituzte, orografiarengatik,
hala nola malda handiko aldapak, edo maila askoko eskailerak.
Trenaren edo metroaren trenbideak, errepideak bezala, hiri-bilbea zatitzen duten
eta zeharkatzean arazoak sortzen dituzten banalerroak dira.
Bestalde, gure herrien mugak, askotan, bukatu gabe gabeko eremua dira,
urbanizatu gabe.
Faktore horietako batzuk aldi berean gertatzen direnean, epe laburrean
konpontzeko zailak diren arazoak aurkitzen ditugu, eremuaren azterketa orokorra
eskatzen dutelako beste aukera batzuk proposatu ahal izateko.
Esku-hartzeko proposamenak.
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Euskalherria eta Areneondo kaleen arteko komunikazioa problematika horietako
batzuk konbinatzen dituen egoeraren adibidea da: hiri-bilbearen amaiera, malda
handia eta pasabidea trenbideen azpitik. Beraz, irtenbidea ez da erraza izango.

Esku hartzeko proposamena
Aldameneko orubeetan zenbait etxebizitza-bloke eraikitzeko egiten ari diren gaur
egungo obrei etekina atera behar zaie. Horrela, obra horietaz aprobetxatuz, ingurua
urbanizatu liteke, eta inguru osoko irisgarritasuna hobetu.
Oso positiboa izango litzateke udalerrirako udal administrazioa arazo hori
konpontzen saiatzea aipatutako orubean lanak egiten ari den sustatzaile
pribatuarekin, udalerriko lekurik gatazkatsuenetako bat desagertzeko.
Horrekin esan nahi dugu ezaugarri honetako leku gatazkatsu batetik hurbil sustapen
pribatua egiten denean, eremu horretako urbanizazioa ez dela mugatu behar
aipatutako sustapenaren partzelara; hirigintzari dagokionez, eremua aztertu behar
da, une horretan konpon daitekeen arazo larriren bat dagoen ikusteko.
Zenbait jarduera-estrategia erantsi ditugu:
-

Lurpeko pasabidearen ordez gaineko pasabidea jartzea

-

Malda gainditzeko arrapalak jartzea; ez bakarrik eskailerak

-

Malda handia gainditzeko igogailu bat kokatzea

Esku-hartzeko proposamenak.
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11
Villa de Plentzia pasabideak
Deskribapena
Asuatik Artatzako errepideraino dauden lurpeko pasabideak dira, Neguri eta Gobela
lotzen dituztenak. Auzo horiek aipatutako errepideak banatzen ditu, trenbidepasagunerik gabe, eta oinezkoek komunikatzeko bide zuzenena da.
Nagusiki bizitegi-eremua den baten inguruan kokatuta daude, Gobela ibaiaren
ondoan, eta berdegunez mugatuta dago.
Handik hurbil Gobelako kiroldegia dago, jende ugari biltzen dituen ekipamendu
publikoa dena.
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Problematika
Lurpeko pasabideak oso luzeak ez diren arren, eta argi nahikorik badute ere,
merkataritza-jarduerarik edota ostalaritzarik gabeko bizitegi-inguru batean bi eremu
komunikatzen dituenez, errepidearen azpitik, leku ez segurutzat hartzen dira, batez
ere gauez.
Egunez asko erabiltzen dira.

Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Beste bide bat hurbil

gaizki
gaizki
gaizki
gaizki
nahikoa
nahikoa
ez
bai

Gogoeta
Lurpeko pasabideak, definizioz, emakume bat gauez bakarrik paseatuz ez seguru
senti daitekeen espazioak dira. Ez dira seguru sentitzen, barruan zer dagoen ezin
duelako ikusi, eta erasoren bat izatekotan laguntzarik ezin duelako eskatu.
Espazioaren konfigurazioak berak inguruaren kontrol bisuala gehiago zail dezake,
zokoak daudelako, espazioak altuera desberdinetara eta ikuspen gutxiko eremuak.
Horrez gain, lurpeko pasabide hori publikoari irekitako edozein eraikinetik urrun
badago, zaurgarritasun sentsazio hori areagotuko da, eta ziur asko, handik joatea
saihestuko du, bakarrik badoa.
Mota horretako lurpeko pasabideak, egunez askotan erabiltzen dira normalean,
distantziak laburtzen dituztelako, baina ziur asko, gauez, jendeak saihesten ditu,
batez ere emakumeek. Garrantzitsua da mota horretako pasabide bat planteatzen
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denean, diseinua asko zaintzea, eta ahalik eta garbien egitea, kontrol bisuala
eragozten duten elementurik gabe.
Argiztatze ona bermatu behar da, eta bandaloen kontra babestuta egon behar dute
argiek, erraz ez apurtzeko. Horrez gain, mantentze-lanak ere bermatu behar dira,
argiren bat ez dabilenean azkar ordezkatzeko.

Esku hartzeko proposamena
Mota honetako arazoak konpontzeko, gaineko pasabide bat ezin bada jarri zenbait
estrategia aipatuko ditugu:
- argiztatzea hobetzea
- ispiluak kokatzea, pertsona bat ezkuta daitekeen leku ikusezinik ez egoteko
- erasotzailea uxa dezaketen alarma-sakagailuak jartzea
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14
Aingeruaren etorbidea
Deskribapena
Bidezabal eta Maidagan lotzen dituen etorbide oso zabala da, eta Algortako hirigune
aktiboaren eta Andra Mariko bizitegi-eremuaren arteko komunikazio nagusia da.
Etorbidearen hasieran, Bidezabaleko errotondaren ondoan, merkataritza-jarduera
handia dago, baina handik aurrera txikiagotuz joaten da, desagertu arte.
Autoetarako errepidea duen etorbidea da, bi noranzkoetan, eta alde bakoitzean
espaloi nahiko zabalak ditu. Hegoaldeko espaloian, oinezkoak trafikotik babesten
dituzten zuhaitzak daude.
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Problematika
Etorbideak argiztatze arazoak ditu, baina ez farola nahikorik ez duelako, baizik
dauden zuhaitzengatik; izan ere, hostoak gehiegi hazten zaizkienean, espaloiaren
gaineko argiztatzea nabarmen murrizten dute.
Beste espaloian, ez dago zuhaitz baxuko lerrorik, argiak altu daude, eta errepideari
begira.

Argiztatze nahikorik ez dagoenez segurtasun ezeko sentsazioa dute emakumeek, eta
horren eraginez, gauez, gehienak ez dira handik joatean. Nahiago dute Oiz kaletik
joatea, txikiagoa bada ere argiztatze hobea duelako.
Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Ordezko biderik
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Gogoeta
Hiri esku-hartzeetan, batzuetan aurreikustea zailak diren egoerak sortzen dira, hala
nola hiri-altzarien elementu jakin batzuen landaretzaren kolonizazioa.
Batzuetan, prozesu hauek ez dute eragin negatiborik erabiltzaileengan, baina beste
batzuetan, kasu honetan bezala, arazo nabarmenak eragin ditzakete.
Horregatik garrantzitsua da planteatzen diren esku-hartze guztien etengabeko
jarraipena egitea, baita landaretza modu egokian mantentzea ere.
Hirien plangintza-egileen eta kalean zuzenean lan egiten duten langileen artean
komunikatzeko bideak a
j rri behar dira, haiek baitira mota horretako gorabeherak
hobekien antzeman ditzaketenak.
Aingeruaren etorbidea udalerriko kale nagusietako bat da, Andra Maria auzoa
Algortako hirigunearekin lotzen duelako. Beraz, Andra Mariko auzokoek asko
erabiltzen dute, esaterako edozein ekipamendu publikora edo metro geltokira joateko,
haien auzoan ez dagoelako.
Hainbeste erabilitako kalea denez, eta komunikazio zuzena dagoenez bi auzoen
artean, garrantzitsua da antzemandako arazoa aztertzea.

Esku hartzeko proposamena
Aipatutako etorbidean argiztapena hobetzeko, beharrezkoa
da:
- farolak zuhaitzak dauden espaloian kokatzea, landaretza
oso zarbatsu dagoenean (maiatzetik urrira) landaretzak ez
xurgatzeko.
- Halaber, bi besoko farolak koka daitezke: bat, espaloiari
begira; bestea, altuago, galtzadari begira; izan ere, mota
honetako ezaugarriak dituen elementu baten egitekoak ongi
betetzen dute.
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20
Aldapa / Kuskuburu (poligono gorria) / Bizkerre (poligono
zuria)
Deskribapena:
Dentsitate ertain-altuko bizitegi-eremua da, udalerriko hirigunetik nahiko urrun
dagoena.
Gainerako hiri-jardueratik isolatutako urbanizazioak dira, eta haien mugak, gaizki
zaindutako zelai eta ortuak dira.
Urbanizazio bakoitzaren barruan aisiarako lekuak daude, merkataritza-eskaintza,
baina oso gutxi, eta zenbait ekipamendu eta mikroekipamenduak. Poligono gorrian,
eskola eta zenbait kulunka daude umeentzat.
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Problematika:
Bizitegi-eremu hau parte-hartzaileek
gehien salatutakoetako bat izan da.
Ez gara hitz egiten ari ikuspen
eskasa edo bistako irisgarritasunarazoak dituzten leku jakinei buruz,
baizik eta area osoa eremu
zaurgarria dela.
Erasotzeko ahaleginak izan dira,
exhibizionistak…
Han bizi diren emakume gazteak,
gauez itzuli behar dutenean etxera,
gaizki pasatzen dute, hirigunetik
nahiko urrun dagoelako eta bidean,
behin Txopos etorbidea zeharkatuta,
ez dagoelako lekurik laguntza
eskatzeko, erasoren bat gertatzen
bada.
Gauza bera gertatzen da antzeko
ezaugarriak dituen “Poligono zuria”
delakoan.
Poligonoaren barruan segurtasunik
ezeko sentsazio hori areagotzen da,
argiztatzeak
eta
landaretzak
ibilbideetan ikuspen zuzena izatea
eragozten dutelako.
Atarietarako
sarbidea,
askotan,
kontrol bisuala zailtzen duten zoko
eta oztopo asko aurkitzen ditugun
ibilbideen bidez egiten da.
Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Ordezko biderik
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Gogoeta:
Hemen aurre egin behar diogun arazo motak ez du zerikusirik irtenbide arkitektoniko
jakin batekin; baizik eta area hauetan garatzen den hiri-eredu motarekin.
Bizitegi-poligonoak dira, eta ez dute bestelako erabilerarik, ezta kasik auzoko
merkataritzarik ere. Merkataritza-eremu bat izan ohi dute, urbanizazioaren leku jakin
batean bilduta, baina normalean ez dabil ondo eta erdiutzita dago.
Zatikako plangintza baten ondorioa da hori, funtzio bakarreko areak dituelako, kasu
honetan bizitegi-erabilera, hiri jarraia kontuan hartzen ez duena.
Hiri jarraia esaten diogun kontzeptu hori, hiri-jarduera garatzeko bermerik onena
da. Hau da, mota horretako urbanizazioek izan ohi duten isolatze-arazoak, gerora
ondorio larriak ekartzen ditu, eguneko ordu desberdinetan jarduera ezberdinak
ematen ez diren loauzoak bihurtzen direlako. Azkenean, arriskutsuak izan daitezkeen
eremuak bihurtzen dira.
Hala ere, zenbait bidetan benetako ardatz zibiko bat sortzeak, merkataritza txikiari
lagunduz eta han ekipamenduak kokatuz, hiri-bizitzak sortzea eta gure hiriak
atseginagoak izatea ekartzen dute.
Mota honetako eremuen funtsezko arazoa da haietara heltzea, sarbidea eta
komunikazioa udalerritik; izan ere, normalean, kasu honetan bezala, hiritarrak ez diren
eremuen bitartez heltzen den “uharteak" dira. Udalerriaren mugetan kokatuta dauden
urbanizazioak dira, eta horietan, zaurgarritasun sentsazioa askoz ere handiagoa da,
gainerako udalerritik guztiz isolatuta dagoen eremutzat hartzen dutelako.

Proposamena:
Zaila da irtenbide zehatz bat proposatzea eremu horretarako, plangintzarekin eta hiriereduarekin zerikusia duelako, eskala askoz ere handiagokoa dena.
Hala ere, zenbait jarduera-estrategia proposatuko ditugu, leku horiek atseginagoak
izaten lagun dezaketelako. Estrategia horiek mota honetako beste garapen askotan
ere aplika daitezke.
-

Landaretzaren eta argiztatzearen azterketa, ikuspen ona duten
lehentasunezko ibilbideak markatuz.
Bi motatako lehentasunezko ibilbide egongo
lirateke:

. urbanizaziora heltzen direnak
Oinezkoen edo bizikleten konexio onak egitea,
ikuspen onarekin eta zokorik gabe; udalerritik
haraino heltzeko modu zuzenak.
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. urbanizazioaren barruan
Auzo barrutik mugitzen garen lekutik, haraino
heltzen garenetik, hau da, atarien eta ibilbideen
antolamendua aztertzea haietaraino heldu arte,
inguruaren kontrol bisuala zail dezaketen
elementuak kenduz.

-

Urbanizazio hauek gainerako udalerriarekin lotzea.
Udal plangintza mailan, hiri jarraia egin daiteke, udalerriarekin lotzen dituzten
ardatz zibikoen bitartez.

-

Konexio ona planteatzea udalerriarekin, garraio publikoko politika eraginkorren
bidez.

Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

60

25
Eliza eta inguruak. Andra Mari
Deskribapena:
Andra Mariko eliza dentsitate baxuko etxebizitza-urbanizazioez inguratuta geratu da
urteen eta eremuaren hazkundearen eraginez.
Elizak eta hango lorategiek bi eremuen arteko inflexio-puntua den lekua osatzen dute.
Bi eremu horiek dira, batetik, metroarekin lotura eta dentsitate handiagoa duen
auzoaren eremua, eta bestetik, dentsitate baxuko urbanizazioak, etxebizitza atxikien
ilarak eta familia bakarreko eta biko etxebizitzak dituena.

Algortatik etortzen diren Andra Mariko auzokoek derrigorrez erabili behar dute
pasabide hori.
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Problematika:
Emakumeek leku arriskutsutzat hartzen dute.
Algortatik etortzen direnean, leku horretara heltzean alerta egoeran jartzen dira. Eliza
hutsik dago beti, eta lorategi-espazio zabalaz gain zuhaitz handiak ere baditu; hor,
erraza da ezkutatzea. Hori dela eta, eliza inguratu behar dutenez, bereziki bakarrik
badoaz eta gaua bada, bide hori ez dute erabiltzen emakumeek.
“Uharte” bat sortzen da ibilbidearen erdian, eta oso erraza da hor ezkutatzea.
Argiztapen eskasak eta leku bereziki arazotsuek, hala nola komun publikoetara
sartzeko zokoek, segurtasunik ezeko sentsazio hori areagotzen dute.

Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Ordezko biderik
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Gogoeta:
Andra Mari dentsitate baxuko garapenen eremua da. Definizioz, leku arriskutsuagoak
dira, edozein motatako hiri-jarduerarik ez dutelako; bizitegi-jarduera besterik ez dute.
Eremu horietan, lekualdaketa gehienak ibilgailu pribatuz egiten dira, beraz, oinez
joaten den pertsona segurtasunik gabe sentitzen da, ia ez dagoelako jenderik kalean,
oro har, eguneko edozein ordutan, baina batez ere gauez.
Berriz ere frogatu dugu dentsitate baxuko eta hirigunetik urrun dagoen hiri-eredu mota
honek ondorio larriak eragiten dituela eguneroko bizitzaren garapenean.
Auzo hauetan kotxerik ez duena babes gabe eta mendekoa sentitzen da.
Hori horrela, adierazi behar dugu ez direla emakume gazteak bakarrik ondorio hauen
eragina dutenak, baizik eta ibilgailua ez duen edo gidatu ezin duen edozein
pertsonak. Hau da, guztiok, nerabeek eta adinekoek oro har, bizitzan zehar,
mugikortasun arazoak izaten ditugu zenbait unetan, gaixotasunarengatik,
adinarengatik edo bestelako arrazoirengatik. Une horietan, ezin dugu gidatu, eta mota
honetako auzoetan beste pertsona baten mendekoak gara guztiz.

Kasu honetan, gainera, dagoen hiri-jarduera bakarra (kiroldegia) beste mota bateko
dotazioen ondoan jartzen badugu (elizaren ondoan), egunean zehar bizitza izango
duela baina gauez hutsik geratuko dela ikusiko dugu.
Hau gertatzen da batez ere elizaren inguruko berdeguneekin: egunez, oso erosoak
dira, baina gauez, zulo beltz handiak dira.

Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

63

Proposamena:
Aurreko gogoeta egin ondoren, segurtasun ezeko arazo gehienetan, beste maila
bateko erabakiak hartu behar direla ikusi dugu, baina geuk lan egiten dugun mailan,
zenbait proposamen botako ditugu, hiri kontraesan handi hauek arintzen laguntzeko.
Pasabide segurua bermatu behar da elizaren inguruan, argiztatze onaz, eta
espazio osoa kontrolatzea eragozten duten lekurik gabe.

-

Oinezkoarentzat egokiagoa den argiztapena aztertzea, lehentasunezko
ibilbideak markatuz. Bat, errepidearekiko paraleloa izan liteke; beste bat, goitik,
elizaren ondoan.

Landaretza
aztertzea,
lehentasunezko ibilbideetan ikuspena ez
zailtzeko.
Bola-formako hesiek ez dute laguntzen
zaurgarritasun-sentsazio hori arintzen,
eragozpena
bihurtzen
direlako
espazioaren kontrol bisuala izateko. Han,
erraza da pertsona bat ezkutatzea.

-

Komenigarria izango litzateke espaloiak zabaltzea, ibilbidea irekiagoa izateko.
Goranzko topografia eta bidean dauden bihurguneak direla-eta, ez dakizu zer
aurkituko duzun hara heldu arte. Aurreko argazkian ikus dezakegu kiroldegiaren
aurrean dagoen plaza txikian zer gertatzen den ezin dela ikusi, ia ia han zauden
arte.

-

Komun publikoen ateak aurreratzea, zokoak sor ez daitezen. Leku honetan
erraz ezkutatu daiteke, eta
emakumeek
arriskutsutzat
hartzen dute.

-

Gaueko
mikrobusak
“eskatutako geldialdiarekin”.
Taxi zerbitzu eraginkorragoak.
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29
Salsiduko jaitsiera

Deskribapena:
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.
Zalantzarik gabe, udalerriko goiko eta beheko parteen artean ibilbide nagusietako
bat da.
Kaleko goiko aldean Txopos etorbideraino, urbanizazio-maila ona dugu, eta arrapala
mekanikoak daude errazago igotzeko. Horrek erakusten du ibilbide hau asko
erabiltzen dela. Jaitsieraren azken zatian, Getxo II institututik, kalea periferikoagoa
da, hiritik irteten da, hiri jarraiturik gabe, eta bakarrik ematen die zerbitzu udalerriaren
mugan dauden urbanizazioei.
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Problematika:
Azken tartean ez dago merkataritzarik eta tabernarik. Horregatik, parte-hartzaileek
bereziki ez segurutzat hartzen dute eremua, batez ere gauez bakarrik joateko.
Jaisten zaren heinean hiri-jarduera desagertuz joaten da, eta kalean azken zatian
guztiz desagertzen da.
Leku honek eta 20.ak arazo bera dute; izan ere, urbanizazio horietara sartzeko kalea
baita. Beraz, udalerriko beheko parte horretan bizi denak derrigorrez erabili behar du
ibilbide hori.

Espazioari buruzko iritzia, segurtasunaren ikuspegitik
Inguruaren kontrol bisuala
Ikustea eta ikusiak izatea
Entzutea eta entzunak izatea
Irteera eta laguntza eskatzeko lekua hurbil izatea beti
Argiztatzea
Ingurua garbitzea eta zaintzea
Erkidegokoa izatearen sentimendua
Ordezko biderik

nahikoa
gaizki
gaizki
gaizki
nahikoa
nahikoa
ez
ez

Gogoeta:
Kasu honetan bi motatako arazoak ditugu.
Lehen tartea.
Salsiduko jaitsieraren goiko partean, urbanizazio kalitate ona eta merkataritzajarduera duen kalea dugu. Aurretik adierazi dugunez, kale nagusietako bat da
udalerriko parte horretan.
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Tarte horretan, uste dugu garrantzitsua dela hiri-jarduerari laguntzen jarraitzea, eta
baita auzoko merkataritzari eta ekipamenduei ere. Horrela, eremu bizi eta aktiboa
izaten jarraituko du.
Hori aipatzen dugu lehen merkataritza-lokal ugari zirenak beheko solairuko etxebizitza
bihurtu dituztelako, Getxoko udalerriko erregulazioei jarraituz.
Bereziki azpimarratzen dugu mota horretako legedia, kasu askotan positiboa bada ere,
ez dela egin behar bereizi gabe udalerri osoan. Zenbait area gorde behar dira auzoko
merkataritza garatzen jarraitzeko; bestela, ez badugu egiten, etxebizitzaren
merkatuari begiratuta, eta are gehiago udalerri honetan, errentagarriagoa izango baita
egokitzea etxebizitza prezioan saltzeko, merkataritza txikiaren aldeko apustua egitea
baino. Eta merkataritza txikia da hain zuzen ere gure herriak eta hiriak benetan
salbatzen dituena, loherriak bihur ez daitezen.
Horrela, Salsiduko jaitsiera/etorbidea, babestu behar den eremu horretako bat dela
uste dugu, udalerriaren goiko eta beheko partea lotzen duen jarduera-ardatz
garrantzitsua izaten jarraitzeko.

Bigarren tartea.
Beheko parte honetan, hiri-bilbe trinkoa desagertzen denean, 20. puntuan deskribatu
ditugun segurtasun ezeko sentsazioa eta isolatze arazoak aurkitzen ditugu; izan ere,
Salsiduko jaitsiera/etorbidea, udalerriaren mugan dauden urbanizazioetara joateko
erabiltzen den ibilbide horretako bat da.
Berriro azpimarratzen dugu problematika honen arrazoia hiri-jarduerari edo jendea
egoteari laguntzen ez dion hiri-eredu mota bat dela.

Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

67

Proposamena:

Salsiduko jaitsieran/etorbidean nahiko desberdinak
diren bi errealitate bereizi ditugu; beraz, proposamenek
zentzua izango dute tarte batean edo bestean, duten
problematikaren arabera.

Area hau egitura-ardatz gisa gorde behar

-

da, udalerriko goiko eta behera parteen artean, eta EZ
da utzi behar merkataritza-lokalak etxebizitza bihurtzea
kale honetan. Merkataritza txikiari laguntzeko politikak
sortu behar dira.

-

Argiztapen orokorra aztertzea. Ez da egokia

inon; ibilgailuari oinezkoari baino gehiago begiratzen
dio.
Espaloiaren argiztatzea hobetzea, farola baxuak edo 2
besokoak jarriz, bat, galtzadari begiratuta eta bestea
espaloiari
begira.

Udalerriaren mugan dauden auzoak
lotzea, hiri jarraia egiten saiatuz ardatz horren bidez,
-

eta udalaren plangintza azpimarratuz.

Esku-hartzeko proposamenak.
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30
Urbanizazio pribatuak/
Erabilera publikoko espazio komunak

Deskribapena:

Bizitegi-eremua da Algortako beheko partean.
Urbanizazio pribatuak dira, baina erabilera publikoa oso
finkatua dute denboran zehar. Adibide gisa Villamonte
aipatuko dugu.

Esku-hartzeko proposamenak.
Hiri Debekatuaren mapa. GETXO 2009
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Problematika:
Urbanizazio hauek, azken urteetan, sarbidea mugatuz joan dira, duten jabetza
pribatuaren baldintzaz baliatuta.
Hori egin dute espazio horietan gazte-taldeak biltzen direlako, eta askotan,
espazioaren erabilera egokia ez dutelako egiten. Horrela, auzokoak gogaitzen dituzte
eta lekua zaborrez beterik uzten dute.
Badirudi istiluren bat ere gertatu dela auzokoekin, eta oso atsegina ez dela izan.
Zenbait partaidek adierazi dute gazte-talde horien aurretik igarotzea ez zaiela
gustatzen, eta leku horretatik joatea saihesten dutela.
Adierazi digutenez, gazteen bilera hauetan, kotxeak ia urbanizazioaren barruraino
sartzen zituzten, eta badirudi droga arazoren egon litekeela.
Horrez gain, urbanizazio pribatuen ixte sistematiko horren eraginez, eremu horiek,
beste arazo batzuk ekartzen dituzten jenderik gabeko “uharte” bihurtu dira. Auzo
horretako auzokoek adierazi digute, orain, Villamonteko auzokoak, batez ere
adinekoak, beheko plaza txikira joatean direla “bankuetan esertzeko eta jendea
ikusteko”, haien urbanizazioan inoiz ez dagoelako inor.
Horrela, aipatu dugun parke txiki horretan, zenbait ordutan, jende gehiegi dago,
eremuko aisialdi-espazio bakarra delako, nahiz eta espazio libre handia egon, baina
sarbide mugatuarekin.

Gogoeta:
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. Izan ere,
Villamonte itxi eta gero, badirudi jarduera horiek beherago aldatu direla, eta jarraian
beste bi urbanizazio itxi dituztela.
Espazioaren erabilerarekin zerikusia duen problematika bat dugu hemen; arazoa ez
da espazioa nolakoa den.
Gazteek gehienbat kalea erabiltzen dute; kontuan hartu behar dugun errealitatea da
hori. Gazteen “kalean egote” horrek, batez ere adin horietan, gero eta gaitzespen
handiagoa eragiten du adin handiko pertsonengan, bilera horiek mehatxutzat hartzen
dituztelako. Hori oso arriskutsua da, nerabezaroa guztiok dugulako, eta ezin ditugu
estigmatizatu eta baztertu, alderantziz; haiekin lan egin behar dugu, komunitatekoak
ere badirela senti dezaten.
Lehendabizi, eta hain zehatza den problematika baten aurrean, argi bereizi behar
ditugu zein diren bizikidetzarako jarduera gogaikarriak edo delituzkoak eta zein ez.
Bestalde, zein talde diren bereziki gatazkatsuak eta zein ez ere bereizi behar ditugu.
Argi dago besteari errespetatzea, tolerantzia eta bizikidetza arlo askotan landu behar
diren balioak direla, hala nola familia-esparruan (batez ere), hurbileneko
komunitatean, hezkuntza-esparruan…
Fronte asko ireki behar ditugu komunitatea eta bizikidetza sortzen saiatzeko, baina
hirigintzatik ere balio horiei lagun diezaiekegu.
Horrela, gazteei espazioak ematea; elkartzeko lekuak, inor ez gogaitzeko eta
jabetza pribatuetan ez sartzeko; autokudeatutako lekuak, helduen “gainbegiratzerik”
gabe. Horrek, gerora emaitza onak emango liguke, eta bakoitzak bere hiri-espazioa
izango luke, bizitzaren etapa guztietan elkarrekin bizitzen ikasiz.

Proposamena:
-

Gazteentzako dotazioak, topatzeko eta aisialdirako lekuak.

-

Ongi hornitutako espazio publikoak, leku irekiekin, esertzeko bankuak eta abar.

Informe T alleres. Mapa de la Ciudad Prohibida.
GETXO 2009

HIRIA KOLEKTIBOA

HK

71

ESKU HARTZEKO ETA EZTABAIDATZEKO
IRIZPIDE OROKORRAK
Hiri Debekatuaren Maparen tailerretan parte hartutako emakumeek adierazitako puntu
bakoitza xehetasunez aztertuta, zenbait jarduera-estrategia orokor proposatu ditugu.
Horiek izango lirateke hiriaren plangintza egitean kontuan hartzeko alderdiak, pertsonen
genero-ikuspegitik eta eguneroko bizitzaren ikuspegitik.
Getxoko udalerriaren azterketa honetan, garrantzitsutzat jo dugu jarraian azalduko ditugun
lau puntuak azpimarratzea.

? Argiztapenaren azterketa xehatua
udalerri osoan.
Oro har, Getxoko udalerri osoan, bizitegi-eremu zabalak eta egun gehienean jenderik
gabeko kaleak uzten dituen merkataritza-jarduera eskasa dituena, egokia izango litzateke
argiztapena oro har aztertzea.
Asmoa ez da udalerri osoa argiztatuegi egotea, baizik eta auzo bakoitzera joateko ibilbide
nagusiak ondo argiztatuta egotea. Arrazoi horregatik udal mailako azterketa batez ari gara,
eta auzo desberdinen lehentasunezko ibilbide horiek zein diren aztertu behar dira; ordena
horretan markatuko dira lehentasunak.
Oinezkoei begira, eta ez normalean gertatzen den moduan galtzadari begira dagoen
argiztapena proposatzen dugu. Kalea oro har aztertu behar da, elementu bakoitzak bere
funtzioa bete dezan, oztoporik sortu gabe.

?Landaretzaren azterketa xehatua
udalerri osoan.
Landaretza ezinbesteko elementua da gure herri eta hirietan, osasun arrazoirengatik;
espazioak gizatiartzen ditu. Hala ere, batzuetan, ikusi ditugun zenbait kasutan bezala, ondo
zainduta eta mantenduta badago ere, beste arazo batzuk ekar ditzake.
Landareak kokatzean garrantzitsua da kontuan hartzea udaberrian eta udan, hazkunderik
handiena izaten dutenean, eragozpen bihur daitezkeela, espazioaren kontrol bisuala
galtzen delako (Aiboako metro geltokira sartzeko eskaileren kasuan bezala), edo
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argiztatzea nabarmen murrizten dutelako (Aingeruaren Etorbidearen kasuan bezala).
Bestalde, batzuetan, landareen diseinua masa handiko elementuetan oinarrituta dago, eta
forma oso opakuak sortzen dira, kontrol bisuala eragozten dutenak. Arreta berezia izan
behar da, hori ibilbide nagusietan edo behartuetan gerta ez dadin, ezkutatzeko zokoak sor
daitezkeelako.

?Garraio publikoa
Getxo moduko udalerri batean oso garrantzitsua da garraio publikoko politika eraginkorrak
planteatzea.
Udalerri osoa lotzea zaila da, hedadura handia eta errealitate desberdinak dituelako; beraz,
eremu bakoitza bere aldetik aztertu behar da, kasu bakoitzean aukera egokia zein den
ikusteko.
Hauek dira azter daitezkeen aukeretako batzuk:
Udalerri osotik ibiltzen diren mikrobusak, eta gauez, “eskatutako geldialdia” dutenak;
udalaren taxi zerbitzuak anbulatoriorako edo gauez ibiltzeko.

? Hiri jarraia.

Ardatz zibikoak

Plangintza egiterakoan funtsezkoa da hiri jarraia biltzea, hirigunetik isolatuta eta gaizki
komunikatuta geratzen diren eremuen geroagoko arazoak saihesten dituena; izan ere,
hiriguneetan biltzen dira ekipamendu publiko gehienak eta garraiobideak.
Zatikako plangintzak, hirigunearekin gaizki komunikatutako funtzio bakarreko areak
dituenak, bereziki bizitegirako badira (arazoa lan-areatan ere ematen da, baina neurri
txikiagoan), mendetasun, isolatze eta segurtasunik ezeko arazoak sortuko ditu. Area
horietan, beren eguneroko bizitza garatzen dute adin guztietako pertsonek, eta askok ezin
dute ibilgailu pribaturik izan. Arazo horiek beti eragin larriagoa dute emakumeengan, gaur
egun, oraindik, haiek baitira mendeko pertsonez gehienbat arduratzen direnak.
Horrela, udal plangintzatik hiri jarraia isolatutako eremuetaraino heltzea saiatu behar da,
batez ere dentsitate ertain edo altuko dutenetaraino; bestela, "bere dentsitatea dela-eta,
hiri-bokazio argia duten hiri-zatitzat hartzen dira, baina hiri-jardueratik at. Horrela,
periferikoak dira nabarmen".
Xedea ez da lurralde osoa urbanizatzea, egun batean gaizki kokatutako urbanizazioak
eraiki zituztelako; xedea da bestelako aukerak aztertzea, udalerrira "hurbiltzeko", posible
bada bakarrik, eta dentsitate altuko garapenen kasuan.
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Hirigintza arloko “hiri jarraiaren” kontzeptu hori asko eztabaidatu dute hirigileek, eta kasuak
kasu, modu desberdinetara jar daiteke praktikan.
Gure kasuan, interesgarria izango litzateke urbanizazioa horietara heltzeko zein modu
dagoen aztertzea, gizabidea indartzeko ibilbide horiek antolatzen dituzten ardatzetan.
Horrela, auzoko merkataritza eta ekipamenduak dituzten ardatz zibikoak sortuko dira.

?Merkataritza

txikia

Ez dago zalantzarik merkataritza txikia dela gure hiriguneetan bizitza eta jarduera sortzen
laguntzen duena, gure herrien kanpoaldean dauden merkataritza-zentro handien aldean.
Hala ere, modaren eta multinazionalek sustatutako kontsumo eutsiezinaren eredu baten
eraginez, gure kontsumo ohiturak aldatu ditugu, eta gero eta gehiagotan joaten gara
hiriaren kanpoaldean dauden azalera handi horietara.
Prozesu horren eraginez, merkataritza txikiak ezin du lehiatu prezioetan, eta pixkanaka
desagertzen ari da. Horrek, nahi ez diren ondorioak ere baditu: kaleak husten dira eta
jenderik gabeko lekuak bihurtzen dira, ez da loturarik sortzen eta gero eta babesgabeago
sentitzen gara.
Horregatik guztiagatik garrantzitsua da kaleetan jarduera eta bizitza sortzen duen
merkataritza txiki hau sustatzea, espazio seguru eta atseginak izan daitezen, elkar
ezagutzeko eta harremanak izateko.
Interesgarria izango litzateke zenbait estrategia pentsatzea merkataritza txiki hau
sustatzeko; esaterako sentsibilizazio-kanpainak edo lokala alokatzeko diru-laguntzak.
Hori horrela, eta zehazki Getxoko udalerrirako, uste dugu bereziki garrantzitsua dela
udalerriko ardatz nagusietan merkataritza-jarduerari eustea, jendeak gehien erabilitakoak
direlako, eta auzoak komunikatzeko balio baitute.
Hori guztia gauzatzeko, lokalak etxebizitza bihurtzeko aukera ematen duen gaur egungo
legedia arautu beharko litzateke, egin EZIN diren eremuak adieraziz; leku horietan,
merkataritza-lokalek jatorrizko erabilerari eutsi beharko diote. Proposamen hori egin dugu
Getxoko udalerri osoan o
j era hori zabaltzen ari delako, eta arrazoi espekulatibo baten
eraginez arriskua dagoelako kaleak merkataritza-jarduerarik gabe geratzeko.
Hau da, mota horretako legedia alderdi askotan positiboa dela uste badugu ere, esan
behar dugu eremu guztietan ezin dela bereizi gabe egin, kale bakoitzaren bokazioa
desberdina delako, haren egoeraren eta udalerrian duen garrantziaren arabera.
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