TXOSTENA (I)
Galdetegiaren emaitzak
Lurralde Sentsibilizazioaren I. FASEA
Lurralde Sentsibilizazioaren lehen fasearen esparruan, galdetegi xume bat sortu zen Bilbo Metropolitarraren LPParen
berrikuspenaren gai garrantzitsuenetako batzuei buruzkoa.
Galdetegi hori bi modutan banatu zen: Paperean, #lurraldebizia erakusketa ibiltariarekin batera eta On-line, inprimaki hau
bera web bidez gaituz.
Bertan, zenbait gairi buruzko galderak zeuden: hiri-biziberritzea, zona naturalen babestea, garraio-sarearen egoera,
ekipamenduen irisgarritasuna, oinarrizko zerbitzuen estaldura, etab. Eta gainera, berrikuspen-prozesuari (ekitaldi berriak,
laburpen-agiriak, etab.) buruzko eguneratze guztiak jasotzeko kontakturako datuak uzteko aukera duen atala bat ere
bazegoen, posta elektronikora iritsiko litzatekeen aldizkako Newsletter baten bidez.

EMAITZAK
Guztira 183 inprimaki jaso ziren; horietatik, 175 ekarpenak ziren, eta 8, informazio-eskaerak.
Hiritarrek erantzuteko erabilitako bitartekoari dagokionez (on-line inkesta edo papereko inkesta), 41 #lurraldebizia on-line
inkestaren bidez jaso ziren, eta gainerako 142ak, paperean.
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Parte-hartze mota - Generoa

Generoari buruzko datuak zehaztu zituzten galde-sortak soilik kontuan hartuta egindako grafikoa (126)
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Parte-hartze mota udalerrika

Udalerriari buruzko datuak zehaztu zituzten galde-sortak soilik kontuan hartuta egindako grafikoa (159)
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Ondorioak
Ondoren, inkestetan gai bakoitzarekin lotuta jasotako ideia nagusiak adierazi dira.

HIRI-BIZIBERRITZEA
Herritarrek hiri-biziberritzearen premia handieneko zona gisa identifikatzen dituztenak dira:
-

Ortuella-Gallartako zonak
Ibaiaren ertzean dauden auzoak/udalerriak (Lutxana, Barakaldo, Zorrotza, Sestao, Ezkerraldea eta Txorierri)
Behe-Nerbioiko udalerriak
Bilboko periferiako auzoak (Errekalde, Otxarkoaga, Iturrigorri, Masustegi, Irala, Zorrotza, Olabeaga)

Horrez gain, jasotako proposamenen artean, iraganeko meatzaritzari berriro ere balioa ematea nabarmentzen da, eta
mugikortasunari dagokionez, txirrindularien mugikortasuna bultzatzea eta oinezkoen zona gehiago izatea eskatzen da.

ZONA NATURALAK
Babestuak izateko nabarmentzen diren zona naturalei dagokienez, hauek ditugu jasotako ideien arabera:
-

Kostalde guztia eta ibaiertzak
Zugaztieta eta Errekatxo
Muskizeko padurak
Etxerre aintzira (Basauri eta Zaratamo artean)
Bilboko periferiako mendiak: Abril, Artxanda, Pagasarri
Hiriko parkeak: Casilda Iturrizar, Ametzola, Kobetamendi
Martiartu eta Akarlanda (Erandio)
Andra Mari (Getxo)
Uribe-kostako arkeologia-aztarnategiak

URA
Proposatutako neurrien artean, jasotakoaren arabera:
-

-

Erabilera dibertsifikatzea (gizatiarra vs. industriala)
Sentsibilizazio-kanpainak
Euri-urak bideratzea eta bigarren erabilera bat ematea
Hiri-mugak ibai-arroetatik urruntzea (ez urpean geratzeko arriskuagatik soilik, sistema naturala babesteko
neurriak sustatzeagatik baizik)
Ura biziberritzeko neurriak, izate kontaminatzaileetarako (industria, nekazaritza...)
Euri-urak biltzeko sistemak bultzatzea, ondoren ur hori erabili ahal izateko (etxerako, espazio publikoak
garbitzeko, ureztapenerako...) batik bat jadanik zigilatuta dauden eta berreskuratu ezin direnetan (nagusiki
eraikinetan).
Uraren filtrazioa erraztea; batik bat eraiki gabeko lurzoru zigilatuaren portzentaje handiko zonetan, lurzoru horien
nolabaiteko oreka hidrikoa berreskuratzeko.
Berdeguneen diseinua edo/eta aldaketa sustatzea, ureztatzeko uraren mendekotasuna txikituz, espezie
autonomoagoak eta tokiko klimara egokituak baliatuz.
Euri-urak biltzeko gailuak instalatzea, higienearekin edo kontsumoarekin zerikusirik ez duten erabileretarako
(adibidez: ureztaketa, hiri-garbiketa, pixalekuak hustea...)

-

Ziklo hidrikoak errespetatzen dituzten baso-kudeaketako politikak
Ura ekosistemaren euskarri gisa; urarekin lotutako sistema naturalak berreskuratzea eta zabaltzea, ahal den
neurrian.

GARRAIO-SAREA
TXIRRINDULARIEN MUGIKORTASUNA:
-

Bizikletaren mugikortasuna erraztea eguneroko desplazamenduetan eremu metropolitarrean zehar
Ezkerraldeko “bidegorri” guztiak lotzea, Santurtzitik Bilbora
Eskuinaldeko “bidegorri” guztiak lotzea, Getxotik Bilbora

GARRAIO PUBLIKOA:
-

Unibertsitateen arteko lotura hobetzea
Bilboko auzo periferikoekiko lotura hobetzea
Muskiz eta Gallartarekiko lotura hobetzea
Galdakaoko ospitalearekiko lotura hobetzea
Txorierrirekiko lotura hobetzea (Metroa)
Loturak hobetzea Uribe-kostan (bereziki, Barrikan)
Isuskitza (Plentzia) auzoarekiko lotura hobetzea
Hiru-eremuetako pasabideak lurperatzea
Geltokietako irisgarritasuna hobetzea
Ordutegiei, itxarote-denborei eta abarri buruzko aplikazioak/teknologiak garatzea

IBILGAILU PRIBATUA:
-

“Car sharing” edo autoa partekatzeari buruzko politikak sustatzea

GARRAIO-NODOAK
-

Bizikletaren eguneroko erabilerarekin lotutako aparkamendu itxiak, estaliak eta seguruak sustatzea; esate
baterako, intermodalitatea errazten duten garraio-nodoetan (metroan, trenean, autobusean...)
Konponketa-lekuak eta tailer publikoen zona txikiak sustatzea, tresnak eskura jarrita.

OINARRIZKO ZERBITZUAK
Oro har, oinarrizko zerbitzuak EZ daudela beteta esaten dute eta hitz egiteko gai nagusiak hauek izan dira:
-

Garraio publikoaren lotura txarra, batik bat ospitaleetan
Birziklapen-kanpainarik eza zenbait udalerritan
Argiztapena hobetzeko beharra hiri-gune askotan
Eskaintza gehiago edo/eta kirol-zentro eta kultura-zentro gehiago eskatzea
Berdegune gehiago eskatzea

EKIPAMENDUAK
-

Bizikleten parking gehiago jartzea
Hezkuntza- eta kultura-ekipamenduak gehitzea
Meatzaritzako eta industriako ekipamendu etnografikoak sustatzea
Gazteentzako eta haurrentzako ekipamendu estaliak gehitzea
Kirol-zentroak eta haien eskaintza hobetzea
Seinaletika sustatzea ibilbideen eta paseoen inguruan

-

Ikastetxeetako jolastokien ordutegia zabaltzea
“Ibaiaren eremuaren” erabilera publikoa bultzatzea; uretako jarduerak ibaian

KOLEKTIBO ZAURGARRIAK
-

-

Ekipamendu nagusien irisgarritasuna, mugikortasuna, segurtasuna eta argiztapena hobetzea
Arkitektura-oztopoak kentzea
Autoei espazioa irabaztea, oinezkoen espazioa handitzeko eta haurrak aske mugitzeko.
Kolektibo horien beharrak bizkortzea, sentsibilizazio-kanpainak, topaketa-mahaiak eta abar eginez.
Orientazio eta ikuspegi onak dituzten berdeguneak lehenestea
Herri-kontsultak sustatzea, proiektu berriak egin behar direnean
Gizarte-erlazioak, ideia-trukaketa, kultura eta komunikazioa sustatzea. Espazio balioaniztunen bidez lortutako
sinergiek lanpostuak sor ditzakete edo kolektibo horien partaidetza handiagoa izatea bultzatu dezakete, eta
horrek ordezkagarritasuna dakar.
Kultura-eskaintza zabaltzea adin eta sektore guztietarako
Kolektibo horien arteko topaketak egiteko espazioak sustatzea. Ez soilik sentsibilizaziorako, kulturarako eta
aisialdirako ere bai.
Hirigintzan emakumeen partaidetza bilatzea; norberaren bizitza eta laneko bizitza bateratzeko zer behar dauden
galdetuz, eta hartara, segurtasunaren pertzepzioa hobetuz.
Istripu ugariko bide-zati ez-seguruak zuzentzea

