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thinking FADURA
Fadurako gaur egungo Udal Kiroldegian zenbait
jarduera egiten ari da Uraren Euskal Agentzia
(URA), zeharkatzen duen Gobela ibaiaren ibilguaren hobekuntza hidraulikoa egiteko. Lan
horiek, ibaiaren ibilgua eta inguruko eremuak
zenbait tartetan egokitzeko eta aurretik gertatu
diren uholdeak ez errepikatzeko proiektu orokor baten barruan daude.
Ibilguan egin behar diren lanak direla eta, kiroldegian aldaketa handiak espero dira, eta horrek
aukera paregabea ematen du eremu osoa berriro
pentsatzeko eta hobetzeko. Horrez gain, kirol-jarduera, bizi-kalitatea eta Getxoko udalerrian
ohitura osasungarriak hartzea bultzatzen ere jarraituko da.

Thinking Fadura Getxo Kirolakek bultzatutako
partaidetza-prozesu bat da, Fadurako kirol-instalazioa eta bere ingurua aldatzeko, eta eremu
publiko berria diseinatzeko, instalazioen ondoan
sarrera libreko parke bat eta Getxo Kirolakeko abonatuek kirola egiteko instalazioak egon
daitezen.
Horrela, Thinking Faduraren asmoa da etorkizuneko kirol parkean jarduera fisikoa egitea eragiten duten, ingurumen-hobekuntzak
lortzen dituzten, aisialdi, osasun eta kirolaren
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sektorean enplegua handitzen duten eta eremuetarako sarbideak eta kontrola hobetzen
dituzten elementu berriak sartzearen inguruko
iritzia jasotzea herritarrengandik.
Fadurako kirol berria planifikatzeko eta diseinatzeko lan teknikoa herritarren gogoeta eta
ekarpenekin harreman zuzena izanez garatuko
da, nahastuta dauden eragile guztiak barne hartuz -kirolariak, klubak, kirol elkarteak, Getxo
Kirolakeko abonatuak eta erabiltzaileak, herritarrak edo enpresak, besteak beste-, normalean
kirolean partaidetza txikiagoa duten taldeei
arreta berezia jarriz, eta genero-ikuspegia,
kultura artekotasuna eta aniztasun funtzionala
barne hartuz.
Fadurako kirol-parke berria gainerako hiri-ingurunearekin lotuta egongo da, eta eremu
honen diseinuan, kirolaren eta ongizatearen
inguruan ekonomia-garapen iraunkorrerako
eragile gisa balio duten eremu garrantzitsuak
barne hartzeko aukera ere emango du. Erronka
honekin batera, Getxoko Udalaren gaur egungo
Legegintza Plana ere finkatuko da. Horrela, helburu nagusi gisa, ekonomia-jarduerarako aukeren hiri bat izan dadin aurre egitea proposatzen
du, tokiko garapen iraunkor baten ikuspegitik.

Thinking Fadura partaidetza-prozesuak bi fase
kontuan hartzen ditu bere garapenerako. Lehen
fasea, eragile garrantzitsuen diagnostikoa eta
mapaketa, dokumentu honetan garatzen dena;
bigarren fasea, sozializazioa eta herritarren
partaidetza aktibatzea, 2017ko hirugarren lauhilekotik aurrera garatuko dena.

Diseinu parte-hartzailea: Bigarren fasean,
diagnostiko batetik abiatuko da metodologia.
Horrela, herritarrei prozesu ireki batean parte
hartzeko deituko zaie, zenbait eremutan jarduerak eginez, interesa duten pertsona guztiek
beren aukera, behar eta helburuen arabera
parte hartzeko aukera izan dezaten.

Diagnostikoa. Proiektuaren lehen fase honetan,
Fadurako alderdirik garrantzitsuenak identifikatu eta aztertzen dira, eta eragile garrantzitsuekin harremanetan jartzen dira, proiektuaren
berri emateko eta hurrengo fasean landuko diren gai garrantzitsuenei buruzko iradokizunak
jasotzeko. Eragile hauek, gero, partaidetza-prozesuan sartuko dira Fadurako parkea berriro
diseinatzeko.

Thinking Faduraren helburua udalerriko herritarrek parte hartzea da, parkearen etorkizunari
eta hiri-inguruarekin duen erlazioari buruzko
gogoeta kolektibo, kritiko eta konstruktiboa
egiteko. Horregatik, arreta berezia jarriko zaio
normalean kirolaren arloan aritzen ez diren
taldeen partaidetzari, eta kirolaren eta ongizatearen sektorearen ahalmena kontuan hartuko
da, ekonomia-sortzaile gisa.
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SARRERA
DOKUMENTU HONEN IZAERA
Dokumentu honen eginkizun nagusia ezagutza-oinarri eskuragarria sortzea da, azalpenezkoa dena, oinarrizko dokumentazio gisa
balio izateko partaidetza-prozesuan. Izan ere,
prozesu honen bigarren fasean, itxura emango
dio Fadurako kirol-parke berriari.
Erakundeek eta herritarrek zer esku-hartze
arlo izango den eta zer aukera ematen dituen
argi ezagutzea eta partekatzea, mundu guztiak
prozesua modu eraginkor batean ezagutzeko
aukera ematen dute.
Diagnostiko horrek, gaikako kapituluetan antolatuta, oinarri ona ematen du orain Fadurako
kiroldegian eragiten duten arazoak zein diren
eta proiektu berriak lortu beharko lituzkeen
helburu nagusiak zein diren ulertzeko. Azkenik,
esku hartzeko zenbait iradokizun edo gomendio
ematen ditu.
Informazio guztiak (geografikoa, espaziokoa,
estatistika eta abar), hirugarren pertsonek
emandako datuak barne hartzen dituenak,
jatorrizko iturrira eramaten duen esteka bat du.
Iturririk gabeko datuak, gehienak kualitatiboak
direnak, diagnostikoa idatzi duen taldeak sortu
ditu, edo zenbait eragilerekin egindako elkarrizketen emaitza dira.
Dokumentua funtsean 3 ataletan bana daiteke:
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Lehen zatia kapitulu hauek osatzen dute Ingurumen testuingurua, Mugikortasuna eta Irisgarritasuna eta Hiri-testuingurua. Hiriko ikuspegi batekin
hasten da bakoitza, parkeak bere testuinguruarekin dituen harremanak nabarmenduz, eta
gero, Fadurara hurbildu eta eremuaren berariazko ezaugarriei erreparatzen die.
Bigarren zatian, Espazioaren azterketa, segurtasuna eta jarduera eta erabilera delakoan, kiroldegiaren bereziko ezaugarriak, espazioko elementuak eta erabiltzen diren elementuak aztertzen
dira. Atal horretan, argiago zehazten dira esku
har daitekeen eremuak, nola eta zer mugarekin
jardun daitekeen. Gaur egungo erabilera-ereduak eta hobetzeko dauden aldeak aurkezten
dira, kiroldegiari ahalik eta etekinik handiena
ateratzeko.
Azken atala kapitulu hauek osatzen dute: :
gizarte-testuingurua, Kirola: Kultura eta Ekonomia,
Kudeaketa, eragile garrantzitsuen Partaidetza eta
Mapaketa, gizarte-geruzari buruzkoa da. Gizarte, kultura eta ekonomia inguruari buruzko
ezagutza, bere arazo eta aukerekin, funtsezko
elementu bat da etorkizuneko kirol-parkea
diseinatzeko. Horrez gain, parte hartuko duten
erakunde eta eragileen mapa bat argi izatea
ezinbestekoa da aldaketa-prozesu bat kudeatu
ahal izateko.

5

AURKIBIDEA

10

INGURUMEN TESTUINGURUA

40

MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

68

HIRI TESTUINGURUA

92

ESPAZIOAREN AZTERKETA

176

SEGURTASUNA

184

JARDUERA ETA ERABILERA

200

GIZARTE TESTUINGURUA

220

KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

228

KUDEAKETA

234

PARTAIDETZA

242

ERAGILE GARRANTZITSUEN MAPAKETA

DIAGNOSTIKOA | AZTERKETA EREMUA

AZTERKETA EREMUA
FADURAKO KIROLDEGIA,
ETORKIZUNEKO PARKEA ETA
BERE INGURUA
Oso zehatza den Getxoko eremu batean mugatuta badago ere, thinking Fadura prozesua kiroldegiaz harago hedatu behar da, instalazioetatik
hurbilen dagoen ingurura, eta baita inguratzen
duen lurraldera ere, izan ere, hor, Fadura erreferente bat da kirolari dagokionez. Hori dela eta,
diagnostiko honek hiru eskala nagusi kontuan
hartzen ditu zeharka ataletako bakoitzean, eta
garrantzia ematen die bai instalazio bakoitzaren
berariazko informazioei bai hori inguruarekin
dituzten harremanei.
Kiroldegiaren eskala: Zenbait baldintzapetan
zuzenean esku har daitekeen Getxo Kirolaken
zuzeneko kudeaketaren mendeko eremua.
Thinking Fadura prozesuak erreparatzen dion
eremua da, eta gutxi gorabehera kirol-instalazioek erabiltzen duten eremu bera da.
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Inguruaren eskala: Fadurako zuzeneko eragin-eremua da, hau da, parkeak zuzenean eragin
dezakeen eremua eta bere funtzionamendua.
Baina diseinuaren beraren zatitzat ere har
daiteke (esaterako, Bolueko hezegunea edo Teknika Hobekuntzarako Zentroa). Ezinbestekoa
da eremu hori kontuan hartzea, eragin zuzena
duelako parkean zenbait alderdiren bidez, hala
nola hurbilen duen inguruko mugikortasuna,
erabilerak eta hiri-garapen berriak.
Hiri edo lurraldeko eskala: Erabilgarria kiroldegia dagoen testuingurua eta Fadura aldatzeko
kontuan hartu behar diren hiri- eta gizarte-aldaketako prozesuak ulertzeko.
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