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TXOSTENAREN AURKEZPENA 
 

Hona hemen Paisaje Transversal SL eta Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental SL enpresek BILBO 

METROPOLITARRAREN EREMU FUTZIONALEKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN 

AURRERAPENEAN PARTE HARTZEKO PROGRAMA BATEN IDAZKETA ETA GARAPENA gauzatzeko jardueren 

amaierako txostena. 

Dokumentua hiru bloke hauetan antolatuta dago: FASE 1: AURRETIKOA 

2. FASE 2: LURRALDE SENTSIBILIZAZIOA 

3. FASE 3*: INFORMAZIO ETA DIAGNOSTIKOA ZABALTZEA 

4. FASE 5: AURRERAPENAREN AURKEZPEN PUBLIKOA 

* 3. FASEA “Informazio eta Diagnostiko Dokumentua zabaltzea” da, eta bere baitan hartzen ditu, halaber, 

diagrama honetan ageri den 4. faserako ─“Lurraldea sentsibilizatzea (II)”─ aurreikusitako jarduerak, aurreko 

faseari gehitzea erabaki baitzen. 
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FASE 1: AURRETIKOA 

1.1 AURKEZPEN-SAIOA 35 UDALEI 

2016ko Urria 
 

BILBO METROPOLITARRAREN LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENA EREMU FUNTZIONALEKO UDALEI 

AURKEZTEKO SAIOA 

Data: 2016/10/25 

Lekua: Foru Agiritegia, Maria Diaz Haroko kalea 11, 48013 Bilbo  

Iraupena: Ordu eta erdi 

Udaletako 45 ordezkari, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak eta laguntzaile teknikoak. 

Helburua 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partziala berrikusten parte hartzeko prozesua abian jartzeko, eremu funtzionaleko 

udal guztientzako aurkezpen-saio bat antolatu genuen.  

Saio horren helburu nagusia hau zen: prozesuari hasiera emango zitzaiola jakitera ematea, berrikuspenaren xehetasunen 

berri ematea ─bai idatziaren atal teknikoarena, bai ingurumen-ebaluazioarena, eta bai parte-hartze prozesu osoarena─, 

eta parte-hartzeari zein dokumentuari buruzko iritziak eta zalantzak biltzen hastea.  

Baina bazuen beste helburu bat ere, hain zuzen, lantalde teknikoa bertaratutakoei aurkeztea eta Bizkaiko Foru Aldundiko 

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saileko politikari-taldeak partaidetzako berrikuspen 

honen alde egindako apustu ausarta erakustea.  

Metodologia 

Saioaren formatua oso sinplea izan zen, lehenbiziko saio horrek ez baitzuen xede informazioa biltzea, baizik eta prozesua 

ezagutzera ematea.  

Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariek hasierako aurkezpen politikoak eta teknikoak egin zituzten. Gero, berrikuspen-

prozesurako kontratuen hiru enpresa esleipendunek labur-labur azaldu zuten beren curriculuma eta prozesurako lan-

proposamena. Hauek dira hiru enpresa horiek: Estudio-K, dokumentua idazteaz arduratu den enpresa; Basoinsa, 

ingurumen-ebaluazioa egiteaz arduratu den enpresa; eta Inguru-Paisaje Transversal, parte-hartze prozesuaz arduratu 

den enpresa.  

Aurkezpenak egin ondoren, bertaratu zirenei eman zitzaien hitz egiteko txanda, galderak, zuzenketak edo iradokizunak 

egin zitzaten. Azken zati horren formatua irekia izan zen, aretoko bi aldeetako jendeak hitz egin baitzuen.  

Komunikazioa 

Planak eragiten dien 35 udalei deialdiaren berri emateko, udaletako bakoitzari telefonoz deitu eta mezu elektronikoa bidali 

genion, eta BFAk helarazitako kontaktuei ere eman genien deialdiaren berri. Jende asko bertaratu zen, deialdia egin 

zitzaien udal gehienetako 45 ordezkarik parte hartu baitzuten ekitaldi horretan.  
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Parte-hartzea 

Lehenbizi, erakundeetako ordezkariek beren burua aurkeztu zuten.  

Vicente Reyes Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko diputatuak eman zion hasiera ekitaldiari, 

eta eskerrak eman zizkien bertaratu ziren guztiei ekitaldian parte hartzeagatik. Azaldu zuen, halaber, Bilbo 

Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspen-prozesua abian jarrita etorkizuneko erronkei aurre nola egin 

erabakiko duten zenbait alderdiri buruzko hausnarketaldiari emango zitzaiola hasiera. 

Unai Rementeria Bizkaiko diputatu nagusiak abian jarritako erronkaren munta eta garrantzia azaldu zituen, eta gaineratu 

zuen berrikuspen-prozesuak eragiten dien 35 udalerriek milioi bat biztanle batzen dituztela.  

 Behin horiek amaituta, taldeak eta lan-plana aurkeztu zituzten:  

Ángel Anero Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko zuzendari nagusiak Lurralde Planaren testuinguru geografikoa eta 

antolamenduaren eraginak azaldu zituen, eta gaineratu zuen eragin horiek hiru laguntza teknikoren bidez landuko zirela 

Aldundiarekin batera koordinatuta. 

Gero, lantaldeetako bakoitzak bere burua aurkeztu zuen: 

Lurralde Plan Partziala idazteko ardura izan duen taldea.  

Estudio-K enpresaren izenean Aitor Sarria aritu zen, eta enpresaren ibilbide profesionala azaldu ondoren, adierazi zuen 

helburua eremu metropolitarra “ingurumenarekiko konprometitua, inklusiboa, aktiboa, balioa nabarmendu zaion 

ondarearekin lotura duena, denon artean sortua eta kohesionatua” izan dadila lortzea dela. Azaldu zuen helburu hori 

lortzeko badutela plangintza bat, kontuan hartzekoa, eta, etorkizuna baldintzatuko badu ere, ez dela oztopo izango. 

Gero, lan-metodologia eta ekintza nagusiak azaldu zituen. 
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Ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko ardura izan duen taldea.  

Basoinsa enpresak labur-labur azaldu zuen bere curriculuma. Cristina Lopez aritu zen enpresaren izenean, eta 

ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozesua nola bideratuko zuten azaldu zuen.  

Parte-hartze publikoaren ardura izan duen taldea.  

Inguru eta Paisaje Transversal enpresek Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenean herritarren 

parte-hartzea kudeatzeko aldi baterako enpresa-elkarte bat (ABEE) eratu izanari buruzko informazioa eman zuen. 

Lehenbizi, antzeko prozesuetan elkarrekin izandako esperientziak azaldu zituen.  

Gero, bi enpresa horien artean eratutako taldearen izenean Ane Izquierdo Lejardik azaldu zuen berrikuspenean parte 

hartzeko prozesu horrek berebiziko garrantzia duela, lurraldean bizi diren eta lan egiten duten pertsonek lurraldearen 

erabileraz zer pertzepzio duen jakiteko tresna delako, eta, horrezaz gain, esan zuen etorkizunari buruzko ikuspegi 

partekatua lortzeko aukera anitz eskaintzen dituela. Parte-hartze prozesuaren nondik norako orokorrak eta berehalako 

ekintzak ere azaldu zituen; horien artean, erakusketa ibiltaria nabarmendu zuen, eta, horretarako, udalerrien laguntza 

beharrezkoa zela jakinarazi zien bertaratutakoei. 

Eta azkenik, galderak eta eskaerak egiteko aukera eman zitzaien bertaratu zirenei; bi lagunek hartu zuten hitza.  

Haietako batek galdetu zuen ea egokia den Eskuinaldea izena erabiltzen jarraitzea, edo ez ote litzatekeen egokiagoa 

beste izenen bat bilatzea. Erantzun genion aztertuko genuela gaia azpieremu horretako udalerriekin.  

Bestalde, Bilboko Udaleko Hirigintzako zuzendariak bereziki adierazi zuen beharrezkoa zela herritarrei argitzea zertan 

diren desberdinak Lurralde Plan Partziala eta Hiri-antolamenduko Plan Orokorra. Azaldu zuen bi dokumentu horien 

berrikuspena aldi berean egiteak nolabaiteko arazoa eragin duela. 
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1.2. INTERESA DUTEN ERAGILEEKIKO KOMUNIKAZIOA (JARRAIPEN-

BATZORDEAREN ERAKETA) 

2016ko urritik abendura 

Helburua 

Parte-hartze prozesuaren erronketako bat interesa duten taldeen, elkarteen eta instituzioen iritziak eta proposamenak 

biltzea izan zen; izan ere, taldetan antolatutako pertsonen iritzi arrazoituak kontuan hartu nahi genituen, parte-hartze 

prozesu ireki orotan protagonista diren norbanakoen iritziak biltzeaz gain.  

Horrenbestez, ekintza horren xede nagusia proiektuan interesa zuten eragile informatuen eta ekarpenak egin zitzaketenen 

talde bat osatzea izan zen.  

Ekintza horren bigarren xedea gizarte-, ekonomia-, ingurumen- eta kultura-alorretako eragileei gure berri ematea, eta 

proiektuaren aurrerakinei buruz aurrez aurre informatzea zen.  

Metodologia 

Horretarako, berrikuspenean parte hartzeko eta hari buruzko informazioa jasotzeko interesa izan zezaketen instituzio 

publiko eta pribatu guztiak barne hartuko zituen datu-base osoa osatzea izan zen lehenbiziko egitekoa.  

Aldundiak helarazitako informazioa eta lantalde teknikoak beste proiektu batzuetatik ─Interneten bilaketak eginez eta 

telefono-deiak eginez dokumentazio-lan eskerga egin ondoren─ bildutako informazioa oinarri hartuta osatu zen datu-base 

hori.  

Eragileen eta erakundeen 500 kontaktutik gorako datu-base bat lortu genuen; datu-basea multzo hauetan sailkatu 

genuen:  

- Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta erakunde publikoak 

- Udalak eta mankomunitateak 

- Clusterrak eta sektore-elkarteak 

- Elkarteak eta konfederazioak 

- Unibertsitateak eta lanbide-elkargoak 

Datu-basea osatu ondoren, harremanetan zer eragilerekin jarri erabaki genuen; horretarako, Aldundiak berak Estudio-K 

enpresako taldearekin batera eragileak 1etik 4ra bitarteko lehentasunaren arabera sailkatuta zituen zerrenda batean. 

Lehentasun handieneko eragileekin Aldundia jarri zen harremanetan. Eta gainerako eragileekin Estudio-K enpresako 

taldea eta parte-hartzea bultzatzeko Inguru eta Paisaje Transversal enpresetako taldea jarri ziren harremanetan.  
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Komunikazioa 

Eragile horiekin guztiekin harremanetan jartzeko berripapera edo newsletter deritzon sistema erabili genuen; sistema 

horretan, “mailchimp” plataformaren bidez, posta elektroniko baten formatua diseinatu zen, proiektua zertan zeutzan 

azaltzeko eta prozesura ongietorria emateko.  
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FASE 2: LURRALDE SENTSIBILIZAZIOA 

2.1 ERAKUSKETA IBILTARIA ETA HERRITARREN POSTONTZIA 

2016ko Azaroa  - 2017ko Apirila  

Helburua 

Lurralde Bizia erakusketaren helburua hau izan zen: Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialari buruz herritarrek 

gehiago jakin zezaten funtsezko informazioa ematea eta herritarren parte-hartzea sustatzea.  

Erakusketa ibiltaria osatzen zuten 8 panelak bost hilabetez egon ziren ikusgai Bilbo Metropolitarraren udalerrietan 

txandaka (2016ko azarotik 2017ko apirilera), eta Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partziala berrikusteko lehenbiziko 

urratsak ematea zuen xede.  

Metodologia 

Erakusketa astebetez izan zuen ikusgai udalerrietako bakoitzak, astelehenetik igandera bitartean; panelak leku irekietan 

eta herritarrek eskuragarri dituzten lekuetan jarri ziren, hala nola udal-kiroldegian, kultur-etxean, udaletxean edo 

liburutegian.  

Roll-up formatuko erakusketa zen, eta ondoan galdera-sorta bat eta iradokizunentzako postontzi bat jarri ziren, herritarrek 

ekarpenak in situ egin ahal izateko eta informazioa eskatu ahal izateko, prozesu-guztiaren jarraipena egite aldera.  

Panelak txandaka jarri ziren udalerrietan, eta elkarrengandik hurbil dauden 3 tokitan aldi berean (hiru sorta egin ziren); 

hartara, udalerria baino eremu geografiko handiagoan eman zen ezagutzera astebetez.  

Guztira, 50 tokitan baino gehiagotan egon zen ikusgai erakusketa; izan ere, biztanleria askoko udalerrietan, hala nola 

Basaurin, Barakaldon, Getxon eta Bilbon, panelen hiru sortak aldi berean jarri ziren udalerri berean.  
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Komunikazioa 

Lurralde bizia erakusketa antolatzeko komunikazioak bi esparru hartzen zituen, bi helburu hauek kontuan hartuta:  

Erakusketaren KUDEAKETA eta KOMUNIKAZIORAKO estrategia, tokian tokiko teknikariekin:  

ADMINISTRAZIOEN EGITEKOA (I): KUDEAKETA 

Udalerri bakoitzak erabaki zuen panelak non jarri. Esan genien komeni zela jende asko ibiltzen zen edo herritarrak joan 

ohi diren lekuren bat aukeratzea, eta aste guztiaren joanean ikusteko aukera emango zuena.  

ADMINISTRAZIOEN EGITEKOA (II): INFORMAZIOA JAKINARAZTEA 

Udalei eskatu genien erakusketari buruzko informazioa ahalik eta herritar gehienei helarazteko nork bere komunikazio-

bideak (udal-webgunea, sare sozialak, harremanak…) baliatzeko.  

 

Muntaketaren KOORDINAZIOA, erakustokietako arduradunekin:  
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SORTUTAKO MATERIALA 

 

Erakusketaren berri emateko komunikaziorako 

kita, euskaraz eta gaztelaniaz, prestatu eta eman 

genien, edukiak komunikazio-bideetara 

egokituta:  

Lurralde bizia kartel espezifikoa, udalerri 

bakoitzarentzat 

Mailinga: udalak berak interesa duten eragileei 

bidaltzeko testu bat 

Sare sozialak: Twitter-en jartzeko testuak  

WEBGUNEA: udal-webgunearen goiburuan 

txertatzeko edo sarrera moduko bat egiteko 

testua.  

 

Udalerrientzako informazioa prestatzeaz gain, prentsa-oharrak ere egin genituen egun jakinetarako, hala nola erakusketa 

ibiltariari hasiera emango zitzaiola jakinarazteko eta erakusketa Barakaldon jarri zenerako.  

Horrezaz gain, Portugaleten erakusketa ibiltaria jarri aurreko egun batean, ikus-entzunezko komunikabide bati (Tele 7) 

prentsaurrekorako deia egin genion, parte-hartze prozesuaren berri jende gehiagori emateko; saio horretan, Barakaldoko 

alkateak eta Vicente Reyes Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko diputatuak hartu zuten 

parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #lurralde bizia erakusketa Barakaldon aurkezteko ekitaldia: 
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 Udal-eragileen sare sozialetatik egindako hedapenaren laginak: 

 Udalerrietan jarritako kartelak: 
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KOKAPENAK 

Erakusketa, besteak beste, leku hauetan egon zen ikusgai:  

 

JUBILATUEN ETXEA (Abanto-zierbena) 

 

 

 

LIBURUTEGIA (Alonsotegi) 

 

 

 

UDALETXEA (Arrankudiaga) 

 

 

POLIKIROLDEGIA (Arrigorriaga) 

 

 

ZENTRO KULTURALA (Barakaldo) 

 

HISTORIA ETA INGURUMENA INTERPRETATZEKO ZENTROA 

(Barakaldo)  
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ZENTRO ZIBIKOA (Barakaldo) 

 

 

 

EUSKALTEGIA (Barakaldo)  

 

 

 

BARRUTIKO ZENTROAK / UDALTEGIAK (Bilbao) 

 

 

KZ GUNEA (Lezama)  

 

MUSIKA ESKOLA (Sestao) 

 

 

ANTZINAKO ESKOLAK (Zaratamo) 
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Parte-hartzea 

Lurralde bizia erakusketa Bilbo Metropolitarraren 35 udalerrietan ikusgai jarri ondoren, lurralde-antolamenduaren gaia, 

eta bereziki Bilboko eremu Metropolitarrarena, eremu funtzionala osatzen duten udalerrietako herritar guztiei eman 

zitzaien ezagutzera.  

Herritarrenganako lehenbiziko hurbilketa zenez, sentsibilizazio-fasean, gaia ulergarri egiteko eskuragarri genuen 

informazio guztia espazio publiko irekietan ematera bideratu ziren ahalegin guztiak, helburutzat hartuta herritarrek 

gogoeta egitea eta herritarrei iritzia emateko aukera ematea.  

Horri esker, herritarrek parte hartu zuten, eta zehazki, hiru parte-hartze mota hauek lortu genituen:  

Pasiboa; herritarrak erakusketa jarritako lekuetara hurbildu ziren. Erakusketa jende asko ibili ohi den lekuetan jarri zenez, 

herritar ugarik hartu zuen parte.  

Aktiboa; udalerriek komunikatzeko erabilitako bitartekoei esker (prentsa-oharrak, mezuak sare sozialetan eta kartelak), 

herritarrak informatuta daude.  

Aktiboa – Gogoetatsua; propio erakusketa ikustera joateaz gain, zenbait herritarrek galdera-sorta erabili zuten, han 

adierazitako gaiei buruzko ekarpenak egiteko.  

GALDETEGIA 

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.   
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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 Lurralde bizia on-

line inkestaren bidez jaso ziren, eta gainerako 142ak, paperean.  

Hona hemen Lurralde bizia galdetegiaren parte-hartze emaitzak:  

 

 

 

 

 

   

 Parte-hartze mota – Ekarpena edo informazio-eskaera 

 

 Parte-hartze mota – Erabilitako bitartekoa 

 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. 
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 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  

 



 
 

22 
 
 

 
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 
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2.2. KONTRASTEA: ON LINE ETA PROPOSAMENETARAKO WEBGUNE BIDEZ: 

2016ko Urria  - 2017ko Maiatza  
 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenerako posta elektronikoa (revision.ptp.bm@bizkaia.eus) 

gaitu zen, eta hari esker, dokumentuari buruzko zenbait ekarpen eta informazio-eskaera jaso genituen:  

Guztira, 10 ekarpen jaso genituen askotariko gaiei buruz, hala nola klima-aldaketa, ondarea, mugikortasuna, ekologia, 

arrisku geologikoak, hiri-birdentsifikazioa eta eremu berdeak.  

Sei ekarpen partikularrek egin zituzten. Eta gainerako laurak, berriz, elkarte hauek egin zituzten:  

 “Galdakao Gogora” elkartea 

 Euskadiko Geologoen Elkargo Ofiziala 

 Erandio Txirrindulari Elkartea 

 Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala 

Ekarpena egin zuen eragileetako bakoitzari erantzun genion, eta, horrezaz gain, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan 

Partzialaren berrikuspenean parte hartzen jarraitzeko eta horren inguruan harremanetan egoten jarraitzeko zer modu 

zituzten jakinarazi genien guztiei.  

Ekarpenez gain, 9 informazio-eskaera jaso genituen; hain zuzen, interesa zuten eragileen zerrendan gehitzeko, eta, 

hartara, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenaren prozesuari buruzko berriak aldian-aldian 

jasotzeko.  

 

 

 Parte-hartze mota – Generoa eta elkarteak 

 

INFORMAZIO-ESKAERAK 

 

 Parte-hartze mota – Generoa eta elkarrteak 

 

EKARPENAK 

 

 Parte-harzte mota – Ekarpena edo informazio-eskaera 

 

Ekarpenak 

Informazio-eskaerak 

Gizonak Emakumeak Elkarteak Gizonak Emakumeak Elkarteak 

mailto:revision.ptp.bm@bizkaia.eus
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2.3 FORO TEMATIKOAK (ADITUEN KONFERENTZIA-ZIKLOA):  

2017ko Urtarrila – Otsaila   

Helburua 

Foro tematikoen helburu nagusia lurralde-antolamenduari buruzko gai garrantzitsuenetako batzuen berri ematea izan zen; 

besteak beste, gai hauei buruzkoa: paisaia, mugikortasuna, hiri-biziberritzea eta lurralde inklusiboa, euskara eta osasuna. 

Hori guztia Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partziala berrikusten hasteko testuingurua prestatze aldera egin 

genuen.  

Saio horiek pedagogiaren eta sentsibilizazioaren fasearen baitakoak ziren, eta gai horiei buruzko elkarrizketa sortzea zuten 

xede; horretarako, adituen hitzaldiak antolatu genituen, bai eta parte hartzeko dinamikak ere.   

Metodologia 

Foroak Bilboko Burtsa Eraikinean egin ziren; hilabete eta erdiko epean, eta guztira, herritar guztientzako 4 saio egin 

genituen, denak arratsaldez. Foro horietako bakoitzak bi fase zituen: lehenbiziko fasean, 2 adituk (gaiaren arabera 

aukeratu ziren) azalpena eman zuten; eta bigarren fasean, parte hartzeko dinamika bat garatu genuen, eta bertaratutakoen 

iradokizunak eta iritziak biltzeko balio izan zuen.  

Azalpenaren fasean, adituek gaia aurkeztu zuten; horretarako, bakoitzak 20 minutu inguruko hitzaldia eman zuen. Eta 

hitzaldien ondoren, galderak egiteko tartea uzten zitzaien bertaratutakoei.  

Parte hartzeko faserako, 45 minutu inguru irauteko diseinatuta, material espezifikoa sortu genuen, helburutzat hartuta 

hausnarketa egitea eta ekarpenak zein iradokizunak egitea lan-mahaietan. Besteak beste, material hau sortu genuen: 

mapa tematikoak, gai bakoitzeko galdera espezifikoen fitxak eta marrazketarako materiala. Gaiak 6-8 laguneko mahaitan 

landu zituzten bertaratutakoek, eta lana bideratzeko dinamizatzaileen laguntza izan zuten.  

Gero, talde bakoitzeko ordezkariak bere taldean ateratako ondorioak jakinarazten zizkieten gainerako guztiei, eta, hori 

egin ondoren, partaidetza sustatzeko taldeko teknikari batek ondorio orokorrak azaltzen zituen.  
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Komunikazioa 

Komunikazioaren helburu nagusia informazioa herritar guztiei helaraztea zen, eta ez bakarrik teknikariei eta zuzenean 

gonbidatutakoei. Horretarako, telefono-dei gehiago egin genituen eta hainbat arlotako eragileekin jarri ginen 

harremanetan, bai eta elkarteekin, elkargo ofizialekin eta eskola teknikoekin ere, besteak beste. Horiei guztiei eskatu 

genien beren komunikazio-bideak erabiltzeko, foroen garapenari buruzko informazioaren berri emateko; izan ere, hartara, 

jende gehiagok izango zuen informazioa.  

Foroei buruzko komunikazioa honako bide hauen bidez gauzatu zen:  

 ZUZENEAN: gonbiteak (telefonoz eta posta elektronikoz) foroetara joateko eta parte hartzeko 

 ZEHARKA: elkarteen, administrazioen, elkargo ofizialen eta beste erakunde batzuen bidez, haiei guztiei 

“komunikaziorako kita” igorrita, beren eragileen bidez zabaltzeko.   

 

MATERIALAK 

Hainbat dokumentu prestatu genituen, euskaraz zein gaztelaniaz, eta oso lagungarriak izan ziren eragileen arteko 

komunikazioa bultzatzeko eta gaikako foroen berri emateko; hain zuzen, honako hauek:  

 Foro bakoitzari buruzko kartel espezifikoak eta egutegi osoari buruzko kartel orokorrak.  

 Mailinga; informazio guztia biltzen duen testua eta mezu elektronikoak igortzeko egutegia.  

 Webgunea; webgune ofizialean txertatzeko testua.  

 Twitter-a; foroetako bakoitzera egokitutako mezuak / txioak, sare sozialetan zabaltzeko.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udal-eragileen sare sozialetatik egindako hedapenaren laginak: 

 Kartelak 
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KOMUNIKAZIO-EKINTZEN XEHETASUNAK 
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Taulan ikusten denez, gutxienez bi aste lehenago hasi ginen eragileekin harremanetan jartzen posta elektroniko bidez, 

behar beste denbora izan zezaten bidalitako informazioarekin komunikazio-estrategia bat lantzeko. Mezu elektronikoak 

modu masiboan lehenbizikoz igorri ondoren, eragileei banan-banan deitu genien telefonoz, egiaztatzeko gonbitea eta 

dokumentazioa jaso zutela; horrezaz gain, foroak noiz izango ziren gogora ekartzeko informazioa berriro bidali genien.  

Foro-saioa egiten zenean ere berriro jartzen ginen harremanetan Taulan adierazitako eragileetako batzuekin, gogora 

ekartzeko hurrengo saiorako gonbitea eta gaikako foroen berri ematen jarrai zezaten adierazteko. Bestalde, sare sozial 

nagusien (Facebook eta Twitter) jarraipena egin genuen, eskuragarri dauden bitarteko guztiak erabiltze aldera, eta, 

hartara, jende gehiagorengana iritsi ahal izate aldera; horretarako, erakundeen arteko mezuak ezagutzera emateaz gain, 

informazio gehiago emateko mezu berriak ere sortu genituen.  

Foro-saioa amaitu ondoren, saioan sortutako materiala zabaltzean zeutzan komunikazioa. Webgune ofiziala 

(lurraldebizia@bizkaia.eus) erabili genuen, materiala helarazteko bai parte-hartzaileei eta hizlariei, bai bertaratzerik ezin 

izan ez zuten baina zer gai landu ziren eta zer ondorio atera ziren eta hitzaldiak entzuteko interesa erakutsi zuten 

herritarrei.  

Parte-hartzea 

Gaikako foro horietan, lau saioak kontuan hartuta, 100 lagunek baino gehiagok hartu zuten parte. Lehenbiziko hiru 

saioetan 30 lagun inguruk hartu zuten parte, eta laugarrenean, gaia konplexuagoa zenez, jende gutxiagok. Oro har, 

gizonezkoak gehiago ziren emakumezkoak baino, hiri-biziberritzeari buruzko foroan izan ezik.  

Udalerrikako parte-hartzaile kopuruari dagokionez, Bilboko biztanle gehiago bertaratu zen gaikako foroetara, ziurrenik 

hurbiltasunagatik. Nolanahi ere, Bilbo Metropolitarraren beste udalerri batzuetako jende dezente bertaratu zen, besteak 

beste, udalerri hauetakoak: Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Derio, Erandio, Getxo, Leioa, Lemoiz, Lezama, 

Muskiz, Ortuella, Sestao eta Sopela.  

Foroekin lotura handia duten lanetan diharduten elkarte batzuetako ordezkariak ere bertaratu ziren, hala nola Betsaide, 

Ekologistak Martxan, Urbanbat, Bilbao Metropoli-30, Rediseñando Muskiz Zirriborratzen, Basoinsa, BC3, Biziz Bizi, 

Dehazkundea, EKOS, Estudio-K, FAAVV Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa, GUK, Gure Etxea Zuzo Olkatez, Herribideak 

Katebarik, Kareaga Auzo Elkartea, Lasuma Paisajistak eta Orbela.  

 Hona hemen parte-hartzeari buruzko zenbait grafiko esanguratsu:  

 

 

 

 

 

 Parte-hartzaile kopurua 

mailto:lurraldebizia@bizkaia.eus
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 Tipo de Participación por Municipios 

 Parte-hartze mota - Elkarteak 

 

 Parte-hartze mota - Generoa 
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Ondorioak 

Gaikako foroetako bakoitzeko hizlarien azalpenetan landutako ideien eta kontzeptu nagusien xehetasunak dituzu hurrengo 

orrialdeetan:  

I. FOROA: BILBO METROPOLITARRAREN PAISAIAK (2017/01/10) 

Lehenbiziko saioan, Ikusmira Ondarea enpresako kide eta Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteko kide Amaia 

Apraiz eta Arkitekturan doktore eta Cultural Landscapes and Heritage UNESCO Katedrako kide Ander de la Fuente Arana 

adituek eman zuten hitzaldia.  

Amaia Apraizek, Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteko kide den aldetik, paisaiak eta ondareak plangintzan 

duten eragina mugatzen duten faseen (aurkikuntza, azterketa, bistaratzea, sorkuntza eta ekarpena) azalpena eman 

ondoren, adierazi zuen egun “sorkuntza- eta ekarpen-fasean” gaudela bete-betean. Hori esan ostean, “ikuspegia 

zabaltzen ikasi" behar dugula berretsi zuen, bai eta "hobe dela birsortze geldo espontaneoak bilatzea” ere, eta bigarrenez 

ekarri zuen gogora plangintzak gaur egungo ondareari eusteko aukera ematen duela. Ander de la Fuentek, bestalde, 

Paisaiaren Europako Hitzarmena tarteko sortu den paisaiaren definizio kanonikoa eman zuen, eta Paisaia-interes bereziko 

eremuak aipatu zituen, interesgarritzat jotzen baititu arrazoi honengatik: “espazio degradatuak dira, batez ere, eta 

norberaren imajinarioan integratuta daude”. Bilbo Metropolitarraren barruan izaera berezia duten eremuak erakutsi 

zituen, eta, horren haritik, kolektibo sozialaren memoria azpimarratu zuen, hots, izaera bereziko paisaiei buruzko 

herritarren testigantzak biltzen dituzten kontaketak.  

 

II. FOROA: BILBO METROPOLITARRAREN MUGIKORTASUN-EREDUA (2017/01/24) 

Gaikako bigarren foroan, Soziologian doktore, lurralde-antolamenduarekin zerikusia duten ikasgaien irakasle eta 

Ekologistak Martxan taldeko kide Enrique Antolín eta Hiri Garraioaren eta Mugikortasunaren Plangintzan eta 

Modelizazioan espezializatutako LEBER aholkularitza-enpresako zuzendari Iosu Ramírez adituek hitz egin zuten.  

Enrique Antolínek batik bat bizikleten eta oinezkoen mugikortasunaren alorreko arazo garrantzitsuenak azaldu eta arazo 

horiei buruzko azalpen metodologikoak eman zituen; besteak beste, garraio-sistemen arteko aldeak eta garraio-sistema 

bakoitzak hartzen dituen eremuak (eskalak) azaldu zituen. Gainera, mugikortasun-fenomenoak aztertzeko egiturazko 

aldagai sozial adierazgarri batzuk azaldu zituen. Iosu Ramírezen hitzaldia, berriz, Mugikortasun Jasangarriaren eta 

Azpiurbanizazioaren kontzeptuari buruzkoa izan zen. Bilbo Metropolitarraren inguruneari buruzko adibideak eta datuak 

eman zituen, bai eta Bilboko mugikortasunaren eta Bilbo ondoko udalerrietako mugikortasunaren arteko 

desberdintasunak agerian uzten zituzten adibideak ere. Azpimarratu zuen, halaber, “Lurralde Plan Partzialak lurraldean 

bizi direnen bizi-kalitatea izan beharko lukeela xede” 

Biek ala biek agerian utzi zuten oinezkoen eta bizikletaren mugikortasuna hobetu behar dela, eta Lurralde Plan Partzialak 

udalerrien arteko mugikortasuna koordinatzeko berebiziko garrantzia duela.  

 

III. FOROA: BIRSORKUNTZA BILBO METROPOLITARRAREN HIRU-ERALDAKETAKO PROZESUETAN (2017/02/07) 

Hirugarren foroan, Arkitekturan doktore, HIKA Arquitectura estudioaren kide fundatzaile eta Euskal Herriko Arkitektoen 

Elkargo Ofizialeko kide Arantxa Quintanak eta Hirigintzaren alorrean espezializatutako arkitekto, plangintzetan 

eskarmentuko handiko eta Lege askoren (lurrari, hirigintzari, urari eta etxebizitzari buruzkoak) idazketan parte hartu 

duen Fernando Heviak eman zituzten hitzaldiak. Fernando Hevia, bestalde, Lurralde Antolamendu Iraunkorra xede duen 

Betsaide elkarteko presidentea da.  
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Lehenbizi, Arantxa Quintana aritu zen, Itsasadarraren ubidearen biziberritzea gaitzat hartuta, eta alderdi hauei buruz 

mintzatu zen: portuaren eta hiriaren arteko lotura, ibai inguruetako fatxadak edo waterfronts eta ibai inguruei zer 

erabilera berri eman. Bestalde, itsasadarraren eta hiriaren historia banaezinak direla esan zuen, eta gaineratu zuen Bilbo 

hiriaren garapena portu bereziari esker izan dela. Gero, “Itsasadarraren hutsune handia" zertan datzan azaldu ondoren, 

itsasadarraren ubidearen gaiari beste modu batean heltzeko erregistro berriak bilatzea beharrezkoa dela esan zuen, eta 

itsasadarra modu naturalean erabiltzearen garrantziaz ohartarazi zuen. Lehen adierazi dugunez, Fernando Heviak hartu 

zuen txanda, eta bera bere buru duen Betsaide elkartearen aurkezpen labur-laburra egin zuen, eta elkarte horrek 

proposatutako bost planteamendu lotesle azaldu zituen: (1) bete-lanak ─lohiz betetzeak─ baldintzatzen du lurzoruaren 

eraldaketa-mota oro; (2) jada urbanizatuta dagoen lurzoruan bete gabe geratutako eremuak optimizatzea edo lohiz 

betetzea; (3) hirigintza-garapenerako gutxienekorik ez izatea; (4) etxebizitza-eskaintzaren gehienekoen eta gutxienekoen 

metodoaren ordez, hiria biziberritzeko helburu batzuk zehaztea; eta (5) landa-lurrak babesteko bitarteko lotesleak 

Lurralde Plan Partzialean ere lotesletzat hartzea.  

 

VI. FOROA: LURRALDE-ANTOLAMENDURAKO IKUSPEGI BERRIAK: EUSKERA, OSASUNA ETA GENEROA (2017/02/14) 

Laugarren eta azken foroan, Bizkaiko Osasun Publikoaren Zuzendariordetzaren Osasunaren Prebentzio Unitateko 

arduradun Patxi Cirarda eta Arkitekturan doktore Euskal Herriko Unibertsitatean eta han “Lurraldea eta hizkuntza: eragin 

linguistikoaren ebaluazioa” graduondoko tituluaren arduradun Unai Fernández de Betoño adituek eman zuten hitzaldia.  

Patxi Cirardak hitzaldiaren hasieran azaldu zuen osasunaren alderdi sozial erabakigarriak “pertsonak zer baldintzatan jaio, 

bizi, hazi eta dituen harremanak” direla, eta gaineratu zuen ekitateak berarekin dakarrela pertsona guztiek aukera 

berdinak izatea, osasunari dagokionez. Azpimarratu zuen hirigintzaren alorreko zenbait alderdik eragiten dutela 

biztanleek bizi-kalitate ona edo txarra izatea, eta zenbait faktoreren baitan dagoela, hala nola inguruan dauden eremu 

berde kopurua, eraikin-dentsitatea eta garraio-eskaintza. Gero, Unai Fernández de Betoñok hartu zuen hitza, eta euskarri 

fisikoaren garrantziaz eta geografiak hirigintzaren alorrean eta gure hirietan duen eraginaz mintzatu zen. Horrezaz gain, 

hirigintza-alorreko jarduerek hizkuntzari ere eragiten diotela azaldu zuen, eta, horren harira, “arnasguneak” zeinen 

garrantzitsuak diren azaldu zuen, arnasgunetzat hartzen diren udalerri edo eremu horietan euskara delako herritarren 

eguneroko hizkuntza.  
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2.4 ELKARRIZKETAK ERAKUNDEEKIN (KONTSULTA-PLANA) 

2016ko Abendua – 2017ko Urtarrila 

Helburua 

Prozesuan parte-hartze zabala lortze aldera, berebiziko garrantzia izan zuen informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko 

aukera ahalik eta jende gehienari emateak, eta ahalegin handia egin genuen horretarako. Guri dagokigunez, Bilbo 

Metropolitarraren auzo-elkarte, profesional-talde, sindikatu eta ekologista-taldeei esker izan zen posible prozesuan jende 

askok parte hartzea.  

Horiekin guztiekin harremana bermatzeko eta haiei guztiei informazio fidagarria helarazteko, aukera eman zitzaien beren 

burukideekin aurrez aurre bilerak egiteko; izan ere, prozesu osoan harremanetan egotea, eta haiek ekarpenak egin 

zitzaten erraztea genuen xede.  

Metodologia 

Entitate askoren kontaktua lortu eta zerrenda luzea osatu genuenez, elkarrizketa zer entitaterekin egin aukeratu genuen, 

gure baliabideak kontuan hartuta. Lehentasunen arabera sailkatu genituen, Aldundiarekin batera, Lurraldean funtsezko 

eragiletzat hartutakoak, eta, azkenean, 22 erakunde hauek gonbidatu genituen:  

Eragilea Egoera 
CCOO EGINDA 
ELA Erantzuna itxaroten 
LAB Erantzuna itxaroten 
UGT Erantzuna itxaroten 
EHNE Erantzunik eza 
Euskadiko eta Nafarroako Arkitektoen Elkargo Ofiziala EGINDA 
Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala EGINDA 
Euskadiko Geologien Elkargo Ofiziala Erantzuna itxaroten 
Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniarien Elkargo Ofiziala EGINDA 
Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofiziala Erantzuna itxaroten 
CEBEK. Bizkaiko enpresarien konfederazioa Erantzuna itxaroten 
Bilboko komertzio-kamera Interesik eza 
ASCOBI-BIEBA: Bizkaiko Etxegileen eta Higiexin Sustatzaileen Elkartea Erantzuna itxaroten 
AVNAU Euskadiko eta Nafarroako arkitekto urbanisten agrupazioa COAVN-n zati da 
Bilbao Metropoli-30 EGINDA 
Bizkaiko Basogintza elkartea EGINDA 
Turismoaren euskal agentzia · BASQUETOUR Erantzuna itxaroten 
Ekologistak Martxan Gonbidapen pertsonala  
Betsaide Elkartea Gonbidapen pertsonala  
Bilboko auzo elkarteen federazioa EGINDA 
Bizkaiko Emakume Asanblada Erantzunik eza 
Fekoor Erantzuna itxaroten 

 
Elkarrizketa guztiak formatu bera oinarri hartuta egin genituen. Eta honako hau zuten xede: prozesuaz eta parte hartu ahal 

izateko urratsez informatzea, eta haien proposamenak entzutea. Prozesuaren aurkezpena egiteko, gidoi honi jarraitu 

genion:   
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Parte-hartze prozesuaren aurkezpena. Iñaki Romerok, laguntzaile tekniko gisa, parte-hartze prozesua eta Bilbo 

Metropolitarraren LPParen berrikuspena azaldu zituen.  

Hasiera batean, 2006an onartu zen Bilbo Metropolitarraren Lurralde Planaren testuingurua deskribatu zen, LAGek, LPSek 

eta HAPOek osatutako lurralde-plangintzaren blokearen barruan. Ondoren, 2016ko irailean hasitako berrikuspenaren 

egitura orokorraren berri eman zen; izan ere, berrikuspenaren Aurrerapena, tramitazioaren lehen dokumentu formala, 

2017ko udazkenean aurkeztuko da.  

Parte-hartze prozesu berari dagokionez, helburuak eta egin diren zein egiteke dauden ekintzak aurkeztu ziren, eta 

elkarrizketatutako erakundeei parte hartzeko gonbita luzatu zitzaien. Erakusketa ibiltariaren nondik norakoak azaldu 

ziren eremu funtzionaleko hainbat udalerritan, bai eta web-orria eta aurretik egindako prozesuaren aurkezpen publikoa 

ere. Egutegia aintzat hartuta, foro tematikoetan eta tailerretan parte hartzea interesgarria zela azpimarratu zen. 

Orobat, elkarrizketatutako erakundeei hurrengo hilabeteetan BMLPParen berrikuspenaren Aurrerapen-dokumentuari 

ekarpen bat egiteko eskatu zitzaien.  

 

Hurrengo urratsak. Azkenik, laguntzaile teknikoek parte-hartze prozesuan eman beharreko hurrengo urratsak azaldu 

zituzten.  

Funtsezko 3 ohar eman ziren hurrengo hilabeteetan parte hartzen duten erakundeek izango duten rolaren gainean. 

Lehenik, foro tematikoetan eta tailerretan parte hartzeko eskatu zitzaien, urtarrilean eta otsailean zehar.  

Bigarrenik, jakinarazi zitzaien, hurrengo bi hilabeteetan, BMLPParen berrikuspenaren Informazio eta Diagnostiko agiri bat 

bidaliko zaiela, eta onuragarria izango litzatekeela dokumentu horren gaineko ekarpenak eta iradokizunak egitea.  

Hirugarrenik, hurrengo udaberrian, diagnostikoan oinarritutako eta Aurrerapen-dokumentura zuzendutako parte-hartze 

tailer batera joateko gonbita luzatu zitzaien.  

 

Komunikazioa 

Lehen adierazitako entitate horiekin harremanetan jartzeko, beste berripaper berezi bat egin genuen, haiekin bilera egin 

nahi genuela adierazteko. Gero, erakunde guztiei deitu genien telefonoz, erantzuna eskatzeko; emaitza aurreko orrialdean 

jaso dugu.  
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Parte-hartzea 

Hauek izan ziren elkarrizketatutako agenteak: 

 

Irati Burgués Asteasu, idazkaria 
 

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoa, Bizkaiko delegazioa 
 

Alfonso Martínez Cearra, Zuzendari Nagusia 
 

Bilbao Metropoli 30 
 

Ana Sancho, Sustatze Planaren teknikaria 
 

Bilbao Metropoli 30 
 

Fernando Azurmendi Irasuegi, zuzendaria 
 

Bizkaiko Basogintza Elkartea, Basoa 
 

Kontxi García Alonso, abogada 
 

Baskegur 
 

Mikel Vázquez Cisneros, arduraduna 
 

Langile Komisioak, Bizkaia 
 

Aitziber Virgel, kidea 
 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa 
 

Karmelo Anakabe, kidea 
 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa 
 

Amaia Garay Palacio, gerentea 
 

Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniarien Elkargoa 
 

Jon Ander Etxebarria Garate, dekanoa 
 

Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala 
 

 

Jarraian elkarrizketatutako erakunde bakoitzak egindako ekarpenak laburtzen dira: 

 

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala. Bizkaia 

Irati Burgués Asteasu, idazkaria Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoa, Bizkaiko delegazioa 

Data: 2016/12/21  

Tokia: Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren Bizkaiko delegazioa. Mazarredo zumarkalea, 69, 48009 Bilbao 

Ordua: 10:00-10:45  

Bilera Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren Bizkaiko egoitzan egin zen.  

Prozesuaren hainbat alderdi komentatu ahala, adostasun-esparruak bilatu ziren.  

Erakusketa ibiltariaren nondik norakoak azaldu ziren eremu funtzionaleko hainbat udalerritan, bai eta web-orria eta 

aurretik egindako prozesuaren aurkezpen publikoa ere. Orobat, foro tematikoak aurkeztu ziren eta hitzaldi zein 

tailerretan parte hartzeko gonbita luzatu zitzaien.  

Bai jarduera honetarako bai berrikuspen prozesuko gainerako jardueretarako, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoak 

eztabaida-foro bat sortzea proposatu zuen, elkargokideek haien ikuspegia azaldu ahal izateko. Hala, Delegazioak bere 

egoitza eskainiko luke eztabaida egiteko eta ekitaldia zabaltzen lagunduko, bai zirkularren bai sare sozialen bidez. Saioak 

egiteko egun batzuk zehaztu ziren, eta Delegazioak bere agendan prestakuntza gela erreserbatu zuen egun horietarako.  

Foro tematikoen baitan ere, laguntzaile teknikoek proposatu zuten Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren Bizkaiko 

delegazioko kideren batek hizlari gisa parte hartzea berroneratzearen gaineko otsailaren 7ko foroan.  

Foroan Arantxa Quintanak hartu zuen parte, maila pertsonalean, “HIKA arkitektura” estudioaren ordezkari gisa.  
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Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoari eskatu zitzaion Aurrerapen-dokumentuari ekarpen bat egiteko, eta Elkargoak 

elkargokide interesatuekin lantalde bat sortzea proposatu zuen.  

 

 Bilbao Metropoli-30 

Alfonso Martínez Cearra, zuzendari nagusia  

Ana Sancho, Sustatze Planaren teknikaria  

Data: 2016/12/22  

Tokia: Bilbao Metropoli-30. On Diego López Haroko kale nagusia, 45, 48011 Bilbao  

Ordua: 9:30-10:15 

Bilkura Bilbao Metropoli-30 elkartearen bulegoan egin zen.  

Alfonso Martinezek eta Ana Sanchok Bilbao Metropoli-30 elkartearen ikuspegia azaldu zuten Bilbo Metropolitarraren 

LPParen berrikuspenari dagokiolarik. Azpimarratu behar da Bilbao Metropoli-30 elkartea, 2006an, Bilbo 

Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren Idazkaritza Teknikoaz eta Koordinazioaz arduratu zela.  

Elkarte gisa 1992. urtetik daramatzate Bilbo Metropolitarra birgaitzeko lan egiten; hortaz, lurraldean presentzia handia 

dute eta haien ikuspegi estrategikoa funtsezkoa da LPPa prestatzeko.  

Hain zuzen, 2016. urtean, “Bilbao Metropolitano 2035. Una Mirada al Futuro” izeneko Hausnarketa Estrategikoa 

argitaratu zuten. Agiri hori ekarpen gisa erabil daiteke BMLPParen berrikuspenari begira.  

Erakundea prest agertu zen hurrengo ekitaldietarako elkarrekin lan egiten jarraitzeko eta harremanetan egoteko, bai eta 

ekitaldiak zabaltzeko ere. Izan ere, aktiboki parte hartu du urtarrilean eta otsailean Bilbon egin diren foro tematikoetan.   

 

Basoa eta Baskegur 

Fernando Azurmendi Irasuegi, Basoa, Bizkaiko Basogintza Elkarteko zuzendaria 

Data: 2017/01/09  

Tokia: Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. Licenciado Poza, 55, 1. eskuina, 48013 Bilbao 

Ordua: 10:00-11:00 

Bilkura Inguru sozietatearen bulegoetan egin zen.  

Kontxi Garciak eta Fernando Azurmendik Basoa Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundearen eta Bizkaian 3.000 

elkartekide eta 6.000 jabe baino gehiago ordezkatzen dituen Baskegur EAEko baso- eta zur-sektoreko lanbide-elkartearen 

ikuspegiak azaldu zituzten.  

Lehenik eta behin, biltzeko prest agertu ziren, haien ustez, Bilbo Metropolitarraren LPPa berrikusteko prozesu hau oso 

garrantzitsua baita; haien iritziz, prozesuak basoarekiko lotura estua duten udalerri askori eragiten die.  

Egokitzat jo zuten aurretik azterketa sozioekonomiko bat egitea baso-eremuan egiten diren erregulazio murriztaileen 

jasangarritasun ekonomikoa baloratu ahal izateko. Era berean, adierazi zuten Bizkaiko Mendien Foru Arauak jarduera 

hori aski arautzen duela dagoeneko.  
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Iritzi zuten planak prestatzen dituzten pertsonek hiri-ikuspegi eta hiri-heziketa dutela eta, horrez gain, parte-hartze 

tailerretara joaten diren pertsona askok mendiko erabilera tradizionalak ukatzen dituztela, iritsi berriak direlako eta ez 

dutelako mendien historia ezagutzen. Ildo horretan komentatu zuten herritarrek ez dutela ondo ulertzen mendiaren 

jabetza eta ez dakitela zenbat kostatzen duen mendia mantentzeak.  

 

Bestetik, ohartarazi zuten bat-batean baso guztiak espezie autoktonoz betetzeak "hondamendi ekologikoa" ekarriko 

zuela eta, ildo horretan, argudiatu zuten baso autoktonoa pixkanaka hazten ari dela, eta inbentarioak egin beharko 

liratekeela hori erakusteko. Izan ere, nabarmendu zuten hori EAEn zuraren eraldaketarako industria eta merkatua egun 

existitzen den baso-motara zuzenduta egotearen ondorioa dela, egoera apurka aldatzen ari bada ere.  

Baso-erabilera defendatzeko argudiatu zuten ere Bizkaiko batez besteko jabeak 10 hektarea baino gutxiago ustiatzen 

dituela, beraz, ez gara industria latifundista batez ari, biztanleria finkatzen laguntzen eta aberastasuna banatzen baitu.  

Azken batean, honako esaldi hauek laburbiltzen dute Basoa eta Baskegurren borondatea:  

“Euskal Herria bezalako baso-herrialde batean, baso-erabilera eremu ez urbanizatuak mantentzen dituen jarduera 

tradizionala da; hortaz, baso-jarduera murriztu aurretik lotutako azterketa sozioekonomiko bat egin beharko litzateke.”   

“Planen motibazioek ez badute baso-jarduera tradizionala aintzat hartzen, hobe jarduera ez arautzea, administrazio 

eskudunek baso-erabilera horiek arautzeko xedatu duten arautegia nahikoa baita.”  

Bilbo Metropolitarraren egungo LPParen uneko planteamendua egokitzat jo zuten. Eta partehartzea herritar guztiei, 

landa-eremu urrunenetako ekoizle eta pertsona guztiak barne, zabaltzea proposatu zuten. 

  

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa 

Aitziber Virgel, kidea  

Karmelo Anakabe, kidea  

Data: 2017/01/10  

Tokia: Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. Licenciado Poza, 55, 1. eskuina, 48013 Bilbao 

Ordua: 10:00-11:00 

Bilkura Inguru sozietatearen bulegoetan egin zen.  

Aitziber Virgelek eta Karmelo Anakabek Bilboko Auzo Elkarteen Federazioaren ikuspegia azaldu zuten.  

Lehenik eta behin, parte hartzeko gonbita eskertu zuten. Abiapuntu gisa ohartarazi zuten pertsona gehienentzat zaila 

dela ikustea zertan diren desberdin egun berrikusten ari den Bilboko udalerriko HAPOa eta Bilbo Metropolitarraren 

Lurralde Plana, edo Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikuspena; eta seinalatu zuten, zoritxarrez, kointzidentzia 

horrek parte-hartzea zailtzen duela.  

Ildo horretan ere, Federazioak argudiatu zuen prozesu parte-hartzaile eta jarduera partehartzaile gehiegi egiten direla 

aldi berean, eta “nekatu” samar daudela.  

Haien aldarrikapen garrantzitsuenak hiru eremu tematikotan ardazten dira. Lehenik, ohartarazi zuten udalerri osoan 

egiten diren jarduera kutsatzaileek lurzoruen kutsadura eragiten dutela, eta bereziki kezkagarritzat jo zuten Zabalgarbiko 

erraustegiaren kontua. Bigarrenik, Bilboko udalerriak barne hartzen dituen auzo degradatu asko berroneratzeko eskatzen 

dute. Eta, azkenik, Bilboko auzo askotan bide- eta trenbide-azpiegiturek sortutako oztopoek eragiten dituzten arazoak 

azaldu zituzten. 

 



 
 

36 
 
 

 
Federazioa dena ematen ari da Bilboko HAPOaren berrikuspenean; hortaz, prozesu hartan egin dituzten 

aldarrikapenetako asko erabilgarriak izango dira prozesu honetan ere.  

Nolanahi ere, diagnostikoa jasotzeko interesa agertu zuten, hortik aurrera proposamenak egiteko.   

 
Euskadiko Bide Ingeniarien Elkargoa 

Amaia Garay Palacio, Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako ingeniarien Elkargoko gerentea 

Data: 2017/01/11  

Tokia: Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniarien Elkargoa, Juan Ajuriaguerra kalea, 35, 48009 Bilbao  

Ordua: 10:00-10:45  

Bilera Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniarien Elkargoaren egoitzan egin zen.  

Prozesuaren hainbat alderdi komentatu ahala, adostasun-esparruak bilatu ziren.  

Bide Ingeniarien Elkargoak bigarren foro tematikoan (Bilbo Metropolitarraren mugikortasunereduaren gainekoa) hizlari 

gisa parte hartzeko interesa agertu zuen; azkenean, Alessander Gallastegui elkargokideak hitz batzuk esan zituen delako 

foroko hitzaldien ostean.  

Gero, Amaia Garay prest agertu zen lantalde bat sortzeko, LAGak berrikusteko egin zen bezala, BMLPParen 

berrikuspenaren Aurrerapen-dokumentuari ekarpen bat egiteko.  

 

 CCOO Bizkaia 

Mikel Vázquez Cisneros, arduraduna  

Langile Komisioak, Bizkaia 

Data: 2017/01/11  

Tokia: Langile Komisioak Bizkaian. Uribitarte kalea, 4. 48001 Bilbao  

Bilkura Bizkaiko Langile Komisioen egoitzan egin zen.  

Mikel Vázquez, CCOOko ordezkari gisa, prest agertu zen, baina zalantzak azaldu zituen erakundearen helburuen, 

langileen eskubideen eta BMLPParen arteko harremanaren inguruan. Laguntzaile teknikoek, garapen-ereduak eta 

lurraldearen okupazioak lanaren antolakuntzarekin nolako lotura duten deskribatu ondoren, interesa agertu zuten honen 

inguruan sindikatuen iritzia ezagutzeko. Azkenean, akordio bat erdietsi zen: CCOO Bizkaia erakundeak bere ekarpena 

egingo du diagnostikoaren dokumentua oinarri hartuta eta aurreikusitako erabilgarritasunaren arabera.  

  

Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala 

Jon Ander Etxebarria Garate, dekanoa  

Data: 2017/01/17  

Tokia: Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala. Poza Licenciado kalea, 31, 5., 48011 Bilbao  

Ordua: 11:00-12:00 

Bilera Euskadiko Biologoen Elkargoko bulegoetan egin zen.  
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Jon Ander Etxebarriak Euskadiko Biologoen Elkargo Ofizialaren ikuspegia azaldu zuen.  

 

Abiapuntu gisa, Bilboko HAPOarekin bizitako esperientziaren ostean, Jon Anderrek zalantzak azaldu zituen parte-hartze 

prozesuen sakontasunaren inguruan, baina prest agertu zen BMLPPa berrikusteko prozesu honetan parte hartzeko. 
Elkargoak esparru-dokumentu bat aurkeztu du jada BMLPPerako. Testuinguru honetan, dekanoak aldarrikatu zuen Plana 

nolakoa izango den zehaztu ahal izateko esparru, filosofia edo eredu bat behar dela; profil ideologiko zehatz batek 

ideologia horrekin bat datozen emaitzak ematen baititu.  

Kritikatu egin zuen Bilboren birmoldaketaren izaera ideologikoa oso espekulatiboa izan zela, eta bazegoela prezio altuko 

etxebizitza gutxiago eta berdegune zein ekipamendu publiko gehiago sortzea.  

Supersur autobiaren eraikuntzari erreparatuta, esan zuen eredu ideologiko desarrollista batean oinarrituta dagoela eta, 

doakoa balitz, akaso trafiko astuna desbideratzeko balioko lukeela.  

Elkargoak proposatu zuen gehiago inbertitzea erabilitako etxebizitzan garapen berrietan baino, batez ere Bilbao bezalako 

toki aldapatsu batean, lehenengoak ez duelako lurraldea hondatzen.  

Dekanoak erreklamatu egin zuen Bilbao inguruko naturaguneak (Artxanda, Pagazarri) ezin direla hiriko berdegunetzat 

hartu udal-plangintzaren ratioak egiteko garaian.  

Eta, azkenik, bide zein korridore ekologiko eta bizikleta-bideen inguruko bi alderdi komentatu zituen. Alde batetik, 

ohartarazi zuen bide natural edo korridore ekologikoak fauna eta floraren (autoktonoak) arteko konektore ekologikoa 

izan behar duela, eta ez bakarrik zuhaizti apaingarria duen pasealeku bat. Eta, bizikleta-bideei dagoelarik, proposatu zuen 

hiri-eremuetan Europako iparraldeko eredua jarraitzea, hau da, espaloitik bereizitako bizikleta-bideak egitea, galtzadaren 

alboan integratuta, motordun zirkulazioari tokia kenduz.  
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FASE 3: INFORMAZIO ETA DIAGNOSTIKOA ZABALTZEA 

3.1 TEKNIKOENTZAKO ETA HERRITARRENTZAKO PARTE-HARTZE SAIOAK 

(TAILERRAK INTERES-TALDEEKIN):  

2017ko Maiatza - Ekaina  

Helburua 

Teknikariekin eta herritarrekin egindako lan-saioen helburu nagusia Informazio eta Diagnostiko Dokumentuaren edukia eta 

hari dagokion Ingurumen Dokumentuaren edukia kontrastatzea zen. Eta eremu funtzionalaren eskalan pentsaraztea ere 

bai, kontuan hartuta lurraldearen etorkizuna, nahiak eta ikuspegi positiboak, eta ez alderdi jakin batzuk; hots, 

diagnostikoaren eta aurreko fasean egindako saioen ikuspegitik haragoko hausnarketa eragitea.   

Horrezaz gain, zenbait saio planifikatu genituen, prozesuarekiko interesa zuten eragile guztien proposamenak biltzeko, eta 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren aurrerapeneko dokumentua egitean kontuan hartzeko.  

Metodologia 

Lau egunetan 8 saio egin genituen (lau astetan, astean behin), egun bakoitzean bi saio; goizez udaletako teknikariekin eta 

politikariekin, eta arratsaldez herritarrekin.   

Saioak 4 udalerritan egin genituen, eremu funtzionaleko azpieremuetako udalerri banatan:  

 

 

 

 
 

AZPI-EREMUAK AZPI-EREMUETAKO UDALERRIAK 
PROPOSATUTAKO 
UDALERRIA 

DATA 

BEHE NERBIOIA 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Bilbao, 
Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes, 
Zarátamo, Zeberio 

BASAURI 
2017ko Maiatzak 16, 
asteartea 

TXORIERRI 
Derio, Erandio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, 
Sondika, Zamudio 

SONDIKA 
2017ko Maiatzak 23, 
asteartea 

EZKERRALDEA 
Abanto-Zierbana, Alonsotegi, Barakaldo, 
Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, 
Sestao, Trapagarán, Zierbena 

PORTUGALETE 
2017ko Maiatzak 30, 
asteartea 

ESKUMALDEA/  
URIBE KOSTA 

Barrika, Berango, Getxo, Gorliz, Leioa, 
Lemoiz, Plentzia, Sopelana, Urduliz 

GETXO 
2017ko Maiatzak 6, 
asteartea 
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Saio guztietan, Bizkaiko Foru Aldundiak lehenbizi ongietorria 

eman, aurkezpena egin eta esker ona adierazi zuen; eta gero, 

parte-hartzeko taldeko kide batek kasuan kasuko jardunaldiak zer 

helburu zituen azaldu zuen.  

Eta segidan, dokumentu ofiziala idazteko ardura izan duen 

Estudio-K enpresako ordezkari Aitor Sarriak eta ingurumen-

ebaluazioa egiteaz arduratu den Basoinsa enpresako Cristina 

Lópezek hartu zuten hitza, agirien xehetasunak azaltzeko, 

proiekzioen bidez.   

 

LAN-DINAMIKAK 

Hori egin ondorengo lan-dinamikek gai hauek taldetan lantzea zuten xede:   

A. Hiri-habitata: Etxebizitza, Jarduera ekonomikoak eta Antolamenduen bateragarritasuna 

B. Alderdi sozialak eta ekonomikoak, Ekipamenduak eta zeharkako gaiak 

C. Ingurune fisikoa eta Azpiegitura verdea, Landa-habitata, eta Paisaia eta Ondarea  

D. Mugikortasuna eta logistika, baliabideen kudeaketa jasangarria  

 

Gai bakoitzeko “txartelak/fitxak” formatuko material espezifikoa prestatu genuen aurretiaz, eta haietan dokumentu 

ofizialetatik ateratako laburpen-esaldiak bildu genituen.  

 

Mahai guztiek lau fase igaro behar zituzten:  

 

1. Proposatutako orientazioak balioztatzea, haiek argitzea eta beste batzuk proposatzea. 

2. Garrantziaren arabera lehentasuna ematea. 

3. Premiaren arabera lehentasuna ematea. 

4. Jarduera eta orientazio hauek lortzeko proiektu zehatzak proposatzea.  

 

Bestalde, ahal genuen neurrian (parte-hartzaile kopuruaren arabera), saiatu ginen taldeetako kideak mahaiz aldatzea 

bigarren fasean, gai bat baino gehiago lantzeko aukera emate aldera; izan ere, mahai bakoitzeko gai bat lantzen zen.  

Eztabaidaren emaitzak (bai ekarpenak bai xehetasunak) txarteletan eta papertxo itsasgarrietan bildu, eta lehentasunezko 

eta garrantzi handiko ardatzak lortu ziren. Eta amaieran, denon artean hitz egiten genuen landutako proposamenez.   
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Komunikazioa 

Herritarrek eta teknikariek egindako kontraste-saioetarako egin beharreko komunikazio-ekintzak 3 HELBURU nagusi 

kontuan hartuta sailkatu daitezke:  

1.  SAIOEN KUDEAKETA EGITEA 

Lehen adierazitako 8 saioak egin ahal izateko leku-eskaera kudeatzeko, ekintzen balantzea, guztira, honako hau izan zen:  

 

 52 telefono-dei 

 13 posta elektroniko 

 2 prentsa-ohar 

 11 pertsona kontaktatuta 

 

 

2.  TEKNIKARIAK SAIOETARA GONBIDATZEA 

Teknikariak saioetara joan zitezen lortzeko, ekintzen balantzea, guztira, honako hau izan zen:  

 

 53 telefono-dei 

 148 posta-eketroniko 

 99 pertsona kontaktatuta 
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3.  HERRITARREI FOROEN BERRI EMATEA 

Herritarrak saioetara joan zitezen lortzeko, ekintzen balantzea, guztira, honako hau izan zen:  

 

 154 telefono-dei 

 275 posta-eletroniko 

 68 pertsona kontaktatuta 

 

Bai teknikariak bai herritarrak saioetara joan zitezen lortzeko, hainbat bitarteko erabili ziren, gonbiteak formalizatze aldera 

eta interesa erakutsi zuen ahalik eta jende gehien erakartze aldera.  

- ZUZENEAN  

o TOKIAN TOKIKO TEKNIKARIAK ETA POLITIKARIAK: gonbiteak (telefonoz eta posta elektronikoz), foroetara 

joateko eta parte hartzeko.  

o PARTE-HARTZE PROZESUAN AURRETIAZ AUKERATUTAKO ERAGILEAK 

 

 Zenbait eragile aurretiaz aukeratuta genituenez, haiekin posta elektronikoz edo telefonoz jarri 

ginen harremanetan zuzenean, bertaratuko ziren egiaztatzeko.  

 

 

- ZEHARKA (herritarrak):  

o HERRITARRAK, ORO HAR 

 

 Tokian tokiko komunikazioko teknikarien bidez; haiei “komunikaziorako kita” igorri genien, 

tokiko komunikabideen bidez saioen berri eman zezaten.  

 

 Udal-elkarteen bidez, eta prozesuaren hasierako faseetan parte hartu zuten eta lehendik 

aukeratutako eragileen bidez.  
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MATERIALAK 

Helburuak lortzeko, komunikaziorako material hau prestatu genuen, euskaraz zein gaztelaniaz:  

Mailinga – Teknikarien gonbitea: teknikariak gonbidatzeko testua 

Mailinga – Datu-basea: Aurretiaz aukeratutako eragileei informazioa helarazteko testua  

Mailinga – Herritarrak: Herritarrak oro har gonbidatzeko testua 

Mailinga – Hedapen-eskaera: komunikazioko teknikarientzako testua, informazioa hedatzen lagun zezaten eskatzeko 

Sare sozialak: udal-teknikariek informazioa sare sozialetan zabaltzeko testua 

Kartelak: non eta noiz izango ziren jakinarazteko informazioa 
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Parte-hartzea 

Kontraste-saioetan eta herritarren foroetan, guztira, 105 lagunek hartu zuten parte.  

KONTRASTE-SAIOETAKO parte-hartzea berdintsu samarra izan zen; zehazki, babez beste 12 lagunek hartu zuten parte.  

HERRITARREN FOROETAKO parte-hartzea, ordea, udalerrien araberakoa izan zen. Hau da, hirigintza-alorreko teknikariak 

eta komunikazioko teknikariak inplikatu ziren udalerrietan, jende gehiagok hartu zuen parte (Basaurin eta Getxon 

nabarmena izan zen, askoz jende gehiagok hartu baitzuen parte).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Parte-hartze mota - Generoa 

 

 Parte-hartze mota - Generoa 
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    Parte-hartze mota - Udalerriak 
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Ondorioak 

Lau taula hauetan ageri dira landutako orientazio guztiak, gaien arabera. Orientazioekin batera, udalerrietako Iritziak 

erkatzeko saioetan eta Herritarren foroetan bakoitzari eman zitzaion lehentasuna ere ageri da (B: Basauri, S: Sondika, P: 

Portugalete, G: Getxo).  

Azkenik, orientazio bakoitzari emandako lehentasunaren batez bestekoa ageri da. Horren arabera ordenatu dira 

orientazioak.  

 

 

 

 

 

  Iritziak erkatzeko saioak Herritarren foroak  

  B S P G B S P G 
Batez 

bestekoa 
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Oraindik garatu ez diren dentsitate 

baxuko zenbait gune birdentsifikatzea 

eta haien kategoria aldatzea 

(urbanizagarri izatetik landagune izatera 

aldatzea) 

4. 3. 2. 2. - 1. 1. 2. 2,1 

Sortuko diren etxe berriak jada 

beharrezko azpiegiturak dituzten 

guneetan kokatuta egongo direla 

bermatzea 

2. - - - 5. - - 1. 2,7 

Bilboko itsasadarraren inguruan 

antolamendu globala eta orekatua 

planteatzea, baita haren udal-

plangintzen bateragarritasuna ere 

3. 5. 1. 3. 2. - 2. 4. 2,8 

Erabilera bat baino gehiago nahasten 

dituen lurralde-eredu trinkoa sustatzen 

jarraitzea, bizitegi-erabilera eta jarduera 

bateragarriak ez ezik, hainbat jarduera 

ekonomiko elkarrekin ere nahasten 

dituen lurralde-eremua, hain zuzen 

1. 4. 4. 1. 3. - 4. 6. 3,3 

Enplegu-eskaintzaren eta biztanleriaren 

arteko desoreka murriztea, premia 

handieneko udalerrietan jarduera 

sustatuta 

5. - 3. 4. 1. - - 5. 3,6 

Etxebizitza-proposamenak hiru 

konponbide hauetarantz bideratzea: 

etxebizitza hutsak merkatuan ipintzea; 

birmoldaketa; eta birdentsifikazioa 

6. 1. 6. - 4. - 3. 3. 3,8 

Hiri-garapen berrienak birdentsifikatzea 

eta tinkatzea, haien konexioa garraio 

publiko bidez eta haien zentralitatea 

faboratze aldera 

7. 2. 5. 5. 6. - - - 5 
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  Iritziak erkatzeko saioak Herritarren foroak  

  B S P G B S P G 
Batez 

bestekoa 

A
ld

er
d

i s
o

zi
al

ak
 e

ta
 e

ko
n

o
m

ik
o

ak
, E

ki
p

am
e

n
d

u
ak

 e
ta

 Z
eh

ar
ka

ko
 

ga
ia

k 

Edukiera handiko garraio publikoko 

geltokien inguruko lurzoruetan 

jarduera sor dadin faboratzea 

2. 5. 6. 1. - - - 2. 3,2 

Itsasadarra birsortzea eta berriz 

naturalizatzea, erabilera publikoko 

gune gisa balio dezan 

4. - 1. - 5. - - - 3,3 

Udalerriak ekipamenduekin lotuko 

lituzkeen sare bat sortzea, Done Jakue 

Bidea, Bilboko Inguruko Berdegunea, 

itsasoko bidea eta Bilboko Burdin 

Hesia oinarri gisa hartuta 

3. 7. 4. 3. - 2. - 3. 3,6 

Lurzoru industrial zaharkitu eta 

hutsen biziberritzeari heltzea, eta 

horretarako kudeaketa- eta 

finantziazio-tresnez hornitzea 

1. 3. 2. 8. 6. - 1. 6. 3,8 

Gure lurraldeko espazioa mugatua 
dela kontuan izanik, lurzoru berriak 
industria-jardueretarako okupa 
daitezen saihestea, hutsik dauden 
lurzoruak birsortu arte 

- 4. 3. 6. - 1. - 5. 3,8 

Hiri-merkataritza bultzatzea, 

merkataritza-ekipamendu handien 

ordez 

7. 1. 8. 4. 2. - - 1. 3,8 

Biztanleria zahartzen ari denez, 

ekipamendu sozialen eskaria 

handiagotzen ari da; arazo horri 

erantzutea 

6. 6. 5. 5. 1. - - 4. 4,5 

Parke teknologiko berriak hirien 

aldameneko eremuetan kokatuta 

egotea (derrigorrean) 

8. 2. 9. 2. 3. - - - 4,8 

Benetan eskuragarri dauden lurzoru 

industrialen inbentario zehatz bat 

egitea, horrelako tokiak optimizatze 

aldera 

5. - 7. 7. 4. - - - 5,8 
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  Iritziak erkatzeko saioak Herritarren foroak  

  B S P G B S P G 
Batez 
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Igarobide ekologikoen eskualde-sare 

bat sortzea, eremu mugakideekin ez 

ezik, tokiko berdeguneen sarearekin 

ere jarraitutasuna izango duena 

5 - 2. 4. 4. - 2. 1. 3 

Natura-interes bereziko esparru 

berriak babestea eta sare 

ekologikoarekin lotzea 

4. - - - - - 3. - 3,5 

Paisaia −kostaldekoa, 

nekazaritza/basozaintzakoa, 

meatzaritzakoa eta 

hirikoa/industriala− babesteko eta 

antolatzeko neurriak abiaraztea 

3. 5. 1. 6. 7. - 1. 3. 3,7 

Ibai-bide nagusiak ijezketagunez 
hornitzea, bi erabilera izan ditzaten: 
batetik, aisialdia; bestetik, hiribideen 
kontrola 

1. 3. 9. 2. 6. 1. 4. - 3,7 

Urbanizagarriak diren baina oraindik 
urbanizatu ez diren nekazaritza-balio 
handiko lurzoruei kategoria hori 
kentzea 

7. - 6. 1. 2. - - 4. 4 

Lurraldean atzemandako gune 
degradatuetan (zabortegiak, 
hondakindegiak, industria-aurriak, 
harrobiak eta abar) ingurumen-
hobekuntzarako jardunak sustatzea 

2. - 5. 7. 3. - - - 4,2 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera 

ez deslokalizatzea, elikadura-

burujabetzarako mesedegarria baita 

6. - 7. - 1. - - - 4,6 

Mendi babesleen katalogo bat 
sortzea, basoen kudeaketa egokia 
eragingo lukeen katalogo bat, hain 
zuzen: selektiboagoa eta ez hain 
intentsiboa 

9. 6. 3. 5. 5. - 5. 2. 5 

Azpiegitura berdeen eta azpiegitura 
'grisen' arteko gatazka posibleak 
identifikatzea eta elkarreragin horiek 
kudeatzeko neurriak ezartzea 

11. 2. 4. - - - - - 5,6 

Landaguneak zedarritzeko eta 
antolatzeko eta baserriak banatzeko 
irizpideak ezartzea, bertan behera 
gera ez daitezen 

8. 4. 10. 3. - - - 5. 6 

Diru-sarrerak lortzeko beste iturri 

batzuk sustatzea, nekazaritza-

produktuekin eta nekazaritza-

turismoarekin lotutako iturriak, hain 

zuzen 

10. 1. 8. 8. - - - - 6,7 
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  Iritziak erkatzeko saioak Herritarren foroak  

  B S P G B S P G 
Batez 

bestekoa 

M
u

gi
ko

rt
as

u
n

a 
et

a 
lo

gi
st

ik
a,

 B
al

ia
b

id
ee

n
 k

u
d

ea
ke

ta
 

ja
sa

n
ga

rr
ia

 

Txartel bakar bat sortzea garraio 

publikorako 
5. 3. 2. 1. 2. - - 3. 2,6 

Automobil pribatuaren erabilera 

murriztea, garraio kolektibo garbien 

erabilera bultzatuz 

1. 2. 4. 4. 1. - 3. 4. 2,7 

Bizikleta bidezko mugikortasun-ahala 

areagotzea, dauden trazadurak 

egituratuz eta osatuz, eta haien eta 

garraio kolektiboaren arteko truke 

modalak erraztuz 

- 4. 6. 2. 3. 1. - 2. 3 

Tren bidez aireportua eta Bilbo hiriko 

gunea lotzea, bidaiariak garraiatzeko 
3. 5. 3. 3. 5. - 2. 1. 3,1 

Garraio kolektiboari dagokionez, 

plataforma esklusiboko (autobusa 

edo tranbia) sare zabalagoa garatzea, 

ordutegia fidagarriagoa izan dadin 

- 1. 7. 5. 6. - 1. - 4 

Tren bidez Bilboko Portua 

hiriguneekin konektatzea, 

interferentziarik gabe, salgaiak 

garraiatzeko 

4. 7. 1. 5. - - - - 4,2 

Udalerri bakoitzak energia 

jasangarrirako berezko ekintza-plan 

bat idaztea, udalerriko energia-

eredua zehaztuz 

2. 6. 8. - 4. - - - 5 

Metropoli-eremutik kanpoko tokiekiko 

mugikortasuna eta loturak hobetzea, 

abiadura handiko trenbidearen 

bitartez 

6. 8. 5. - - - - 5. 6 
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3.2. KONTRASTEA: ON LINE ETA PROPOSAMENETARAKO WEBGUNE BIDEZ  

2017ko Maiatza - Urria  
 

3.2.1. WEBMAIL: 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenerako posta elektronikoa 

(revision.ptp.bm@bizkaia.eus) gaitu zenez, fase honetan ere jaso genituen ekarpenak:  

5 ekarpen partikularrek egin zituzten, eta ekarpen 1 Ekologistak Martxan elkartearen izenean egin zen.  

Jasotako ekarpen guztiak dokumentuaren aurrerapena idazteko ardura zuen taldeari igorri genizkien, egokitzat 

jotzen zuen informazioa erabil zezaten.   

Ekarpena egin zuen eragileetako bakoitzari erantzun genion, eta, horrezaz gain, Bilbo Metropolitarraren Lurralde 

Plan Partzialaren berrikuspenean parte hartzen jarraitzeko eta horren inguruan harremanetan egoten jarraitzeko 

zer modu zituzten jakinarazi genien guztiei.   

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. ON-LINE GALDETEGIA: 

Lurraldea Sentsibilizatzea faserako, Informazio eta Diagnostiko Dokumentuan jasotako alderdi nagusiei buruzko 

galdera-sorta bat diseinatu genuen. 

Galdera-sorta hori online jarri genuen (google forms), webgunean bertan esteka bat jarrita.  

Horrenbestez, parte hartzeko beste modu bat jarri genuen abian (kontraste-saioetako aurrez aurreko parte-

hartzeaz gain), eta, hartara, saioetara joaterik ez zuten pertsona guztiek aukera izan zuten Informazio eta 

Diagnostiko Dokumentuari buruzko iritzia emateko.  

Guztira, 60 lagunek bete zuten online galdera-sorta, eta beren iritzia eman zuten honako alderdi hauei buruz: 

sozioekonomia, ingurune fisikoa, paisaia eta ondare kulturala, hirigunea, mugikortasuna, ekipamenduak eta zeharkako 

gaiak.   

 

 

 
 

 Ekarpenen jatorria – Partikularrak eta elkarteak 

 

mailto:revision.ptp.bm@bizkaia.eus
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Galdera-sorta bete duten pertsonak zer udalerritakoak diren erakusten duen grafikoan, Bilbo eta Plentzia 

nabarmentzen dira, eta gero, alde txikiarekin, Barakaldo eta Getxo.  

Eremu funtzionaleko 35 udalerrietatik 14 bakarrik ageri dira grafikoan.  

Getxo udalerriko herritar askok hartu zuen parte, eta hori hala izatearen arrazoia izan daiteke, batetik, kontraste-

saio batzuk Getxon egin izana, eta bestetik, tokiko komunikabideek prozesuari buruzko informazioa zabaltzeko 

ahalegin handia egin izana.  

Adierazi dugunez, Plentzia udalerrian ere parte-hartzea handia izan zen, sentsibilizazio-fasean gertatu bezala; 

zehazki, 52 lagunek bete zuten galdera-sorta ─Bilbon, 31 lagunek─, eta uste dugu Isuskiza auzoko biztanleriaren 

ekimen-mugimenduak eragina izan zuela.  

Eta Barakaldo udalerriari dagokionez, aurreko fasean ere jende askok hartu zuen parte, bereziki adierazi nahi dugu 

herritarrak asko inplikatu zirela prozesuan, bai foroetan eta bai galdera-sortetan.   

 Parte-hartze mota udalen arabera 
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3.3 Fase 3 eta 4 bitarteko KOMUNIKAZIO KANPAINA:  
 

2017ko Iraila - Azaroa  

Helburua 

Maiatzean eta ekainean Informazio eta Diagnostiko Dokumentuaren kontraste-saioak egin ondoren, eta Aurrerapeneko 

Dokumentua aurkeztu aurretik, guretzat garrantzitsua zen Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspen-

prozesuaren garapenari buruzko komunikazio-fluxuari eustea, eta Informazio eta Diagnostiko Dokumentua ulerterraza 

egitea; hortaz, horretarako, honako hauek egitea erabaki genuen:  

1. Informazio eta Diagnostiko Dokumentuaren laburpena egitea  

2. Parte-hartze prozesuetan bildutako ekarpenetako batzuk aukeratzea, sare sozialetan zabaltzeko.  

Gure helburua zen jendeak prozesuarekiko interesa edukitzen jarraitzea, eta hurrengo faserako, Aurrerapeneko 

Dokumentuaren aurkezpenerako, herritarren parte-hartzea sustatzea.  

Herritarren “parte-hartzea erakusten zuten lagin” horiek sare sozialetan hedatu eta Informazio eta Diagnostiko 

Dokumentuaren laburpena egin ondoren, Lurralde Antolamenduaren inguruan parte-hartzeari buruz herritarrak 

sentsibilizatzea lortu genuen, eta, zehazki, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenaren inguruan 

parte-hartzeaz.   

Metodologia 

Diagnostiko Dokumentuaren laburpena webgune ofizialean argitaratu genuen, eta horren berri eman genien, berripaper 

bat (Newsletter) igorrita, ordura arte interesa erakutsi zuten eragile guztiei.  

Ekarpenak aukeratzeko, honako hauek hartu genituen kontuan: ekarpenaren jatorria (galdera-sorta, posta elektronikoa, 

foroa, parte-hartze saioa), gaia (eremu naturalak, garraio-sarea, geodibertsitatea, hiri-biziberritzea…) eta herritarrentzat 

izan zezakeen garrantzia.  

Ekarpenak sare sozialen bidez zabaldu ziren ─#lurraldebizia (Facebook y Twitter) ─.   

Egutegi bat prestatu genuen ekarpenak zabaltzeko, eta zehazki, astean bat argitaratzea erabaki genuen; horrezaz gain, 

sare sozialen ardura zuten pertsonei eskatu genien erantzunei, eztabaidei eta ekarpenei adi egoteko.     
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ARGITARATUTAKO EKARPEN BATZUK:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSITKO-DOKUMENTUAREN LABURPENAREN ZATI BAT:  

 

 



 
 

53 
 
 

 

FASE 4: AURRERAPENAREN ERAKUSKETA PUBLIKOA 

4.1. MAHAI-TEKNIKOA 35 UDALERRIEN TEKNIKARIEKIN 

2018ko Martxoa 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren aurkezpena Bilbo Metropolitarraren udalei 

Data: 2018/03/07 

Lekua: Foru Agiritegia, Maria Diaz Harokoa 11, 48013 Bilbo  

Iraupena: 2 ordu 

Helburua 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspenaren Aurrerapena idatzi eta onartu ondoren, eta hasierako 

onespenaren aurretik, hedatzeko eta parte hartzeko jarduerei ekin genien, horretan datza-eta laugarren eta azken fasea.  

Lehenbiziko jardueran, Mahai Teknikoaren xede nagusia Aurrerapenaren Dokumentua eremu funtzionaleko udalei 

ezagutzera ematea zen; izan ere, haiei eragiten die gehien eta haiek dute lotura handien dokumentuarekin, eta, beraz, 

haiek ulertu behar dute lehenik.  

Ekitaldia 35 udaletako teknikarientzat zein kargu publikoentzat zen, eta jende asko bildu zuen saioak.  

Metodologia 

Aurkezpen hori 2016ko urrian antolatutako lehenbiziko aurkezpenaren oso antzekoa izan zen: Bizkaiko Foru Aldundiak 

lana aurkeztu zuen eta laguntza teknikoaren arduradunek Aurrerapenaren Dokumentua azaldu zuten. Aurkezpenaren eta 

azalpenen ondoren, galderak eta ekarpenak egiteko txandari eman zitzaion hasiera.   
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Komunikazioa 

Deialdiaren berri udal guztiei emateko, mezu elektroniko bat bidali zitzaien udal-erakunde bakoitzeko kontaktu guztiei, 

eta, gero, telefonoz deitu genien haiei guztiei, bertaratuko zen pertsona-kopurua aurreikusteko eta konfirmatzeko.   

KOMUNIKAZIO EKINTZAK Kontaktatutako ERAGILE MOTA Kontaktu kopurua 

Gonbidatutako pertsonei posta 

elektroniko elebiduna bidaltzen zaie Arkitekto teknikoak, aparejadoreak, 

hirigintzako zinegotziak, Administrazio 

orokorreko teknikariak, Agenda 21eko 

teknikariak, Aholkulari juridikoak, … 

125 posta elektroniko 

Deiak, haien etorrera egiaztatzeko 21 dei 

Gonbidapenaren berbidalketa 70 posta elektroniko 

 

Parte-hartzea 

Saioa, aurkezpen instituzionalarekin hasi zen: 

Ángel Anerok, Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko zuzendari nagusiak, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren 

aurrerapena aurkezteko saioa hasi zuen, bertaratutako guztiei –hau da, eremu funtzionaleko ia udalerri guztietako 

ordezkari tekniko eta politikoei– eskerrak emanez.  

Horren ondoren, azaldu zuen saio hori zela aurrerapen-dokumentua aurkezteko faseari begira egingo ziren ekintza eta 

tailerretako lehena. Azaldu zuenez, mahai teknikoaren ostean, 5 partaidetza-tailer egingo ziren eremu funtzionaleko 

zenbait udalerritan, herritarren parte-hartze aktiboa helburu hartuta. Horrez gainera, osagarri gisa, erakusketa ibiltari 

bat 35 udalerrietan zehar ibiliko zelan hurrengo hilabeteetan, aurrerapen-dokumentuan jasota dauden helburu 

nagusiak azaltzeko eta galdesortak herritarren eskura jartzeko, haien ekarpenak jasotze aldera.  

Horregatik guztiagatik, bereziki eskertu zuen partaidetza-tailerrak egingo ziren udalerriek emandako laguntza (Basauri, 

Portugalete, Sondika, Getxo eta Bilbo), baita gainerako udalerriek komunikazioaren arloan, oro har, emandako laguntza 

ere.  
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Ondoren, Aurrerapenaren eta Hasierako Dokumentu Estrategikoaren aurkezpena egin ziren:  

 

- Aurrerapenaren aurkezpena. Aitor Sarriak, aurrerapen-dokumentua idazteko ardura izan zuen enpresaren (Estudio-K) 

ordezkari den aldetik, hitza hartu zuen eta aurrerapen-dokumentuan bildutako helburu eta estrategia nagusiak 

berrikusi zituen. 

- Hasierako Dokumentu Estrategikoaren aurkezpena. Cristina Lopezek, ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko 

ardura zuen enpresaren (Basoinsa) ordezkari den aldetik, hasierako dokumentu estrategikoaren prestaketari buruzko 

azalpenak eman zituen.  

 

Bi aurkezpenen ostean, parte-hartze publikoaren ardura zuen lantaldeak (Inguru eta Paisaje Transversal) hasiera eman 

zion aretoan bildutako herritarrek galderak (G) eta ekarpenak (E) egiteko txandari, horiek guztiak lantalde arduradunei 

eta Bizkaiko Foru Aldundiko kideei helarazteko.   

E- Ingurumen-ebaluazio estrategikoan kontuan hartzea Eusko Jaurlaritzak berriki argitaratu duen natalitate-plana.  

E-  Efizientzia energetikoaren ikuspegia kontuan hartzea, asko baldintzatzen baitu, eta ez dirudi dokumentuan aintzat 

hartu denik. 

E- Enpresek (CEBEK) herritarren parte-hartzearekin bat egin dezatela sustatzea.  

+ Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko zuzendari nagusiak gogora ekarri zuen jarduera ekonomikoetarako eta 

merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko lurralde-plan sektorialaren berrikuspen partzial bat egiten ari zirela, 

merkataritza-gune handiei dagokienez, eta bertaratutakoei eskatu zien egin ditzatela dagozkien alegazioak.  

E- Bizitegien hedapenari buruz, ildo estrategiko batzuk planteatzea.  

G- Zer bizitegi-formula garatu dira udalerri bakoitzean?  

+ Laguntza teknikoaren arduradun batek azaldu zuen hainbat arlo aintzat hartu zirela, abiapuntu-esparrua ahalik eta 

hobekien ezagutzeko.  

+ Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariek erantsi zuten hasieran onetsitako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 

berrikuspenak matizazioren bat planteatzen zuela Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak aldatzeko dekretuan jasotako 

kuantifikazio-formulari buruz; besteak beste, kuantifikazio minimoa kentzea. Nolanahi ere, Lurralde Antolamenduaren  
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Gidalerroen berrikuspena zein Lurralde Plan Partzialarena izapidetzen diren bitartean, Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroak aldatzeko dekretuaren bidez araututako prozedura bat dago.  

G- Nola bateratzen dira, alde batetik, Lurralde Plan Partziala, eta bestetik, errepideen Lurralde Plan Sektoriala, une 

honetan berrikuspen-prozesuan dagoena? 

+ Laguntza teknikoaren arduradunak lantaldeen arteko koordinazioa aipatu zuen.  
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4.2. PARTE-HARTZE TAILERRAK 

2018ko Martxoa 

Helburua 

Bilbo Metropolitarraren eremu funtzionaleko 5 azpieremuetan egindako aurkezpen eta partaidetza-tailer bana (guztira, 5 

egin ziren) izan ziren arrakastatsuenak, Aurrerapenaren hedapen eta azalpen publikoari dagokionez.  

Ekintza horren helburu nagusia hau zen: iritzi publikoari eta, oro har, Bizkaiko herritarrei Aurrerapenaren dokumentu 

onartu berriaren berri ematea, eta ekarpenak eta iritziak biltzea, horiek gerora aztertzeko Bilbo Metropolitarraren 

Lurralde Plan Partzialaren Hasierako Onespenaren Dokumentua egiteko hurrengo fasean.  

Horretarako, eremu funtzionala osatzen duten hainbat eremutako 5 udalerritan egin zen aurkezpena.   

 

Metodologia 

Lan-metodoa berdintsua izan zen saio guztietan, desberdintasunak desberdintasun, bertaratutako pertsona-kopuruaren 

eta aretoaren tamainaren arabera.  

Saio bakoitzerako aurreikusitako denbora laburra zenez (2 ordu – 2 ordu eta erdi), nahitaez izan behar zuen eraginkorra, 

bertaratutakoek Aurrerapenaren nondik norakoak ezagutuko bazituzten eta hari buruzko iritzi arrazoitua emango 

bazuten.  

Aurkezpenean herritarrak eroso sentitzeko eta aurrerapenaren edukiak ulerterrazak izan zitezen lortzeko, aurkezpenak 

moldatu egin ziren eta laburpenetan hizkuntza samurtu egin zen.  

Parte-hartze saio bakoitzak bi zati zituen: lehenbizikoa aurrerapenaren eta ingurumen-ebaluazioaren aurkezpena egiteko, 

eta bigarrena taldekako lana egiteko iritziak biltze aldera.   
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Hona hemen saio bakoitzaren eskema: 

18:05 (10') BFAren aurkezpena 

18:15 (30') Aurrerapenaren aurkezpena 

18:45 (5') Dinamikaren aurkezpena 

18:50 (25') Lehentasun partikularra 

19:15 (30') Gaien araberako eztabaida 

19:45 (15') Bateratze-lana eta galderak 

20:00 Amaiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Aurkezpena. Diagnostikoaren aurkezpenerako 2017an egindako saioen eta hilabete berean Mahai teknikoak egindako 

saioen egiturari jarraituz, hau izan zen ordena: Ángel Anero zuzendari nagusiaren aurkezpen instituzionala, 10 minutu 

ingurukoa; eta gero idazteaz arduratu diren taldeen bi aurkezpen, bata Estudio-K enpresak Aurrerapena aurkezteko (20 

minutu), eta bestea Basoinsa enpresak Hasierako Ebaluazioaren Dokumentua aurkezteko (10 minutu inguru).   

+ Parte-hartze saioak. Saioaren bigarren zatia Inguru eta Paisaje Transversal enpresek eratutako taldeak aurkeztu zuen, 

parte-hartzea bultzatzeko arduraduna den aldetik; eta parte-hartzea jasotzeko dinamika ere azaldu zuen.   

Parte-hartzeko metodologiak bazuen erronkarik: ordubeteko iraupeneko tailer batean Aurrerapenari buruzko ahalik eta 

proposamen gehien azaltzea, haiek baloratu, eztabaidatu eta, beharrezkoa izanez gero, sakontzeko.   
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Lehenik eta behin, Aurrerapenaren helburu-matrizeko proposamenetako batzuk aukeratu eta 8 paneletan laburbildu 

ziren, panel bakoitzean 5 edo 10 proposamen adierazita gaiaren arabera sailkatu ondoren, eta, hartara, Aurrerapenaren 

nondik norakoak laburbiltzeko. Hauek izan ziren gaiak:   

1. Biodibertsitatea eta balio naturalak 

2. Hiri-eredu orekatua 

3. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoru estrategikoen berroneratzea. 

4. Motorrik gabeko garraio-moduak, garraio publikoa eta intermodalitatea. 

5. Ondare materiala, ondare ukiezina eta paisaia: identitatearen adierazpidea, aberastasuna eta enplegua. 

6. Lehendik dauden hiri-bilbeen jarraian ez dauden ekipamendu berriak eta erabilera masiboko eremuak murriztea. 

7. Udalerriaz gaindiko estrategia lurralde osoan.   

8. Zeharkako gaiak era esplizituan integratzea: generoa, haurrak, osasuna, irisgarritasuna, euskara eta klima-aldaketa.  

 

Parte-hartze saio horrek, halaber, bi zati zituen: Lehentasun partikularra eta Gaien araberako eztabaida.  

Hasieran, 20-30 minutu inguru eman zitzaien paneletako informazioa irakurtzeko eta berrikusteko, bai eta proposamenak 

baloratzeko ere. Eskatu zitzaien itsasgarri berde bat jartzeko ados bazeuden eta gorri bat ados ez bazeuden, eta 

gehitzeko, papertxo itsasgarrien bidez, iritziak, proposamenak edo aldaketak ideietan.  

Bigarrenik, parte-hartzaile guztiak bildu eta denen arteko dinamika bat egin zuten: gehien eta gutxien gustatutako 

proposamenak adierazi, eta haiei buruz eztabaidatu eta azalpenak eman.  

Eta azkenik, saioaren amaiera aldera, paneletako bakoitzari buruzko eztabaidan ateratako ondorioak azaldu zituzten.   
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Tailerrean lortutako emaitzak parte-hartzeari buruzko atalean jaso ditugu.  

 

Komunikazioa 

Saioen berri emateko eta ahalik eta jende gehienek parte hartzeko, eremu funtzionaleko 35 udalerrietako herritarrengana 

iristeko eskuragarri genituen bide guztiak erabili genituen berriro:  

- 600 lagunek baino gehiagok eman zuten izena, eta haiei guztiei helarazi genien informazioa berripaperaren bidez 

- Komunikaziorako kita igorri zitzaien udalerri guztiei; hau da, prentsa-ohar bat, hedatzeko eredu-mezu bat eta 

kartel bat.  

- Aldundiak, bestalde, udal guztiei helarazi zizkien liburuxkak, herritarrei banatzeko.  

Horrezaz gain, tokiko zein erkidegoko egunkarietan iragarki-bandak argitaratu ziren.    
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Parte-hartzea 

Laburpen-taula.  

Hona hemen tailerra egin zen bost udalerrietan 8 paneletako bakoitzean egindako ekarpenen laburpena. Itsasgarri berde 

bakoitzak aldeko iritzia adierazten du eta itsasgarri gorri bakoitzak, berriz, kendu beharreko proposamena.  

 

1. BIODIBERTSITATEA ETA BALIO NATURALAK: 

jarraitutasun ekologikoa, landa-ingurunea sustatzea eta 

paisaia hobetzea. 

PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

1_1 
Eremu naturalak, landakoak eta hirikoak lotzea, eta 

zatiketa ekologikoa eta paisajistikoa geldiaraztea. 

  

 

  

 
  

    

 

(1_

2 

Korridore ekologikoetan hezeguneak eta baso 

autoktonoak berreskuratzea. 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

1_3 
Itsasadarren eta ibaiadarren  inguruko guneetan lurzoru 

hutsen balioa handitzea. 

  

 
  

  

 

    

 

1_4 

Ibaien ibilguen eta ibaiertzen okupazioa eragoztea, ur-

goraldiek eta uholdeek eragin ditzaketen kalteak 

minimizatze aldera.  

  

 

  

 

  

 

 

  
 

1_5 

Hiri-baratzeak: lurzoru urbanizagarri gisa sailkatuta baina 

garatu gabe dauden nekazaritza-lurzoruetan eremu 

potentzialak mugatzea. 

  

   
  

 

    

 

1_6 

Garatu gabeko lurzoru urbanizagarria desklasifikatzeko 

aukera aztertzea, nekazaritza-eremu estrategikoetan 

nekazaritzarako balio handiko lurzoruak berreskuratze 

aldera. 

  

 
  

  

 

 

 

  

 

1_7 

Produkziorako potentziala duten eremuetan baso-

sartzeak egitean, natura-baliabideak oso ahulak ez diren 

tokietan jartzea. 

          

1_8 

Onura publikoko mendietan, espezie bakarreko baso-

sailen ordez espezie autoktonoz osatutako basoak 

sortzea pixkanaka, azpiegitura berdearen korridore 

ekologikoei lehentasuna emanez. 
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2. HIRI-EREDU OREKATUA: etxebizitzen beharra eta 

eskaintza, eta jarduera ekonomikoak. 
PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

2_1 
Udalerri bakoitzean enplegu-eskaintza eta langile 

kopurua orekatzea. 
      

  

 

  

 

2_2 

Hiri-eredu trinkoa eta erabilera mistoak, erabilera 

bakarreko eremurik gabe (lo-auzoak, merkataritza-eremu 

isolatuak…). 

 
   

  

 

  

 

  

 

2_3 

Gaur egun behar diren baino etxebizitza gehiago 

planifikatutako eremuetan bizitegi-gune gisa 

kalifikatutako eremuak murriztea edo ezabatzea, 

dentsitate txikikoak, batez ere. 

 
 

  

  

 

 

 
 

  

 

2_4 

Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatea 

lurralde-plangintzaren aurretiko faseetan integratzea, hiri-

berroneratzea sustatzeko oinarrizko faktore diren aldetik. 

 
 

  

   
  

 

  

 

2_5 

Irisgarritasuna eta konexioak hobetzea garraio 

kolektiboen bidez, oinez eta bizikletaz, hirigune 

finkatuak hiriaren erdialdearekin, ekipamenduekin eta 

azpiegiturekin lotzeko. 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

2_6 

Etxebizitza sozialen merkatua bultzatzea erabilera-

lagapeneko etxebizitza-kooperatiben bitartez, alokairuko 

etxebizitza babestuen bidez… 

 
 

  

   

 

 
 

  

 

2_7 
Etxebizitza hutsetan eta alokairuko etxebizitzetan esku 

hartzea, zehapen-mekanismoak ezarrita. 

  

 

  

   

 

  

 

2_8 

Jarduera ekonomikoa bultzatzea lotura onak dituzten 

eremuetan eta/edo eremu estrategikoetan 

(intermodalitate-guneak edo irisgarritasun handiko 

guneak, lehentasunez berroneratzeko eremuak edo 

desklasifika daitezkeen lurzoruak). 

  

 
    

 
 

 
 

2_9 
Hiriguneetan etxebizitzekin bateragarriak diren jarduera 

ekonomikoei eustea.  
    

  

 

  

 
  

2_10 

Hurbileko merkataritza sustatzea, aldirietako 

merkataritzaren gainetik, eta merkataritza-gune handien 

azalera mugatzea. 
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3. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoru estrategikoen 

berroneratzea. 
PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

3_1 

Industria-pabiloi hutsak leheneratzea, eta erakunde 

publiko eta pribatuen arteko lankidetza-estrategiak 

diseinatzea,  industria-lurzoruen urbanizazioari eusteko. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

3_2 
Lurzoru berriak industria-jardueretarako ez okupatzea, 

hutsik dauden lurzoruak berroneratu arte. 

  

 

  

   

 

 
 

 

 
 

3_3 
Berroneratu behar diren lurzoruak identifikatzea; 

bereziki, kutsatuta egon daitezkeenak. 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

  

 

       

4. Motorrik gabeko garraio-moduak, garraio publikoa 

eta intermodalitatea. 
PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

4_1 

Garraio publikoko geltoki intermodalen ondoan 

aldageltokiak aurreikustea, aldirietako aparkaleku eta 

guzti. 

  

   
  

 

 

 

  

 

4_2 

Bilboko metropoliko hegoaldeko saihesbidea 

(Supersur) erabiltzearen alde egitea, gaur egun A-8 

autobidean dabilen trafikoa hein handi batean arintzeko. 

  

   
  

 

 

 

  

 

4_3 

Aparkaleku publiko eta pribatuen eskaintza kudeatzea, 

autoaren erabilera beste garraiobide iraunkorrago 

batzuekin bateratzea bultzatzeko. 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

  

4_4 

Txartel bakarra aplikatzea garraiobide eta operadore 

guztiei, garraio-aldaketak errazteko eta erabiltzaileen 

fidelizazioa sustatzeko.  

  

  

 

   

 
 

  

 

4_5 

Trenbidea garatzea, metropoliko zein kanpoko 

ibilbideetan, eta trenbide-sistemen funtzionamendu 

integratua sustatzea. 

  
  

   
  

 

  

 

4_6 
Garraio publikoen geltokiek erabiltzaile nahikoa izan 

dezaten bultzatzea, hiri-eredu trinko eta mistoei esker. 

  

 
      

 

  

4_7 

Ibilbide eta eremu berberak dituzten oinezkoak, 

ziklistak eta sistema motordunak bateragarriak izateko 

neurriak ezartzea. 

  

 

 

 

    

 

 

 
 

4_8 
Partaidetzako diseinua, erabiltzaileen askotariko 

premiak aintzat hartuta: rolak, aniztasun funtzionala… 
      

 

 
 

  

4_9 

Garraio metropolitarrerako hainbat sistema 

konektatzea (bizikleta, autobusa, autoa…) 

intermodalitate-nodo berrien bitartez. 

  

 

  

 

  

 

  

   

4_10 

Bizikleta: erabiltzaileen kopurua handitzeko irtenbideak,  

segurtasuna hobetzea, elkarren ondoko eremuak 

konektatzea, jarduera ekonomikoak, ekipamenduak eta 

garraio publikoen geltokiak. 
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5. Ondare materiala, ondare ukiezina eta paisaia: 

identitatearen adierazpidea, aberastasuna eta 

enplegua. 

PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

5_1 

Hiri-paisaiatik landa-paisaiara arteko trantsizio-

paisaietako erabilerak eta jarduerak erregulatzea, 

hirialdeen hedapena eragozte aldera, eta oinezkoak bi 

eremuen artean ibiltzeko erraztasunak jartzea. 

  

   

  

 

 

 
 

  

 

5_2 

Paisaia industrialen, meatzaritzakoen eta militarren 

elementu eta gune bereizgarriak berreskuratzea, 

paisaia interpretatzeko eta memoriaren zabalkundea 

bideratzeko. 

  

 

  

 

  

   

  

 

5_3 

Erabilera publikoaren antolaketa, habitat naturalekin 

bateragarria izan dadin, habitat horien balioespena 

helburu hartuta. 

  

     
  

 

  

 

5_4 

Oso agerian daudelako edo ezaugarri formal eta 

erabileragatik ikusizko inpaktuak eta/edo egiturazkoak 

eragiten dituzten elementuak paisaian integratzea. 

      

  

 

  

 

5_5 

Kultura-ondarearen elementu materialei eta ukiezinei 

(euskara, jaiak, erromeriak, kirolak eta abar) balioa ematea, 

zaindu beharreko identitatearen eta bizi-kalitatearen 

adierazpide diren aldetik. 

  

   

  

 

  

 

  

 

5_6 
Herritarrek memoria kolektiboaren adierazpidetzat hartzen 

dituzten gune geografiko identitarioak identifikatzea. 
          

5_7 

Arnasguneen eragin-eremua identifikatzea, eta 

lurraldearekiko interrelazioa bultzatzen duten 

komunikazio-sareak nabarmentzea. 

  

     
  

   

5_8 
Herritarrek kultura eskuratzeko aukerak hobetzea, bai 

hirialdeetan bai landa-inguruetan. 
      

  

 
  

5_9 

Ondare naturala eta kulturala garapen sozioekonomiko 

iraunkorraren ereduarekin bateragarria izango den 

aktibo bihurtzea. 

  

     
  

 

 
 

5_10 

Lurralde naturalaren eta hiri-ingurunearen harrera-

gaitasunarekin bat datorren garapen turistikoa 

planteatzea. 
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6.  Lehendik dauden hiri-bilbeen jarraian ez dauden 

ekipamendu berriak eta erabilera masiboko eremuak 

murriztea. 

PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

6_1 
Ekipamenduak –batez ere, ikastetxeak– ez deslokalizatzea 

aldirietara eramateko. 

  

 
  

  

 

 
 

 
 

6_2 

Ekipamenduen eta zerbitzuen gertutasuna bultzatzea, 

eta oinez, bizikletaz edo garraio kolektiboan joateko 

erraztasunak jartzea. 

  

   
  

 

  

 

 
 

6_3 

Indarrean dagoen lurralde-plan partzialeko parke 

metropolitarren edo aire zabaleko aisialdi-eremuen 

mugak berrikustea, baita Arenan proposatutako 

parkearenak ere. 

  

     

  

  

6_4 

Parke metropolitarrei harrera-gaitasunaren araberako 

erabilerak ematea, aisia-erabilera eta natura-balioa 

bateratuta, eta lurzoruen jabetza kontuan hartuta. 

    
  

 

   

 

6_5 
Pertsona adinduen behar eta eskaerak aztertzeko 

gizarte-ikerketak egitea. 
  

  

 

  

 

 

 
 

  

 

6_6 

Hurbileko ekipamenduak aintzat hartzea, auzoko 

harreman-sarea, bizi-kalitatea eta osasuna sustatzeko 

gune diren aldetik. 

  

   

  

 

  

 

 
 

       

7.  Udalerriaz gaindiko estrategia lurralde osoan.  PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

7_1 
Udalen jarduketen artean lehiarik ez sortzea, edo 

ahaleginak ez bikoiztea. 
  

  

 

  

 

 

 
 

  

 

7_2 

Udalerrien planeamenduak koordinatuta idazteko eta 

garatzeko mekanismoak ezartzea, udalerrien arteko 

mugak gaindituz, behar izanez gero. 

  

 

  

 
  

 

 
 

  

 

7_3 
Bilboko itsasadarraren inguruaren antolamendu global 

eta orekatua planteatzea. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 
 

66 
 
 

 
8. Zeharkako gaiak era esplizituan integratzea: 

generoa, haurrak, osasuna, irisgarritasuna, euskara eta 

klima-aldaketa. 

PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

  KLIMA-ALDAKETA           

8_1 

Klima-arriskuen eraginpean egon daitezkeen eremuak 

identifikatzea (bereziki kostaldeak): bero-uhartea, uholde-

arriskua, itsas mailaren gorakada, baldintza geoteknikoen 

aldaketa... 

      

  

  

8_2 

Azpiegitura berdea eta naturan oinarritutako irtenbideak 

lurraldea indartzeko, haren irauteko gaitasuna 

sendotzeko eta ingurumenaren aldaketetara 

egokitzeko. 

        

  

8_3 

Nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea, eta 

nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen integratua, 

ekologikoa, tokikoa eta berotegi-efektuko gas gutxiago 

isurtzen dituena sustatzea. 

    

    

  

8_4 

Hiriko eta aldirietako berdeguneak lotzea eta ibai-

ekosistemak integratzea, bero-uharteen ondorioak 

murrizteko. 

      

  

  

  OSASUNA           

8_5 
Bizitegietatik gertu berdeguneak eta aisialdirako tokiak 

aurreikustea planeamenduan. 

  
  

    
  

8_6 
Bizitegi-eremuetan eta hirien erdialdean trafikoa 

lasaitzeko neurriak bultzatzea. 
    

    
  

8_7 

Enpleguaren gertutasuna eta aniztasuna sustatzea, 

gizarte-bazterketa arriskua murriztea eta osasunaren arloko 

gizarte-desberdintasunak gutxitzea. 

    
    

  

8_8 
Oinez eta bizikletaz ibiltzeko sareak hobetzea, eta 

mugikortasun aktiboa eta jarduera fisikoa bultzatzea. 
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PORTU SONDIKA BASAURI GETXO BILBAO 

  GENEROA           

8_9 

Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko, bidean 

behar den denbora murriztea, askotariko erabilerak 

kokatuz eta distantziak laburtuz. 

      
    

8_10 

Zenbait gizarte-taldek arriskutsutzat jotzen dituzten 

guneak identifikatzea (bereziki emakumeekin, pertsona 

adinduekin eta haurrekin lan eginez). 

  

  

      

  HAURRAK           

8_11 

Ikastetxeetako patioek hirien berroneratze-

prozesuetan duten eginkizunari balioa ematea, espazio 

publikoan integratutako erabilera anitzeko guneak 

diren aldetik. 

  

  

    

  

8_12 
Haurren autonomia pertsonala bultzatzea udal-

ekintzen bidez. 

  
  

      

  EUSKARA           

8_13 Euskarazko toponimoak edo terminoak erabiltzea.     
    

  

8_14 
Arnasgune diren udalerriak babestea eta sendotzea, 

eta lurraldearekin duten lotura sustatzea. 
      

    

  IRISGARRITASUN UNIBERTSALA           

8_15 
Oinarrizko ekipamendu eta baliabideak herritar 

guztien eskura daudela bermatzea. 
    

      

8_16 
Lurraldean dauden oztopo motak identifikatzea eta 

aztertzea. 
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Partikularren ekarpenak 

Proposatutako 8 gai eta azpigaietako bakoitzari buruzko partikularren botoez gain, gai horiei eta beste batzuei buruzko 

partikularren ehunka ekarpen ere jaso genituen. Ideia horiek guztiak prozesuaren webgunean zintzilikatutako aktetan 

kontsultatu daitezke.  

Bertaratzea 

Aurkezpenetan eta saioetan, guztira, 61 lagunek hartu zuten parte.  

Tokia Portugalete Sondika Basauri Getxo Bilbao 

Data 2018-3-12 2018-3-13 2018-3-14 2018-3-15 2018-3-19 

Parte-hartzaileak 7 6 10 22 16 
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4.3. KONTRASTEA: ON LINE ETA PROPOSAMENETARAKO WEBGUNE BIDEZ 

2017ko Urria  - 2018ko Maiatza  
 

Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenerako posta elektronikoa 

(revision.ptp.bm@bizkaia.eus) gaitu zenez, fase honetan ere jaso genituen ekarpenak.  

Guztira, partikularren 15 ekarpen, eta elkarte hauen izenean egindako 3 ekarpen jaso genituen:  

- Euskadiko Geologoen Elkargo Ofiziala 

- Ortuellako Sugorri auzo-elkartea 

- Erandioko EH Bildu  

Alegazioak egiteko epea amaitu bitartean (maiatzaren 2ra arte) jasotako ekarpen guztiei erantzun genien, 

iradokizuna egin izana eskertzeko eta aurkezpen publikoaren epea amaitutakoan jasotako gainerako ekarpenekin 

batera aztertuko zirela eta erantzungo zitzaiela jakinarazteko.  

Bestalde, ekarpena egin zuen eragileetako bakoitzari erantzun genion, eta, horrezaz gain, Bilbo Metropolitarraren 

Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenean parte hartzen jarraitzeko eta horren inguruan harremanetan egoten 

jarraitzeko zer modu zituzten jakinarazi genien guztiei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekarpenen jatorria – Partikularrak eta elkarteak 

 

mailto:revision.ptp.bm@bizkaia.eus
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4.4 PANEL INFORMATZAILEAK ETA POSTONTZI IBILTARIA:  

2018ko Otsaila - Iraila  

Helburua 

Lurralde Bizia erakusketaren helburua, fase honetan, Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren aurrerapen-

dokumentua egiteko fasean lortutako emaitzak aurkeztea zen, herritarrei jakinarazteko zer ondorio nagusi atera genituen 

ordura arte, eta fase horretan herritarren parte-hartzea sustatzeko.  

Erakusketarako erabilitako 8 panelak Bilbo Metropolitarraren udalerrietan 8 hilabetez egon ziren ikusgai, 2018ko otsailetik 

irailera bitartean, udan izan ezik, hots, uztailaren erdialdetik irailera arte.   

 

Metodologia 

Erakusketa astebetez izan du ikusgai udalerrietako bakoitzak, astelehenetik igandera bitartean; panelak leku irekietan eta 

herritarrek eskuragarri dituzten lekuetan jarri ziren, hala nola udal-kiroldegian, kultur-etxean, udaletxean edo 

liburutegian.  

Roll-up formatuko erakusketa zen, eta ondoan galdera-sorta bat eta iradokizunentzako postontzi bat jarri ziren, herritarrek 

ekarpenak in situ egin ahal izateko eta informazioa eskatu ahal izateko, prozesu-guztiaren jarraipena egite aldera.  

Panelak txandaka jarri ziren udalerrietan, eta elkarrengandik hurbil dauden 3 tokitan aldi berean; hartara, udalerria baino 

eremu geografiko handiagoan ematen zen ezagutzera astebetez.  

Guztira, 40 tokitan baino gehiagotan egon zen ikusgai erakusketa; izan ere, biztanleria askoko udalerrietan, hala nola 

Barakaldon eta Bilbon, auzo edo barruti batean baino gehiagotan jarri zen.   

 

Komunikazioa 

Lurralde bizia erakusketa antolatzeko komunikazioak bi arlo hartzen zituen, bi helburu hauek kontuan hartuta:  

Erakusketaren KUDEAKETA eta KOMUNIKAZIORAKO estrategia, tokian tokiko teknikariekin:  

ADMINISTRAZIOEN EGITEKOA (I): KUDEAKETA 

Udalerri bakoitzak erabaki zuen panelak non jarri. Esan genien komeni zela jende asko ibiltzen zen edo herritarrak joan 

ohi diren lekuren bat aukeratzea, eta aste guztiaren joanean ikusteko aukera emango zuena. Eta ahal izatera, lurralde 

sentsibilizazioko fasean erakusketa ibiltarirako erabilitako leku berbera aukeratzea.   

ADMINISTRAZIOEN EGITEKOA (II): INFORMAZIOA JAKINARAZTEA 

Udalei eskatu genien erakusketari buruzko informazioa ahalik eta herritar gehienei helarazteko nork bere komunikazio-

bideak (udal-webgunea, sare sozialak, harremanak…) baliatzeko.  
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Muntaketaren KOORDINAZIOA, erakustokietako arduradunekin:  

Aurreko erakusketan bezala, udaletako hirigintza-arloko teknikariekin eta erakusketa jarriko zen zentroetako 

arduradunekin posta elektronikoz eta telefonoz jarri ginen harremanetan, honako lan hauek koordinatzeko: muntaketa-

ordutegiak, materiala kargatzeko eta deskargatzeko aparkalekuak eta udalerrian erakusketaren berri ematea.   

 

SORTUTAKO MATERIALA 

 Erakusketaren berri emateko komunikaziorako kita, euskaraz eta 

gaztelaniaz, prestatu eta eman genien, edukiak komunikazio-

bideetara egokituta:  

- Lurralde bizia kartel espezifikoa, udalerri bakoitzarentzat 

- Mezu nagusiaren testua: webgune ofizialean, Facebooken eta 

tokiko prentsan argitaratzeko, eta informazioa zabaldu zezaketen 

elkarte zein erakunde publiko eta pribatuei posta elektroniko bidez 

bidaltzeko.  

- Mezu laburrak: sare sozialetan erabiltzeko 

 

Bestalde, udalei komunikazio-kanpainan laguntzeko, DinA5 

tamainako informazio-liburuxkak bidali zitzaizkien bi aste lehenago 

gutxienez, udalerrian jende gehien ibiltzen den lekuetan banatzeko.   

 

 

 

 

 

Horrezaz gain, sare sozialetarako kartelak 

prestatu genituen (lurralde bizia), aldibereko 3 

erakusketen informazioa astean behin biltzeko:  



 
 

72 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udal-eragileen sare sozialetatik egindako hedapenaren laginak: 
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KOKAPENAK  

Erakusketa, besteak beste, leku hauetan egon zen ikusgai:  

  

UDALETXEKO BEHE-SOLAIRUA. (Erandio) 

 

ANTZINAKO ESKOLAK (Zaratamo) 

 

 

SANTA KLARAKO KULTUR-ETXEA. (Portugalete) 

 

 

UDAL IGERILEKUAK. (Sopelana)    
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Parte-hartzea 

Lurralde bizia erakusketa Bilbo Metropolitarraren 35 udalerrietan ikusgai jarri ondoren, eremu funtzionala osatzen duten 

udalerrietako herritar guztiei eman zitzaien ezagutzera Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren 

berrikuspenaren aurrerapen-faseko helburuak eta proposatutako estrategiak.  

Horri esker, herritarrek parte hartu zuten, eta zehazki, hiru parte-hartze mota hauek lortu genituen:  

Pasiboa; herritarrak erakusketa jarritako lekuetara hurbildu ziren. Erakusketa jende asko ibili ohi den lekuetan jarri zenez, 

herritar ugarik hartu zuen parte.  

Aktiboa; udalerriek komunikatzeko erabilitako bitartekoei esker (prentsa-oharrak, mezuak sare sozialetan eta kartelak), 

herritarrak informatuta daude.  

Aktiboa – Gogoetatsua; propio erakusketa ikustera joateaz gain, zenbait herritarrek galdera-sorta erabili zuten, han 

adierazitako gaiei buruzko ekarpenak egiteko.   

 

GALDETEGIA 

Aurrerapen-faserako galdera-sorta bat prestatu genuen, xedetzat hartuta aurrerapena prestatzeko fasean lortutako 

emaitzak herritarrekin kontrastatzea; paper-formatuan banatu genuen, lurralde bizia erakusketa ibiltaria erakusgai 

jartzean.  

Galdera-sorta horren bidez, herritarrei aukera eman zitzaien zenbait gairi buruzko iritzia emateko, hala nola lurzorua 

leheneratzeko baldintzez, hiri batek eredu orekatua eta jasangarria lortzeko beharrezkoak diren alderdiez, mugikortasun 

bigun eta garraio publikoaren arteko balorazioaz eta udalaz gaindiko estrategiez.   
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EMAITZAK 

Guztira, 37 galdetegi inplementatu ziren 13 udalerritan.  

Hona hemen aurrerapen-fasean lurralde bizia inkestan lortutako parte-hartzea erakusten duten zenbait grafiko:  

 

 Parte-hartze mota - Generoa 
Grafikoa, datuak zehaztu zuten galdetegien arabera eginda dago (37 galdetegietatik, 

17tan zehaztu zuten genero-datuak)  

 Parte-hartze mota udalerrika 
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Ondorioak 

Hona hemen galdera-sortatik ateratako ondorio nagusiak biltzen dituzten grafikoak:   
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ERANSKINAK 

1. Parte-hartzea 

 

PARTAIDETZA PUBLIKOARI BURUZKO PROGRAMA 

 

LPP-AREN BERRIKUSPENA. INFORMAZIO ETA DIAGNOSTIKO FASEA 

 Aurkezpenak 

o Informazio eta diagnosi dokumentua. Laburpena 

o Diagnostikoaren aurkezpena 

o Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren aurkezpena 

o Lurralde Sentsibilizaziorako erakusketa ibiltaria (panelak) 

 

 Parte-hartzearen emaitzak: ekarpenak 

o Gizarte-eragileen ekarpenak. 

Lurralde-antolamenduko eragileei egindako kontsulten aktak, 2017ko urtarrila 

o Lurralde Sentsibilizazioaren I fasearen ekarpenak. 

Paperezko galdetegia, I Fasea  

 Galdetegiaren txostena, 2017ko ekaina 

 Galdetegien emaitzak 

o Lurralde Sentsibilizazioaren II fasearen ekarpenak 

 Parte-hartze saioen txostena, 2017ko iraila. 

 Diagnostikoari buruzko galdetegiaren txostena, 2018ko martxoa. 

 Galdetegien emaitzak 

o BMLPPren berrikuspenerako posta elektronikoan jasotakoak (revision.ptp.bm@bizkaia.eus) 

 2016ko urria – 2017ko maiatza_Lurralde Sentsibilizazio fasea 

 2017ko maiatza – urria _Diagnostico fasea 

 

 Ekitaldi-aktak 

o Aurkezpen-saioa udaletxei. 2016ko urria 

 Udaletxei aurkezteko saioaren akta, 2016ko urria. 

 Udaletxei dokumentuaren idazketa aurkeztea, 2016ko urria 

 Udaletxei ingurunearen ebaluazio estrategikoa aurkeztea, 2016ko urria. 

 Udaletxei parte-hartze publikoa aurkeztea, 2016ko urria. 

 

 

mailto:revision.ptp.bm@bizkaia.eus
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o Foro tematikoak. 2017ko urtarrila eta otsaila 

 Lehen foro tematikoa - Akta 

 Bigarren foro tematikoa - Akta 

 Hirugarren foro tematikoa - Akta 

 Laugarren foro tematikoa - Akta 

 

o Parte-hartze saioak. 2017ko maiatza eta ekaina 

 Basauri, maiatzak 16. 

 Sondika, maiatzak 23. 

 Portugalete, maiatzak 30. 

 Getxo, ekainak 6. 

 

LPP-AREN BERRIKUSPENA. AURRERAPEN-FASEA 

 Aurkezpenak 

o Aurrerapenaren aurkezpena 

o Hasierako dokumentu estrategikoaren aurkezpena 

o Aurrerapenaren aurkezpen bideoa 

o Aurrerapenaren erakusketa ibiltaria (panelak) 

 

 Parte-hartzearen emaitzak: ekarpenak 

o Aurrerapena aurkezteko fasetik etorritakoak 

Paperezko galdetegia, Aurrerapen-fasea 

 Galdetegiaren txostena, 2018ko iraila 

 Galdetegien emaitzak 

o BMLPPren berrikuspenerako posta elektronikoan jasotakoak (revision.ptp.bm@bizkaia.eus) 

 2017ko urria –2018ko maiatza 

 

 Ekitaldi-aktak 

o Mahai-teknikoa. Bilbo. 2018ko martxoa 

 Akta. Mahai teknikoa. Bilbo, 2018ko martxoak 7 

o Parte-hartzeko tailerrak. 2018ko martxoa 

 Ondorioak. Portugalete, martxoak 12 

 Ondorioak. Sondika, , martxoak 13 

 Ondorioak. Basauri, , martxoak 14 

 Ondorioak. Getxo, , martxoak 15 

 Ondorioak. Bilbao, , martxoak 19 

 Ondorioak. Laburpen-koadroa 

mailto:revision.ptp.bm@bizkaia.eus
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2. Komunikazioa 

FASE 1: AURRETIKO FASEA 

o Infografiak 

o Agenteei hasierako posta elektronikoa 

 

FASE 2: SENTSIBILIZATZEKO FASEA 

o Foro tematikoak 

 Hasierako komunikazioa 

 Amaierako komunikazioa 

 Kartelak 

 Foro tematikoen difusioa 

o Erakusketa ibiltaria 

 Hasierako komunikazioa 

 Komunikazio-kit baten adibidea 

 Erakusketa ibiltariaren fitxa 

 

FASE 3: INFORMAZIOA ZABALTZEKO ETA DIAGNOSTIKOA EGITEKO FASEA 

o Saio teknikoak 

 Hasierako komunikazioa 

 Amaierako komunikazioa 

 Komunikazio-kit baten adibidea 

o Parte-hartzearen ekarpenak 

 Argitalpenak 

 Parte-hartzearen ekarpenen fitxa 

 

FASE 4: AURRERAPENA JENDAURREAN AURKEZTEKO FASEA 

o Mahai-teknikoa 

 Teknikoentzako posta elektronikoa 

o Parte-hartze tailerrak 

 Hasierako komunikazioa 

 Kartelak 

 Komunikazop-kit baten adibidea 

o Erakusketa ibiltaria 

 Hasierako komunikazioa 

 3 udalerrientzako kartelaren adibidea 

 Komunikazio-kit baten adibidea 
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