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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.
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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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INGURUMEN
TESTUINGURUA
Iturria: Open Data
Euskadi

Fadurako kiroldegiaren kokapen geografikoak
eragin handia du bere izaeran, ez bakarrik ingurumen- eta natura-mailan; geroko kapituluetan
azaltzen den moduan, giza geografia, hirigintza,
irisgarritasun eta bestelako mailetan ere bai.
Ezinbestekoa da nabarmentzea Gobela ibaiak

eta Bolueko hezeguneak hirian duten eginkizuna. Biak Fadurarekin hertsiki lotuta daude,
biodibertsitate-erreserbak gisa, eta hiri berdeago eta irisgarriago baterako ardatz posible gisa.

El territorio de Getxo
Getxoko udalerriko lurraldea Bilboko itsasadarraren eskuinaldean dago, Nerbioi eta Ibaizabal
ibaien ibai-sistemaren bokalean. Hegoaldean
laua da nolabait, eta gutxi gorabehera Gobela
ibaiaren bokaleko eremua bera da. Iparralderantz, oso markatuta dauden zenbait gorabehera ditu, bai kostaldean bai barnealderantz.
Udalerriko hegoaldeko muturra eta Gobela
ibaiaren harana alde batera utzita, haien punturik garaienak 15 m-tara zeudela, gainerako
lurraldean 95 m garai diren muinoak nagusi
dira. Kostaldea ia guztiz harritsua da, iparralderantz gero eta garaiagoak eta bertikalagoak
diren itsaslabarrekin.

Orografia oso malkartsua eta horrek eragin nabaria izan du hiriaren hiri-garapenean. Horrela,
zenbait eremu hazi dira, lotura batzuk garatu
dira eta, askotan malden eta aldapen eragin
handia duen lurraldea erabiltzeko modu bat
hedatu da.
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Fadura kiroldegiaren kokapena
Fadurako kiroldegia eremu lau batean dago
Gobelako haranean. Ez du inolako gorabehera
topografikorik. Sakonean antropizatutako gainazaleko jalkinez osatutako lautada alubiala da,
eta 5 eta 10 m arteko garai da.
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KLIMA

Getxok itsasaldeko klima du (Cfb Köppenen
sailkapen klimatikoaren arabera). Urte osoan
banatuta euria egiten du, eta ez dago ondo definituta dagoen urtaro lehor bat. Zerua estalita
edo partzialki estalita dago urte gehienean, eta

normalean euri-zaparrada gisa egiten du euria.
Tenperaturak freskoak dira urte osoan, eta batez besteko gehieneko tenperatura udan izaten
da: 26 gradu.
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Klimaren aldagai nagusiak, hileko estatistikak.
Iturria: http://meteoblue.com.
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LURRALDEAREN ESTALDURA

Iturria: Open Data
Euskadi.

Hiri eta natura artean
Fadurako kiroldegia Getxorako oso garrantzitsua izan daitekeen kokapen estrategiko batean
kokatuta dago.
Fadurako eremua banda bat modukoa da kostaldearen eta Gobela ibaiaren artean dagoen
hiri-egituraren eta BI-637 autobidearen beste
aldean hedatzen den ingurune naturalaren
artean.
Fadura eta Bolueko hezegunea atseden hartzeko, kirola egiteko eta natura guneak dira, eta hi-

Bolueko hezegunea
inguratzen duen kalea.
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ria naturara sartzeko eta natura hirian sartzeko
sarbide bihurtzeko ahalmena dute.
Iturribarriko eremuko hiri-garapen berriekin eta Makaleta etorbidearen etorkizuneko
aldaketarekin, Fadura are garrantzitsuagoa da,
gero eta osoagoa eta handiagoa den hiri-eremu
baten eta oraindik biodibertsitateko erreserba
garrantzitsua izateko gai den ingurumen-ingurune baten artean, topagunea izateko.
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GOBELA IBAIAREN ARROA

Iturria: Open Data
Euskadi.

Gobela ibaia Getxoko ur-ibilgu nagusia da: ia
udal lurralde osoa, kostaldeko isurialdeak kanpoan utzita, bere arroaren barruan dago. Horrek
esan nahi du Gobela ibaia nahiko antropizatuta
eta urbanizatuta dagoela, horrek naturarako eta
hirirako ekartzen dituen arriskuekin.

2 - Itzaerrekaren elkargunea
Fadurako kiroldegiko belodromoaren parean,
Itzaerreka erreka lurpeko bide batetik igarotzen
da, autobidea eta instalazioen ipar-mendebaldea
zeharkatuz. Azkenik, Gobelan isurtzen dituzte
urak, pasabide berritik metro gutxi batzuetara.

Ibaiaren eskuinaldean bereziki dentsitate
ertaineko hiri-eremuak daude aldamenean, eta
saneamendu-kolektoreen sistema eraginkorra
izan arre, uren kalitatea oraindik ezin da ontzat
hartu.

3 - Bolueren elkargunea
Handik metro gutxi batzuetara, Faduratik behera, Larrañazubi erreka Gobelarekin elkartzen
da, azpiegiturek bereziki hartuta duten puntu
batean, autobiderako irteera delako. Bokalera
heldu aurretik, Larrañazubi errekak eremu lau
bat zeharkatzen du, hezegune bat osatuz.

Gobela Barrikan jaiotzen da, Gana mendian, Sopelatik igaro eta Getxoko udalerria iparraldetik
hegoaldera zeharkatzen du. Udando ibaiarekin
elkartu ondoren Leioan isurtzen ditu urak.
Getxoko udalerrian ibaiaren ibilgua bereziki
ezohikoa den 5 gune aurki ditzakegu:
1 - Zubiletako eremua
Zubiletako eremua Fadurako eremutik zertxobait iparralderago dago. Berdegune zabala da,
labore puntual eta hedatuekin, ortuak nagusiki.
Natura-ingurune hau urbanizazio-zerrenda
trinkoagoez inguratuta dago, eta oso garrantzitsua da etorkizuneko ibai-parkeko ikuspegi
batean, Faduraren ondoan dagoelako, eta baita
Gobelako ibilguaren eta bigarren mailako
ibaiadar baten artean ere, Salsidu Etorbidearen
parean isurtzen dituena urak.
Arrisku hidraulikoari dagokionez, bereziki sentikorra da Izaro Kalearen eta Zubileta kalearen
artean dagoen ibaiaren tartea, eraikinen artean
guztiz lurperatuta dagoelako.
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4.- Desbideratzea
Gobela kiroldegiaren parean, ibaiaren ibilgu
nagusia mendebalderantz desbideratzen da
artifizialki, eta gero, 400 m lurperatuta igarota,
Cristobal Valdés kalearen ibilbidetik jarraituz,
Bilboko itsasadarrean isurtzen ditu urak. Desbideratze horri esker, ibaiaren berezko ibilbidea
murrizten da, uholdeak gertatzeko arriskua murriztuz eta ur-goraldietan fluxua kontrolatzen
utziz. Horrenbestez, hiriko beheko eremuetan
ez da kalterik gertatzen. Ibaiaren jatorrizko ibilbidean ibilguan balio ekologikoei eusteko emari
ekologiko bat mantentzen da.
5 - Lurperatutako tartea
Areetako Geltokiko plazatik aurrera lurpean
joaten da ibaia, 1 km, Ibaigane eta Gabriel Aresti
kaleetan zehar. Gero, Lamiakoko metro-geltokiaren parean berriro azaleratzen da.
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GOBELA IBAIAREN ARRISKU
HIDROLOGIKOA ETA
HOBEKUNTZA HIDRAULIKOKO
LANAK FADURAKO EREMUAN
Iturriak: URA - Uraren Euskal Agentzia,
Gobela Ibaiak Kaltetutakoen Elkartea, Open
Data Euskadi.

Azken urteetan URA, Uraren Euskal Agentzia,
Gobela ibaiaren zenbait tartetan lan egiten egon
da, bizilagunak dauden eremuetatik igarotzean
ibaiaren baldintza hidraulikoak eta segurtasunekoak hobetzeko.
Uholdeen historia
Gobela ibaian hainbat uholde eta goraldi handiak gertatu dira. Larriak izan ziren 1906, 1908,
1914, 1933, 1936, 1953, 1964, 1967, 1974, 1977,
1980, 1983 eta 2008 urteetakoak, kalte handiak
gertatu zirelako hirian eta biztanleengan. Baina
goraldi txikiagoak ere egon dira, etxebizitzetan edo erkidegoetan uholde puntualak eragin zituztenak, hala nola 2009, 2010 eta 2011.
urteetakoak.
Arrisku-faktoreak eta baldintzen hobekuntza
Getxoko uholde batzordeak argitaratutako
informazioen arabera (2015eko otsailaren 18),
“Salsidu”, “Larrañazubi”, “Errekagane” eta
“Fadurako” lanen ondoren, 100 urteko errepikatze-denbora duen uholdea gertatzen bada,
ur-mailak 1,44 m jaitsiko lirateke hegoalderago
dagoen kontrol-puntuan, eta 2,28 m arte, eremuko kontrol-puntu onenean.

Vistas del río Gobela el
28 de Febrero de 2011
durante una crecida.
Fuente: http://encauzarelgobela.blogspot.
com.es.
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Hala ere, Gobela ibaiak arrisku hidriko handiko iturria izaten jarraitzen du. Beraz, arreta
bereziak eskatzen ditu polizia-eremuan eta
lehentasunezko fluxu-eremu guztietan dauden
eremuen diseinu eta erabilera fasean.
Fadurako kiroldegia ia osorik barne hartzen
da lehentasunezko fluxu-eremuan, eta uholde-arriskua duen eremua da, 10 urtetik aurrerako
errepikatze-denborekin.
Hobekuntza hidraulikoko lanak
Une honetan (2017ko ekaina) Fadurako eremuan egiten ari diren lanekin, Uraren Euskal
Agentziak Gobela ibaiaren segurtasuna hobetzeko planteatuta dituen esku-hartzeak amaituko dira. Azken fase honetan ibaiaren sekzioa
aldatu da kiroldegitik igarotzean. Helburua da
ibilguaren ahalmen hidraulikoak hobetzea, eta
goraldiak gertatzekotan ur-jarioari kalte egiten
zioten zenbait eragozpen kendu dira. Horrela,
ibaia zeharkatzen duten zubiak eta pasabideak
hobetu dira.
Halaber, zenbait lan osagarri egin dira, hala nola
bide berriak ibai-ertzean, espezia autoktonoak
landatzea kaltetutako eremuetan eta abar.

Jabari Publiko
Hidraulikoko eremua
eta Polizia Eremua.

10 urteko errepikatze
denborako uholde
arriskua..

100 urteko errepikatze
denborako uholde
arriskua.

500 urteko errepikatze
denborako uholde
arriskua.
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Fadurako airetiko
argazkia 2005ean.
Iturria: Google Earth
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Fadurako airetiko
argazkia 2016an. URAk
egindako lanen azken
tartea deskribatzen da.
Iturria: Google Earth
Hobekuntza
hidraulikoko lanak.
(A: aurreko fasea,
2009)

A

3 padel-pista
kentzea

1

Zubi berriak
1 Garagardotegirako
sarbidea
3 Aparkalekua

2

2 Itzaerrekaren
errekaren
elkargunea

3

Egindako bide
berriak
Hesi berriak
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IBAIA FADURAKO KIROLDEGITIK
IGAROTZEAN

Iturriak: URA - Uraren
Euskal Agentzia, Open
Data Euskadi.

Gobela ibaia Fadurako eremua egituratzen duen
funtsezko elementua da. Gaur egun, instalazioen eta ibaiaren arteko erlazioa hobekuntza
hidraulikoko lanek eta zenbait irisgarritasun-arazok mugatzen dute, baina zenbait tartetan arazorik gabe paseatu daiteke dagoeneko
ur-ibilguan zehar.

Ibaian zehar dauden espazio libreak eta kiroldegiaren erdiko eremuekiko loturak kontuan
hartu behar dira. Ertzen gaur egungo diseinuaren zenbait elementuk, hesiek eta segurtasun-neurriek ez dute uzten uretatik hurbilen
dauden eremuetara erraz sartzen. Iparraldearekin (institutuaren ondoan nahiz Makaleta
Etorbiderantz) eta hezegunearekin dauden
loturak aztertu hartu behar dira, gaur egun ez
daudenak.

Ibaiarekiko erlazioak funtsezko puntua izan
behar du etorkizuneko parkearen diseinuan, eta
hiri-ikuspegi batean sartu behar da ibaia hiriko
bizitzan sartuko litzatekeen epean zehar, epe laburrera gauza daitekeen edo jadanik prozesuan
dagoen tokiko diseinuko estrategia bat gisa.

8
7
6
5
4

3

Erreferentziako planoa
argazkien kokapenarekin ibaian zehar.
Jabari Publiko
Hidraulikoko eremua
Polizia eremua
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2

1

1. Gobela ibaiaren
ibilguaren ikuspegia
Fadurako eremuaren
hegoaldeko mugan,
Bolurekiko
elkargunean.

2. Gobela ibaiaren
ibilgua, Bloue 2
futbol-zelaiaren
hegoaldeko izkinatik
begiratuta.
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3. Gobela ibaia
Fadurako instalazioetatik igarotzen denean,
ezkerraldetik iparralderantz begiratuta.
Eskuinaldean Teknika
Hobekuntzarako
Zentroaren eraikina
ikusten da.

4. Gobela ibaia
Fadurako instalazioetatik igarotzen denean,
ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta.
Salsiduarte Estarte
zubi berria eta
Fadurako eraikin
nagusia, eskuinaldean,
ikusten dira.
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5. Gobela ibaia
Fadurako instalazioetatik igarotzen denean,
ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta.
Ezkerraldean frontoien
eraikinaren lubeta
ikusten da, eta
eskuinaldean kiroldegiaren eraikin nagusia.
Ibilguaren hobekuntza
hidraulikoko lanak
nabaritzen dira.

6. Gobela ibaia
Fadurako instalazioetatik igarotzen denean,
ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta.
Ezkerraldean frontoien
eraikina ikusten da, eta
eskuinaldean Getxo
taldearen futbol-zelaia.
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7. Gobela ibaia
Fadurako instalazioetatik igarotzen denean,
iparraldeko muturrean,
ezkerraldetik hegoalderantz begiratuta.
Ibaiaren ibilgua
jatorrizko landaretza-egoerara itzuli dela
eta padel-pisten
eremuan egiten ari
diren lanak ikusten
dira..

8. URAk kirol-instalaziotik iparralderen
dagoen eremuan
egindako lanen
ikuspegi. Eskuineko
ertzean, hesiaren
kontra amaitzen den
eta etorkizunean
publikoa egingo den
bidea ikus daiteke..
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Iturriak: URA - Uraren
Euskal Agentzia, Open
Data Euskadi, Getxoko
Udaleko Ingurumen
Saila..

GOBELA IBAIA HIRI PUBLIKOAREN ARDATZ GISA

GOBELA IBAIA KORRIDORE
EKOLOGIKO GISA

Getxoren hiri-garapenak uretako bi elementuei
aurre egin behar izan die beti: batetik, ozeanoa
eta itsasadarra nagusia egotea; bestetik, Gobela
ibaia, bere haranarekin Getxoren ekialdeko
muga finkatzen duena nolabait.

Getxoko antolamendu-planaren barruan ez
badago ere, Udaleko Ingurumeneko Tokiko
Foroaren proposamen interesgarri bat dago Gobelaren ibaia eta itsasoa lotzen dituen korridore
ekologiko bat sortzeko, Bolueko hezegunerako
babes bereziko proposamen bat barne hartuz.

Bere goraldi azkar eta bortitzengatik arrisku-iturri bat bada ere, denbora igarota, ibaia
naturarekin kontaktuan dagoen atsedenleku ere
bihurtu da.
Hori gertatu da URAk arrisku hidraulikoa
murrizteko egindako lanei, uraren kalitatean
egondako etengabeko hobekuntzei eta ibaia
hiriaren diseinuan sartzen jakin duen hiri-ikuspegi bati esker.
Esaterako, Getxoko kirol eta kultura instalazio
batzuk Gobelaren haranean kokatzen dira. Horrela, haranaren lur lauari eta malda gutxikoari
esker, erabateko ardatza bihurtu da hiriaren
dimentsio publikoenerako.
Fadurako kiroldegia ekipamendu eta espazio
publikoen sare honen funtsezko nodoa da. Bere
azalera, egiten diren hainbat jarduera eta erdiko
kokapena direla eta, haran osoko elementurik
garrantzitsuena da.
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Korridorearen helburua da faunaren igarotzea
babestea eta udalerrian dauden naturaguneak
jarraitzea. Horrez gain, korridorea gainjartzen
den lurzoru urbanizaezinaren kategoria desberdinetan jarduerak garatu ahal izatea ere da
xedea. Fadurako eremuan, zehazki, korridore
naturala egotea eta kiroldegiak ibaiaren ibilbidean zehar ibilgutik hurbilen dauden eremuetaraino izan ditzakeen jolas-erabilera arinak
bateragarriak dira.
Korridorea 15 m-ko distantziara mugatzen da,
Gobela ibaiak eta Kandelu eta Larrañazubi/
Bolue errekek osatutako sistema hidraulikoaren
alde bakoitzean; batzuetan 30 m arte handitzen
da Berangoko udalerrian sartzen den eremuetan, korridorea Getxoko udalerrian jarraitua
izan dadin.

0
km

1

2

Gobela ibaiaren
haranean Getxoko
herritarrentzat
garrantzitsuenak diren
ekipamendu publiko
batzuk daude.
1 - Zubileta Ikastetxe
Publikoa
2 - Fadurako Lanbide
Heziketako Zentroa

3

1

3 - Julio Caro Baroja
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako Institutua
4 - Fadurako kiroldegia
5 - Bolueko hezegunea
6 - Aiboako antzinako
institutua

2
3

4

4

7 - Larrañazubiko
Lehen Hezkuntzako
Zentroa
8 - Aiboa Kaleko parke
publikoa
9 - Real Club Jolaseta

5

6

5

7

11 - Gobela kiroldegia

8

12 - Romo Ikastetxe
Publikoa

9
10
6

11

12

14
15

10 - Gobelako Ikastola
ikastetxe publikoa

13 - Artaza Romo
Bigarren Hezkuntza
Institutua
14 - Parke Publikoa

13

15 - Areetako Geltokiko plaza
7

8
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BOLUEKO HEZEGUNEA

Iturriak: Getxoko Udaleko Ingurumen Saila.

Bolueko hezegunea, 10 hektarea inguruko hedadurarekin, Getxoko naturagune nagusietako bat
da. Gobela ibaiaren eta Larrañazubi errekaren
elkargunean dago, Fadura kiroldegiaren hegoaldean. Bere ezaugarri bereziena da ur gezako eta
ez gaziko hezegunea dela, euskal kostaldearen
hezegune gehienak bezala. Hori dela eta, biodibertsitate gune garrantzitsua da.
Berriki egindako mantentze-lanak
Hezegunearen narriadura-egoera dela eta, eta
lohiz beteta zegoenez, 2012. urtean mantentzeeta kontserbazio-lan garrantzitsuak egin ziren
ekosistema gaztetzeko eta eremuaren baldintzak hobetzeko.

Bolueko hezegunearen
planoa, kiroldegiaren
eremuari dagokionez.
Oinezkoen
ibilbideak eta
bidegorriak
Ibaiak eta errekak
Jabari publiko
hidraulikoa
Polizia eremua
Behaketa puntuak
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1
2
3

Lan horiek izan ziren ponpen txabola birgaitzea, Larrañazubiko errekaren hondoak
garbitzea metatutako lurrak ur-bizitza eragozten zuen eremuetan, eta azkenik, kaltetutako
eremuak landareekin berritzea, hainbat zuhaitz,
zuhaixka eta landare autoktono landatuz.
Fauna hobeto ikusteko, hiru behatoki edo begiratoki jarri dira hezeguneko bi lamina nagusietan. Ibilbideen berrikuntzari esker, eta hirigunetik hurbil dagoenez, hezegunea aisiarako eta
paseatzeko tokia izan daiteke, kiroldegiarekin
lotzeko hurbil dagoena.

Bolueko hezegunearen
bi ur-laminetako baten
bista.

Bolueko hezegunearen
eremua autobideko
zubibidearen azpitik.
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BIODIBERTSITATEA ETA
LANDARETZA

Iturriak: Getxoko Udaleko Ingurumen Saila.

Azken urteetan egindako zenbait ikerketen
arabera, Bolueko hezegunea (eta Gobela ibaia
inplizituki) biodibertsitate-eremu garrantzitsua
da Getxon. Hezegunea eta ibaia hiri inguruko eremuak direnez, ezinbestekoa da espezie
inbaditzaile eta exotikoak dauden etengabe
kontrolatzea, eta haien eta populazioen jarraipena egitea, habitataren eta ingurumenaren
kalitatea kontrolatzeko tresna gisa. Badago
bigarren alderdi garrantzitsu bat ere: jarduera
horien hezkuntza-balioa, nahitaezkoak direnak
belaunaldi berriak ingurumenarekiko kontzientzia handiagoarekin haz daitezen.
Faunaren jarraipena
Duela zenbait urtetatik faunaren jarraipena
etengabe egiten da (batez ere hezegunean eta
Bolueko haranean), ornodunen taldeak, hegaztiak eta apoarmatuak bereziki, monitorizatzeko helburuarekin, ugaztunei, anfibioei, beste
narrasti batzuei, arrainei, ornogabe interesgarriei eta bestelakoei buruzko datu guztiak ere
kontuan hartuz.
Adibide gisa, 140 espezietako abifauna-populazio handiak nabarmentzen dira. Horietatik, 39,
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan barne
hartzen dira.
Hezegunean zenbait hegaztiren espezie migratzaileak ere gelditzen dira, eta horietako batzuek normalean eremuan ematen dute negua.
Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolatzea
Biodibertsitatean kalterik handiena eragin duen
faktoreetako bat bertako ekosisteman espezie
exotiko inbaditzaileak sartzea izan da. Hori
gertatu da bai faunaren esparruan, bai landaretzaren esparruan.
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Horren adibide garrantzitsu bat apoarmatuen
kasua dugu: 2001. urtetik “SOS Galápagos”
proiektua egiten da, bertako espezieak babesteko (Mauremys Leprosa eta Emys orbicularis)
eta apoarmatu exotikoak ateratzeko. Normalean
anatido aloktonoekin, arrainekin eta ugaztun
exotikoekin egiten den lan bera da.
Prozesu bera egin behar da landare-espezieekin. Urteetan zehar hainbat espezie inbaditzaile
Getxoko ibaien erriberetan kokatu dira bizitzeko, eta biodibertsitatearekin zerikusia duten
arazoak eragin dituzte. Udalak, URAk eta baita
auzokoek ere egindako zenbait mantentze-lan
espezie inbaditzaileen kopurua murrizteko eta
bertako espezieak berrezartzeko dira.
Ekintza didaktikoak
Ingurune naturala ezagutzeak hezkuntza-garrantzi eta garrantzi didaktiko handia izan
dezake. Esaterako, Fadurako eremuan animaliaeta landare-espezieen inbentario sistematikorik
ez dagoenez, oso erabilgarria eta garrantzitsua
izango litzateke herritarrek kontzientzia-prozesu batean parte hartzea, parkean dauden
espezieen mapaketa (lehen fase batean) eta
behaketa egin dezaten.
Naturaguneak eta erriberak kudeatzeko eta
mantentzeko lanak
Nabarmendu behar da Udalak egiten duen
hezegunearen mantentze-lan garrantzitsua,
aurrera jarrai dadin babesteko. Fadurako parkeko espazio berriak diseinatzerako orduan,
URAk Gobela ibaia guztian zehar egiten dituen
hobekuntza hidraulikoko lanak kontuan hartu
beharko dira, ibaiaren egoera naturalean duen
eraginarengatik.

Ezk. - Apoarmatu istilzalea (Emys
Orbicularis)
Erd. - Apoarmatu korrontezalea (Mauremys
Leprosa)
Esk. - Arrain hiruarantza (Gasterosteus
Aculeatus)
Ezk. - Lezkari arrunta (Acrocephalus
scirpaceus)
Erd. - Lezkari karratxina (Acrocephalus
scirpaceus)
Esk. - Benarriz arrunta (Acrocephalus
scirpaceus)
Ezk. - Kopetazuri
arrunta (Fulica atra)
Erd. - Sakoneko
krabarroka edo uroilo
arrunta (Gallinula
chloropus)
Esk. - Uroilanda handia
(Rallus aquaticus)

Gobela ibaiaren
ibilguak biodibertsitate
handia dauka. Espezietako batzuk, hala nola
Japoniako banbua
(Fallopia japónica),
aldizka, murrizteko,
berariazko tratamenduak eskatzen
dituzten espezie
inbaditzaileak dira. .
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FADURAKO ETA GOBELA
IBAIKO EREMU PUBLIKOEN
INSTALAZIOAK MANTENTZEA
Iturriak: Getxo Kirolak,
URA - Uraren Euskal
Agentzia, Open Data
Euskadi.

Instalazioak
Kiroldegiaren instalazioak Getxo Kirolakek
mantentzen ditu, Faduran, oro har, honela antolatzen dituena bere jarduerak:
Mantentze-lanak: barne hartzen dituzte
elektrizitate-instalazioen mantentzea, kirol-instalazioen ur beroko, ur hotzeko eta etxeko
uretako klimatizazioa, eta igerilekuko uren
tratamendua.
Kontserbazio-lanak: sarrailagintza, iturgintza,
pintura, igeltserotza eta obra zibileko jarduerak
barne hartzen dira.
Kirol-esparruen lorezaintza-lanak: belar naturaleko kirol-eremuak eta belar artifizialeko
esparruak mantentzeko lanak. Eremu horien
mantentzea enpresa espezializatuei azpikontratatzen zaie.
Berdeguneen lorezaintza: barne hartzen dira
lorategiak, loreak, zuhaitzak, heskaiak, inausketak, bideen ertzak eta abar. Berdegune osoaren
lorategi-jarduerak ere berdeguneak mantentze-jardueretan aritzen diren enpresa espezializatuei azpikontratatzen zaizkie.
Garbiketa: pistak eta eraikinak garbitzeko jarduerez Getxo Kirolak ere arduratzen da, enpresa espezializatuei azpikontratatzen diena.
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Ibaia
Gobela ibaiaren ibilgua mantentzeko lanak Udalak, Uraren Euskal Agentziak eta Getxo Kirolakek egiten dituzte, eta neurri batean Bizkaiko
Aldundiak kudeatutako mantentze-programa
eta -baimenen mende daude.
Ikerketa-bileretan ibilguaren kudeaketan erantzukizunak gainjartzen zirela adierazi zuten,
hobekuntza hidraulikoko lanek ondoren batik
bat. Horren ondorioz, badirudi erakunde mailan
erribera mantentzeko erantzukizunak eta lanak
argitu behar direla, batez ere ertzak publikoari
irekitzen zaizkienerako.
2017. urterako lankidetza-protokolo bat dago
URAren eta Getxoko Udalaren artean. Hor,
Getxoko udalerritik igarotzen diren ibai ertzak
eta ibilguak mantentzeko lanak zehazten
dira, baliabide teknikoak, giza baliabideak eta
baliabide ekonomikoak hobetzeko helburuarekin. Hitzarmenak barne hartzen ditu espezie
inbaditzaileen tratamendua, ibai-ertzetako
landatzeak, hezeguneko faunaren jarraipena,
eraztunketa, sastrakak kentzea Bolueko hezegunetik, hezeguneko putzuak berritzea eta
presa txiki natural bat sortzea Bolueko ibaian,
putzuan ura sartzeko helburuarekin.
Aparkalekua
Aparkaleku nagusia eta igerilekuen eraikineko
aparkalekua dira Getxo Kirolaken eskumeneko
eremuak, baina Udalarekin partekatzen ditu
haien kudeaketa eta mantentzea. Gai honi
buruz zenbait zalantza sortu ziren kudeaketari
dagokionez ikerketan zehar.

0
km

Fadurako kiroldegiaren
eremuak mantentze-lan motaren
arabera.
Kirol-instalazioak
Belar artifizialeko
zelaiak
Belar naturaleko
zelaiak
Berdeguneak
Aparkalekua
Eraikinak
Ibaia
Ibaiaren ibilgua

1

1,25
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KUTSADURA AKUSTIKOA

Kutsadura akustikoari
buruzko datuen iturria:
Getxoko udalerriko
zarata-mapak, AAC
Acústica + Lumínica, 2015 enpresak
egindakoak.
Lurzoruaren kalitateari
buruzko datuen iturria:
Limia & Martin, Fadurako atletismo-pistaren
kutsadura-mailaren
balorazio-txostenak,
eta errugbi-pistaren
ikerketa zehaztua,
2016.
Uraren kalitateari
buruzko datuen iturria:
URA, Uraren Euskal
Agentzia, Uraren
Informazio Sistema,
2017ko maiatzean
kontsultatutakoa eta
EAEko ibaien egoera
kimikoaren jarraipen
Sarearen txosten
osoa, 2015, 59. or. eta
gerokoak.
Kutsadura akustikoari buruzko mailen
azterketa.
80<
75<

<=80

70<

<=75

65<

<=70

60<

<=65
<=60

Goizean
Arratsaldean.
Gauean
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Ondorengo mapetan urteko batez besteko maila
akustikoak adierazten dira, ebaluazio-aldi desberdinetan. Egunez (07:00-19:00), arratsaldez
(19:00-23:00), gauez (23:00-07:00).
Zarata-iturriak
Fadurako kiroldegian eragiten duten zarata-iturri nagusiak BI-634 eta BI-637 errepideak
dira, eremu osoan ibilbidea duena. Errepideak
partzialki hornituta daude panel akustikoez
hezegunearen eremuan. Gainerako ibilbidean,
instalazioaren mailarekin gorago dagoena,
zuhaitzek eta landareek bakarrik banatzen dute.

Bestalde, Makaletako Etorbideak zarata ere
eragiten du ibilgailuengatik, baina errepideak
baino maila txikiagoan, etorbidean abiadura
moteltzeko, eta horren ondorioz, zarata-mailak
txikiagotzeko, esku-hartze posible bat kontuan
hartuz.

URAREN KALITATEA

Ibaien egoera ekologikoa Fadurako eremuan.
Gobela ibaiaren egoera ekologikoa “Eskasa” da
ibilbide osoan; Bolue ibaiarena, berriz, “Ona” da
Ibaien egoera psikokimikoak Fadurako
eremuan.
Gobela ibaiaren (GOB082-Getxo Gobelas
estazioa) baldintza fisikokimiko orokorren
maila “Ona” da uretan, eta egoera kimikoa ez da
heltzen maila horretara.
URAk 2015ean egindako txosten osoaren arabera, Gobela ibaiaren erreferentziako estazioan
“ICG adierazle osagarriak neurrizko kalitate
bat du, hala ere, Prati indizeak oso kalitate ona
du beti. Uren egoera arrainak bizitzeko ez dela
egokia ezarri da [...]

Artsenikoa, kobrea, kromoa, selenioa, zinka eta
fluoruroak aurkitu dira, hala ere, haien maila ez
da dagozkion Ingurumen Kalitateko Arauetan
ezarritako maila baino handiagoa”. “Gobelas-A
estazioko uren egoera kimikoa ez da ona, NCA-MA mailak gainditzen direlako merkuriorako
biota nagusian. Gobelas-A masan, gainera, ez da
betetzen NCA-MA araua kadmiorako”.
Bolue ibaiak maila “Oso ona” du, bai egoera fisikokimikoari, bai egoera kimikoari” dagokienez.

LURZORUAREN KUTSADURA
Kiroldegiko zenbait eremutan lurzoruaren kutsadura-mailei buruzko ikerketa batzuk egin ziren. Ikerketa horiek atletismo-pistara, URAren
indusketetara eta errugbi-pistara mugatu ziren,
eta horien arabera, 70eko hamarkadan egindako
betelanetan lurzorua kutsatuta zegoela aurkitu
zuten.
Ikerketa horretaz baliatuz, umeentzako jolas-eremuan hesiak jarri ziren instalazioaren
iparraldean.
Parkea, instalazioak eta eremu publikoa oro har
berritzeko etorkizuneko prozesu bati begira,
ezinbestekoa izango da lurzoruaren kalitateari buruzko azterketa sakontzea, eta, edozein
kasutan, dagoeneko eginda dauden ikerketen
dokumentuei erreferentzia egitea.
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Kiroldegiak Gobela ibaiarekin duen erlazioa hobetzea, ibilguari
sarbide berriak irekiz, eta eremu publikoaren diseinua ibaia kontuan
hartuz eginez.
URAk ertzen irisgarritasuna hobetzeko egindako hainbat jarduerei
etekina ateratzea.
Parkean dauden zuhaitz-espezieen eta biodibertsitatearen mapaketa egitea herritarren laguntzarekin, parkearen eta ibaiaren aberastasun ekologikoa hedatzen lagunduz eta herritarrak sentikortuz.
Aldizka zientzia-ekitaldiak antolatzea herritarrentzat, parkean dauden hegaztiak eta beste animalia batzuk ikusteko, Gobelako korridore ekologikoaren eta hezegunearen babes-eremuaren barruan.
Fadurako kiroldegia Gobela ibaiaren etorkizuneko korridore berdean sartzea, bide publikoen eta ingurune naturalaren jarraitutasuna bermatuz.
Eremu publikoak diseinatzea parkean, Getxoko berariazko baldintza klimatikoak kontuan hartuz.
Fadura eta Bolue Getxoko etorkizuneko hiriko natura-parke gisa eta
luzetarako korridore ekologiko gisa sustatzea, eremu naturalagoak
eta hiritarragoak bereiziz.

38

Autobideak parkearen ekialdeko mugaren gainean duen ingurumen-eragina zarata murrizteko neurriekin arintzea.
Espezie inbaditzaileen etengabeko kontrol bat egitea bai landareekin bai animaliekin.
Kiroldegiaren eta Bolueko hezegunearen arteko lotura hobetzea,
naturagune bat bakarrik sortuz eta ingurumenaren jarraitutasuna
bermatuz.
Ibai-ertzetako mantentze-lanak URArekin eta Getxoko Udalarekin
kudeatzea, zenbait jarduera ertzen behealdean egin daitezen.
Fadurak Gobela ibaiaren uren kalitatean izan dezakeen eragina murriztea, euri-ura jasoz eta iragaziz eta ibaira zuzenean ustekabean
egin daitezkeen isuriak kenduz
Instalazioen lurzoruaren kalitateari buruzko azterlanekin jarraitzea,
lur kutsatuekin zerikusia izan dezaketen arriskuak ezagutu arte.
Fadurako parkeak eta Bolueko hezeguneak etorkizunean Berangorekin izan ditzaketen loturak aztertzea, autobidearen eragozpena
gaindituz
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MUGIKORTASUNA ETA
IRISGARRITASUNA
Iturria: Open Data
Euskadi, Google Maps,
MetroBilbao, Bizkaiko Foru Aldundia
- Bizkaibus.

Fadura leku pribilegiatu batean dago Getxoren
mugikortasunaren barruan. Gobelako haranean kokatuta dagoenez, erraz iris daiteke leku
guztietara iparralde-hegoalde ardatzean, bai
garraio publikoz bai bizikletaz edo autoz. Hala
ere, zeharkako irisgarritasuna, esaterako, kostaldetik, askoz ere zailagoa da, maldengatik eta
mugikortasun-sistemarengatik berarengatik.

Oso garrantzitsua da Fadurako irisgarritasuna
oro har hobetzea, batik bat motordunak ez
diren joan-etorriak edo garraio publikoz egindakoak erraztuz. Horrez gain, eremuaren irisgarritasuna hobetu behar da, haren mugak eta
instalazioetara edo kiroldegiaren perimetroan
kokatuta dagoen berdegunera sartzeko modalitateak aztertuz.

Bilbo Handia Fadurako erakartze-eremu gisa
Fadura aldeko eremu batean dago mugikortasunari dagokionez.

Euskadiko oinarrizko errepide-sistemarekin
dagoen lotura onari esker, Fadurara joateko, oro
har, denbora gutxi behar da. Esaterako, Bilboko
hirigune historikotik Fadurara joateko, trafiko
arruntarekin, 20 minutu beharko lirateke, eta
gauza bera Portugaletetik abiatuz.

Batetik, bi metro-geltoki hurbil daude, eta horri
esker, azkar eta eraginkortasunez lotu daiteke
Bizkaiko eskualde osoarekin. Esaterako, Zazpi
Kaleetako geltokitik Aiboako geltokiraino 27
minutu bakarrik behar dira, eta Aiboa-Sopela
tartea 11 minututan egiten da.

Bilboko Metroaren
igarotze-denborak.
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GARRAIO PUBLIKOA ETA
BIZIKLETEN ETA OINEZKOEN
IRISGARRITASUNA
Iturria: Open Data
Euskadi, Google Maps,
MetroBilbao, Bizkaiko Foru Aldundia
- Bizkaibus..

Fadurako kiroldegia garraio publikoko zenbait
sarerekin lotuta dago.
Bi metro-geltokitatik oinez joanda metro gutxi
batzuetara dago: Algorta (13 minutu Algorta-Fadura eta 16 minutu bueltan, aldapak kontuan
hartuz) eta Aiboa (10 minutu joanekoa eta 11
minutu etorria). Baina malda handia dago bien
artean, beraz, zaila da mugikortasun murriztua
duten pertsonentzat erraz heltzea.
Bizkaibus garraio publikoko sistemaren geltoki
bat kiroldegiaren sarrera nagusiaren aurrean
dago. Linea hauetako autobusak gelditzen dira:
A2164 (Getxo-UPV/EHU) , A3414 (Bilbo-Getxo), A3422 (Areeta - Berango), A3471 (Getxo Gurutzeta) eta A3531 (Areeta - Armintza).

Bizikletak aparkatuta
Fadurako sarreran.
M”Aparka” modulua,
kiroldegiko sarrera
nagusitik hurbil
dagoen bizikleta
publikoko sistema eta
bizikleta pribatuetarako aparkalekua da.

Mugikortasun hobetuko sistema Salsidu
Etorbidean..
Autobus-geltokia
hurbil: Makaleta
etorbidea, kiroldegiko
eraikin nagusiaren
kontrako espaloian.
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Bizikletaz ere hel daiteke Fadurara Makaleta
Etorbide osoa zeharkatzen duen bidegorriaren
bidez, hegoaldetik. Kiroldegitik igarotzen da eta
Salsidualderantz jarraitzen du, iparralderantz.
Algortako hirigunearekin egindako zuzeneko
loturak zailagoak dira, maldarengatik eta bidegorririk ez dagoelako. Sarreratik hurbil “Aparka” sistema ere badago, bizikleta publikoa eta
pribatua aparkatzeko gunea dena.

0
km

Fadurako kiroldegiko
eremuaren irisgarritasunaren azterketa.
0,5 Algortako eta Neguriko metro-geltokiekiko
lotura-denborak
maldaren arabera
aldatzen dira.
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MUGIKORTASUNARI BURUZKO
INKESTA

Iturria: Getxoko Udalak
Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko
inkesta, aurrez aurre
eta online, 2017ko
ekainean.

Diagnostikoa idaztean mugikortasunari buruzko inkesta bat egin zen erabiltzaileek kiroldegira heltzean zer ohitura zituzten jakiteko.
Inkesta aurrez aurre (Fadurako eraikin nagusian ontzi bat egonda - 248 ekarpen) nahiz
online (abonatu guztiei posta elektronikoz
inprimaki bat bidaliz - 1.015 ekarpen) egin zen.
Guztira, baliozkoak ziren 1.263 erantzun jaso
ziren (abonatu guztien % 5). Datu estatistiko
gisa, nabarmendu behar da inkestan 913 emakumek (erantzun zuten pertsonen % 60) eta
597 gizonek (% 40) parte hartu zutela. Bestalde,
Getxo Kirolakeko pertsona abonatu guztien
banaketa osoa desberdina da: % 47,8 bakarrik
dira emakumeak.
Kontuan hartu beharreko beste datu garrantzitsu bat da erabiltzaileen zati handi bat ez dela
zuzenean islatzen inkestan, grafikoan ikusten
den moduan, edo ez zuen parte hartu edo ez
da independentea garraiobideei dagokienez (18
urtetik beherakoak).

Inkestako parte-hartzaileen eta Fadurako
erabiltzaileen
adin-profilaren arteko
erkaketa.
Inkesta
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40

2000

20
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Inkesta erantzun zuten pertsonen erdia normalean autoz ibiltzen da, eta heren bat baino
gutxiago oinez. Nabarmentzekoa da garraiobide
publikoak erabiltzen dituzten pertsonen ehuneko eskasa (guztietatik % 4 bakarrik).

No
Ohiko garraiobidea

32%

13%
2%

Oro har, joan-etorri gehienak (% 94) hiru
garraiobideren bidez egiten dela esan daiteke:
autoz, bizikletaz eta oinez.
Garraio publikoa erabiltzen duen hain pertsona
gutxi egotearen arrazoien
artean egon daiteke
Generoa
Faduratik hurbil igarotzen diren garraio-linea
gehienak hiriartekoak direla, eta erabiltzaile
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Jatorriaren datuak aztertzen baditugu, gehienak
kiroldegitik hurbil dagoen eremu batetik joaten
direla ikusten dugu. Horren ondorioz, % 80k
15 minutu baino gutxiago behar ditu Fadurara
heltzeko (etxeko atetik kiroldegiko ateraino).
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20%
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4% 13%
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%28 Algortatik
dator - 48991

Nabarmena da Algortako eremuko jendearen
% 57 oinez joaten dela Fadurara, eta % 28k bakarrik erabiltzen duela autoa. Ehuneko horiek
nabarmen aldatzen dira kiroldegitik apur bat
bakarrik urruntzen bagara. Berangotik datozen
pertsonen % 75, esaterako, normalean autoz
joaten dira.
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%30 Andra Maritik - 48993

% 5 Berangotik-48640

%78k 15 minutu baino gutxiago
ematen ditu heltzeko.

%94k 15 minutu baino
gutxiago ematen ditu
heltzeko.

% 16, Neguritik 48992

% 8, Areetatik - 48930

% 3, Leiotatik - 48940

%92k 15 minutu baino
gutxiago ematen ditu

%75k 15 minutu baino
gutxiago ematen ditu

%87k 15 minutu baino
gutxiago ematen ditu

% 86k 15 minutu baino
gutxiago ematen ditu
heltzeko.
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13%

25%

19%
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Metroz joaten diren pertsonak dira denbora
gehiago behar dutenak Faduraraino heltzeko,
25 minutu inguru. Haien atzetik, autobusez
datozenak daude: 19 minutu. Oinez, autoz
edo bizikletaz joaten direnek 12 eta 14 minutu
artean behar dituzte batez beste, eta motorra
erabiltzen dutenek bakarrik behar dituzte 10
minutu baino gutxiago.
25
Minutu

Fadurara heltzen diren pertsonen % 63, pertsona batekin bakarrik joaten da ohiko ibilbidean
kiroldegira, eta % 30 adingabekoekin joaten da.
Horrek esan nahi du kiroldegira beste pertsona
batekin joaten den jendearen % 47 adingabe
batekin dagoela. Joan-etorri horiek gehienak
autoz egiten dira (% 54), eta gainerakoak oinez
eta bizikletaz. Biak batera % 40 dira. Gainerako
garraiobideak ia ez dira erabiltzen.
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APARKALEKUEN EGOERA ETA
HORIEN BEHARRA

Iturria: Getxoko Udalak
Getxo Kirolakekin lankidetzan egindako mugikortasunari buruzko
inkesta, aurrez aurre
eta online, 2017ko
ekainean.

Gaur egun, Fadurako kiroldegiak aparkalekuarekin zerikusia duten zenbait arazo ditu, eta
horiek irtenbide osoa behar dute, baita hiritarragoa den ikuspegi bat ere, bertakoa baino
gehiago.
Dauden eremuak
Kiroldegiak aparkatzeko eremuak ditu Makaleta
etorbidean zehar, eta batez ere eremua zeharkatzen duen Salsidualde Estarte tartean. Egunean
eta astean zehar jende asko dagoenez, aparkaleku horiek ez dira nahikoak, eta beste eremu
batzuk gaitu dira aldi baterako.
Salsidualde kalean zehar ilarako zenbait aparkaleku egin dira galtzadaren ondoan, eta zenbait
ekitalditan beste bi eremu ere prestatzen dira
kiroldegiaren hegoaldean, “txandakako aparkaleku” gisa.
Iparraldean, beste sarbide bat ireki denez, bizileku-eremuko aparkaleku asko Fadurara joaten
diren pertsonak erabiltzen hasi dira, eta horrek
gatazkatsua izan daitekeen egoera bat sortu du.
Hiri-ikuspegi integrala
Kiroldegiaren erabilera eta irisgarritasuna
gehiago sustatu nahi badira, autoa (eta aparkalekua) baztertu beharko lirateke, epe luzera
jasangarritasun-maila txikiena duena delako,
espazioa eta ekologia kontuan hartzen baditugu.
Beraz, beste garraiobide batzuetan pentsatu
beharko genuke. Zenbait pertsona-taldek ezin
dute auto utzi, baina, ziur asko, beste batzuek
gutxiago erabil lezakete hobeto informatuta
egongo balira, sentsibilizazio kanpaina batekin, edo pizgarriekin beste garraiobide batzuk
erabiltzeko.
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Erabileraren estimazioa
Mugikortasunari buruzko inkestaren datuak eta
erabileraren datuak alderatzen baditugu, gutxi
gorabehera Fadurak duen aparkaleku-beharra
aintzat har dezakegu. Estimazio honetan ez dira
barne hartzen asteburuak, beste mota bateko
pertsonak joaten direlako eta jardueren programazioa kirol-ekintzekin lotuago dagoelako,
entrenamenduekin edo ohiko kirolariekin baino
gehiago.
Hain aldekoa ez den kasua kontuan hartuz,
ostegun arratsaldean, 16:00etatik 20:00etara, 1.205 pertsona igarotzen dira tornuetatik,
eta 17:00etan igarotzen den jenderik gehiena,
410 sarrera. Gutxi gorabehera 2 ordu ematen
dituztela kontuan hartzen badugu, ondoriozta
dezakegu 18:00etan, 17:00etan sartu ziren 410
pertsonak gehi 18:00etan sartzen diren 321
pertsonak daudela kiroldegian; 731 guztira. Mugikortasunari buruzko inkestaren arabera, erabiltzaileen % 50a autoz heltzen direla kontuan
hartzen badugu, gutxi gorabehera 380 aparkaleku beharko lirateke. Eta auto bakoitzean batez
beste 2 edo 3 pertsona joaten direla kontuan
hartzen badugu, 200 plazetara murriztuko
litzateke kopuru hori. Horiei, Getxo Kirolakeko
langileek eta gainerako langileek edo tornuetatik igarotzen ez diren erabiltzaileek hartutako
plazak gehitu beharko litzaieke.
Balioespen sinple eta azkar horretan ez dira
barne hartzen funtsezko zenbait aldagai, hala
nola klima, baina oinarri gisa erabil daiteke
Faduran dauden benetako aparkaleku beharrei buruzko gogoeta egiteko, eta beharrezko
plaza kopurua murriztu dezaketen eragileak
aztertzeko.

0
km

Fadurako eremuan
dauden aparkalekuen
azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa.
3 aparkaleku-eremu
nagusi daude: erdikoa,
213 plazarekin, Fadurako eraikin nagusiko
eremua, 66 plaza ingururekin, eta Bolueko
futbol-zelaien eremua,
53 plaza ingururekin.

144

Beste 2 eremu gehiago
kontuan hartu behar
dira: iparraldeko sarbidetik hurbil dagoen
eremua, erabilera
publikoko 144 plaza dituena, eta asteburuetan ekitaldi handietan
aldi baterako aparkaleku gisa erabiltzen diren
bi eremu, Fadurako
hegoaldean daudenak.
Aparkaleku publikoa
Fadurako aparkaleku esklusiboa

213

Aldi baterako
aparkalekua

53
66

1

127

1,25
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MAKALETA ETORBIDEA

Iturria: Getxoko Udala
- Ingurumen saila, Hirigintza, Obra, Zerbitzu,
Ondare eta Etxebizitza
saila

Fadurako etorkizuna diseinatzeko, Makaleta
etorbidea etorkizun hurbil batean, Udalaren eta
Aldundiaren arteko hitzarmen bati esker. foru
errepidea izatetik udal errepidea izatera pasako
dela kontuan hartzea garrantzitsua da.

du eta espaloi txiki bat bakarrik egon daiteke.
Oinezkoek edo txirrindulariek mendebaldera
joan behar dute lurpeko pasabide bat erabiliz.

Ez dira zehaztu oraindik etorbide berriaren
diseinuaren xehetasunak, baina erabilgarria da
gaur egungo ezaugarriak eta arazoak ezagutzea
kontzientziaz esku hartzeko.
Gaur egun, Makaleta Etorbidea BI-637 errepidea dela eta bere garrantziaren zati bat galdu
duen foru-errepidea da. Gehieneko abiadura 50
km/h da, eta normalean 4 errei ditu. Horrek oso
inguru deserosoa eragiten du oinezkoentzat,
beraz, berriz planteatu behar da etorkizuneko
parkearekin eta hiriarekin lotura hobetzeko.
Etorbidearen hegoaldeak (Iturribarri kaleko bidegurutzetik, Salsidualde Estartaraino)
atal zabal bat du: espaloi bat eta bidegorri bat
ekialdean, eta beste espaloi bat mendebaldean.
Iparraldean (Salsidualde Estartatik abiatuz) 3
errei daude, bidegorria desagertzen da eta bi
espaloi bakarrik daude. Iparralderago, gehiago
murrizten da, izan ere, ibaiak eremua mugatzen

Oinezkoen bidegurutzea Makaleta Etorbidean, Fadurako sarrera
nagusiarekin lotuta..
AMakaleta Etorbidearen mendebaldean
dagoen espaloia,
garagardoaren
parean..
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A
B

C
D

BERDEA

GOBELA IBAIA

BERDEA

ERREPIDEA

ESPALOIA

BERDEA

ESPALOIA

ERAIKINA

A atala
Kalean iparralderen
dagoen tartean ez
dago lekurik ekialdean
espaloietarako edo
beste mota bateko
esku-hartzeetarako

BERDEA

GOBELA IBAIA

BERDEA

BIDEGORRIA

BERDEA

ERREPIDEA

APARKALEKUAK

BERDEA

BIDEGORRIA
APARKALEKUAK

ERREPIDEA

ESPALOIA

ERAIKINA

B atala
Gaur egun, lurpeko
pasabidea modurik seguruena da etorbidea
iparraldetik gurutzatzeko, baina konpondu
beharko litzatekeen
leku gatazkatsua da
.

SARTZEKO KALEA

BIDEGORRIA

BERDEA

ERREPIDEA

APARKALEKUAK

ESPALOIA
BERDEA

ESPALOIA

ERAIKINA

C atala
Errepideko tarterik
zabalenetako bat da,
berdeguneak ditu bi
aldeetan eta bidegorri
bat jartzeko tartea.

KIROL ERAIKINA

ESPALOIA

ERREPIDEA

APARKALEKUAK

BERDEA

ESPALOIA

BIDEGORRIA

ERREPIDEA

ESPALOIA

BERDEA

ERAIKINA

D atala
Fadurako eraikin
nagusiarekin zuzenean
lotura duen zatia.
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HESIAK, SARBIDE NAGUSIAK
ETA ATEAK

Gaur egun, Fadurak sarbide mistoko sistema bat
du: sarbide batzuk tornuen bidez kontrolatzen
dira eta beste batzuk sarbide libreak dira. Orain
gaur egungo egoera berrikusiko da, aurreikusitakoaren arabera, etorkizunean sarbideak
kudeatzeko sistema integratuago bat garatu
nahi delako.
Tornuen bidez kontrolatutako sarbideak
Kiroldegiak bi sarbide nagusi ditu tornuekin:
Lehenengoa eraikin nagusian dago. Igerilekuetara, ikasketa-eremura, bulegoetara, fitness
eremuetara eta bestelakoetara joateko da. Barru
honetarako sarbideak (A) kontrol elektronikoa
du, eta zuzenean ere kontrolatuta dago.
Kontrolatuta dagoen beste sarrera, frontoien
eraikinarena da (C). Tornuak eta zuzeneko kontrola ditu, baina ez da eremura edo eraikinera
bakarrik sartzeko, izan ere, irekia da.
Teknika Hobekuntzarako Zentrorako sarbidea
(B) ez dago Getxo Kirolakek kudeatutakoen
barruan. Berariazko profilak dituzten erabiltzaileentzat bakarrik da, eta erreserbatuta dagoen
aparkaleku-eremu batetik (M) sartzen da.
Fadurako kiroldegiko
makro-eremuen
irisgarritasuna.
Publikoarentzat aldi
baterako irekitakoak
Futbol-klubek
kudeatutakoak
Tornuen bidezko
sarbideak
Eraikinak
Aldi baterako ezin
erabil daitezkeenak
Eremu teknikoak
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Normalean itxita dauden sarbideak
Zenbait eremuk hesiak dituzten sarbideak
dituzte, eta normalean itxita daude. Klubek
kudeatzen duten sarbidea.
Mota honetako sarbidea batez ere futbol-pistetan dago (D, N, Q), ez dutelako tornurik edo zuzeneko kontrolik, baina normalean itxita daude
edo ezin da sartu, entrenamendu, partida edo
bestelako baimendutako ekitaldietan izan ezik.
Garagardotegiaren eremuak normalean itxita
dagoen sarbide bat ere du (E, F).

Kontrolik gabeko sarbide irekiak
Kontrolik gabeko sarbide irekiek pertsonak
libreki igarotzea uzten dute, irekita dagoen
ordutegian. Sarbide horietako batzuk, ibaiaren
hobekuntza hidraulikorako lanetan sortu ziren
arazoak txikiagotzeko ireki ziren. Ate horiek
etengabe irekita egongo balira, herritarrek
kiroldegiaren eremuaz gozatu ahalko lukete,
baina beste mota bateko gatazkak ere sor litezke
abonatuen eta herritarren artean. Gaur egun
(2017ko ekainean) libreki sar daiteke saskibaloi
eta padel pistetara (G) eta iparraldeko eremu
osora (I, L).
Zerbitzuetarako sarbideak
Kategoria honen barruan sartzen dira normalean itxita dauden eta teknikariek bakarrik
erabiltzen dituzten sarbideak (H, O, R, S).

0
km

Fadurako kiroldegiko
eremuen irisgarritasunaren azterketa. Hauek
markatu dira: kontrola
edo tornuak dituzten
sarbide nagusiak,
sarbide irekiak,
zerbitzuetarako
sarbideak edo
normalean itxita
daudenak eta abar.

I

Tornuen bidezko
sarbideak

H

Normalean itxita
dauden sarbideak

L

Kontrolik gabeko
sarbide irekiak
Zerbitzuetarako
sarbideak
Hesiak
Hesi baxuak

G

Hormak

F

Horma baxuak

E

C
B

Eraikinak
Ibaiaren ibilgua

D
S

M
N

A
R

O

1

Q

1,25
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A. Fadurako kiroldegiaren eraikin nagusirako sarbideen bista.
Sarbidea tornuen eta
langileen bidez
kontrolatuta dago
egun osoan. Hondoan,
sarbide libreko
kafetegia dago.

B. Teknika Hobekuntzarako Zentroaren
eraikinerako eta
egoitzarako sarbidea.
Baimendutako atletak
bakarrik sar daitezke.
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C. Iparraldeko instalazioetarako eta
frontoien eraikinerako
sarbide nagusia. Tornu
batzuetatik igaroz
sartu eta irteten da,
baina eremura
kontrolatu gabeko
sarbideen bidez ere
sar daiteke.

E. “Garagardotegiaren”
eremurako sarbidea
Makaleta Etorbidetik.
Normalean itxita dago
eta ez du sarbidea
kontrolatzeko gailu
aurreraturik..

55

DIAGNOSTIKOA | MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

Hesia amaitzen den
zatiaren bista, Makaleta Etorbidean zehar.
G. Garagardotegiaren
iparraldean kokatuta
dagoen sarbidearen
bista

H. Institutuaren
aldamenean dagoen
sarbide itxia.
Irteerarik gabeko bidea
padel-eremu irekian.

Hesien egoera
padel-pistetan.
Tenis-pisten hesiak.

L. Belodromora eta
atletismo pistetara
sartzeko ekialdeko
sarbidea.
I. Aldi baterako irekita
dagoen sarbidea
Bizkerre kalearen
iparraldean.
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M. Teknika Hobekuntzarako Zentroaren
aparkalekurako
sarbidea.

Iparraldeko hesiaren
eta atletismo pistaren
arteko eremua..

Hockey pista eta
entrenamendu pistak
bereizteko hesiak.

Tarteka hesituta
dagoen bidea,
igerilekuen eta
ibaiaren instalazio
teknikoen artean.

Teknika Hobekuntzarako Zentroaren hesiaren
eta ibaiaren arteko
tartea.

O. Futbol-zelaien
hegoaldeko muturrerako sarbidea.

N. Futbol-pistetarako
tarteko sarbidea
Q. Bolue 3 futbol-zelairako sarbidea Makaleta
Etorbidetik.
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KIROL JARDUERETARAKO
BEHAR DIREN HESIAK

Hesiak eta tarteak aztertzean kiroldegiaren
eremuak mugatzen dituzten hesiak eta kirol-jarduerak egiteko beharrezkoak diren hesiak
bereizi behar dira.

Futbol-zelaietara, Getxoren zelaira eta Bolue 1,
2 eta 3ra giltzarekin sartzen da, eta giltza hori,
klubak zuzenean edo Getxo Kirolakeko langileek kudeatzen dute.

Padelean, esaterako, hormak zelaiaren zati bat
dira. Tenisean, zelaiak bereizteko eta pilotak
zelaitik asko ez urruntzeko behar dira. Futbol-zelaietan ere hesiak behar dira, helburu
berdinerako.

Areto-futboleko eta saskibaloiko zelaiak gaur
egun irekita daude, baina erreserbekin eta
Getxo Kirolakeko langileek kontrolatuz funtzionatzen dute; baita kanpoko padel-pisten kasuan
ere.
Guztiz hesituta dauden tenis-pista irekietarako
sarrera Getxo Kirolakeko langileek ere kontrolatzen dute.
Hesitutako dagoen azken eremua ere hesituta
dago, kirolak hala eskatzen duelako eta sarrera
kontrolatzeko, eta eremu hori hockey-pista da,
normalean itxita dagoena eta erreserba bidez
kudeatzen dena. Kontrolatzen duten langileak
dituzte.

Zenbait kasutan, kirol-jarduerarako behar diren
hesiak eta kiroldegia mugatzen duten hesi
berak dira. Beste batzuetan gainjartzen dira, eta
bata edo bestea gurutzatzean sarbideak kontrolatzeko aukera ematen dute. Gaur egun ez dago
zuzeneko sarbide-kontrola duen kirol-pistarik,
baina erabileraren arabera modu desberdinean
kudeatzen dira.

Kanpoko hesiaren eta
padel-pisten hesiaren
arteko eremua.
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0
km

Kirol-jardueretarako
beharrezkoak diren
hesiak
Kiroldegiko
perimetro-hesia
Kirol-jarduerarako
behar diren hesiak
Arlo teknikoen hesia
Hesituta dauden
kirol-instalazioetarako
sarbideak
Eraikinak
Ibaiaren ibilgua

1

1,25
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HESI ARKITEKTONIKOAK ETA
IRISGARRITASUNA

Iturria: Getxo Kirolak
irisgarria lortzeko jarduteko proposamena –
Irisgarritasun txostena
eta eranskinak, 2016,
Irisgarritasunari buruzko txostena - Getxo
Kirolak - Arquinea,
2017 (zenbait fase)
* Gorabeheren ebaluazio-taulak Getxo
Kirolakek – Arquinea
egindako dokumentutik zuzenean jaso dira.

Fadurako kiroldegiko instalazio nagusiak 70eko
hamarkadan eraiki ziren, eta garaiko eraikin
publiko nagusiak bezala, pertsona guztien irisgarritasun-behar berrietara egokitu behar dira
(“Desgaitasunak dituzten pertsonen aukera-berdintasunari, ez-bazterkeriari eta irisgarritasun
unibertsalari buruzko Legean” ezartzen den
moduan).

Faduran aurkitu diren irisgarritasun-arazo ugari
direla eta, esku-hartzaileei lehentasuna ematea
erabaki da, puntuazio-sistema hau erabiliz:

Nagusiki horizontalean dagoenez, eta eremuetara furgonetaz edo beste baliabide batzuen
bidez sar daitekeenez mantentzeko, Fadurako
eremu ireki nagusietara mugikortasun murriztua duten pertsonak ere sar daitezke. Baina horrek ez du esan nahi kiroldegia guztiz irisgarria
denik.

•

Getxo Kirolak gaur egun kanpoko ibilbideen,
sarbideen eta haien inguruen, atondoen eta
harrera-guneen, barneko ibilbideen, kirol-instalazioen eta aldagela eta dutxen irisgarritasuna
hobetzeko lan egiten ari da.
Dagoeneko zenbait txosten ditu Getxo Kirolakek instalazioen gaur egungo irisgarritasun-egoerei buruz, eta, orain (2017ko ekaina),
txosten bat burutu da esku hartzeko proposamenekin aurreko faseetan aurkitu ziren arazo
gehienak konpontzeko. Prozesu honen azken
fasean (2017ko uztailaren amaierarako aurreikusitakoa), behin betiko txosten bat izango
da bi instalazioei buruz (Fadura eta Gobela),
irtenbideak eta horien balorazio ekonomikoa
zehaztuz.
Fadurako kiroldegian 50 gorabehera aurkitu
ziren: 19, Fadurako eraikin nagusian; 2, kafetegian; 11, frontoien eraikinean; 5, Getxo kirol-klubaren zelaian; 7, Bolueren zelaietan eta, 6,
atletismo-pistetan eta inguruko eremuetan.
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•
•

1,5 puntu, “eremura edo barrutira joateko
ibilbide irisgarririk ez badago”.
1 puntu, “eremura edo barrutira joateko
ibilbidean akatsak badaude”.
0,5 puntu, “erabilera irisgarrian akatsak
badaude”.

Eta zehapen-sistema hau ere erabiliz:

•

•
•

1,5 puntu, “gorabeherak eraikinaren sarbide
nagusian eragiten badu, edo kirol-jarduera modu autonomoan egiteko eragozten
badu”.
1 puntu, gorabehera “beheko solairuan”
badago
1 puntu, “gehienbat erabiltzaileei edo
Getxo Kirolakeko bazkideei eragiten badie,
teknikarien, kluben, ikusleen edo bisitarien
aurrean”.

ERAIKIN NAGUSIA
BEHEKO SOLAIRUA*

Gorabehera
Sarbide nagusia. Ateen konfigurazioa dela eta zaila da mugikortasun murriztua dute pertsonak sartzea.

3,5

Publikoaren arreta. Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik

2,5

Komunak multzoka egokituta. Bestelako gorabeheren artean, ez dago 80 cm-ko tarterik
komunera joateko eta ez dago alarma-sistemarik.

2,5

Igogailua. Bat bakarrik dago eraikin osoan. Sartzeko dagoen korridorea beheko solairuan 112
cm luze da. Ez dago lekurik gurpil-aulki bat biratzeko. Giltza behar da

2

Masaje eta estetika eremua. Sartzeko korridorea 112 cm luze da. Ez dago lekurik gurpil-aulki
bat biratzeko sarbideko atondoan.

2

Komunak multzoka egokituta. Distantziei eta tresnen garaierari buruzko bestelako gorabeheren artean, ez dago alarma-sistemarik.

2,5

Aldagela egokituak. Eremu hezea. Bestelako gorabeheren artean, ez dago 80 cm-ko tarterik
komunera joateko eta ez dago alarma-sistemarik. Giltza behar da.

2,5

Aldagela egokituak. Eremu lehorra. Ez dago aldagela egokiturik eremu lehorrean.

2,5

Komunak multzoka egokituta. Ez dira irisgarriak, sarbidean ez dagoelako eremu nahikorik
biratzeko. Barruan, distantziei eta tresnen garaierari buruzko bestelako gorabeheren artean,
ez dago alarma-sistemarik.

2,5

Kanpoko igerileku handia eta txikia. Handiak ez du garabi finkorik, eta erabiltzen den garabi 3,5
eramangarria Gobelan ere erabiltzen da.
Zenbait puntutan, ontziaren inguruko pasabidea 180 cm baino txikiagoa da. Ez dago eskubandarik igerileku txikian. .
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ERAIKIN NAGUSIA
LEHEN SOLAIRUA

Gorabehera
Barruko igerilekuak.
3,5
Ibilbide irisgarria igogailuz egin behar da eta giltza behar da, beheko solairuko aldageletatik.
Ez du garabi finkorik, eta erabiltzen den garabi eramangarria Gobelan ere erabiltzen da.
Instalazioa eginda dago baina ez dago garabirik..
Bulegoak. Irisgarria den ibilbide bakarra igogailuz egiten da, eta giltza behar da. Beheko
solairutik, igerilekuan jaistea eta soroslearen gela zeharkatzea heltzeko.
Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik.

2

Komun egokitua. Bestelako gorabeheren artean, ez dago gurpil-aulki bat barruan biratzeko
lekurik.

1,5

Igerilekuko harmailak. Ez dago erreserbatutako eremurik edo plazarik.

0,5

Gimnasioa, arte martzialak eta dantza. Ibilbide irisgarri bakarra igogailuz egiten da, giltza
behar da eta beheko solairutik egiten da. Beheko solairuan heldu beharko litzateke, lehen
solairura igo eta txikipark zeharkatu gimnasioko larrialdietarako ate batetik sartu. Hortik,
beste bi aretoetara.

3,5

Makinak ibilbide hori egiten uzteko moduan kokatuta egon beharko lirateke.
Kantxen harmailak. Leku egokituetarako lekuak dituen eremu bakarra lehen solairuan dago,
baina ez dago barandarik. Horietara igogailuz joaten da, giltza behar da, eta eraikinera sartzeko beheko solairutik egiten da.

2

Ikasketa-aretoa. Dagoen sarbide bakarrean bi eskailera daude.

1,5

ERAIKIN NAGUSIA
BIGARREN SOLAIRUA ETA OROKORRA
Gorabehera
Bulegoak. Sarbide bakarrean 6+5 eskailera-maila daude, eta ate bat dago bi tarteen artean

1,5

Beste gorabehera batzuk aurkitu dira eraikinean:
1,5
Larrialdietarako ateak. Ez dute beheko barrarik zorutik 20 cm-ra.
Arrapalen eta eskaileren eskubandak. Altuera edota alde batean bakarrik daude.
Eskailerak. Intradosa 2,20 cm baino gutxiagoko garaieran irekita dago.
Komun eta aldagela egokituak. Altuerak ez dira egokiak komunetan, eserlekuetan eta dutxako eserlekuetan. Ez dago eskudelik eta transferentzia-barrarik edo neurriak ez dira zuzenak.
Ez dago alarma-sistemarik edo ez dira egokiak. Eremu lehorrak ez du aldagela egokiturik.
Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du).
Aparkaleku-plaza irisgarriak. Sarbidearen ondoan dauden 3 plazak nahikoak dira (1/40 pl).
Plazak 545 cm luze dira, eta 600 cm luze izan behar dute.
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FRONTOIEN ERAIKINA
BEHEKO SOLAIRUA

Gorabehera
Sarbide nagusia. Ateen konfigurazioa dela eta zaila da mugikortasun murriztua dute pertsonak sartzea.

3,5

Publikoaren arreta. Ez dago egokitutako mostradore edo leihatilarik.

2,5

Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik beheko solairu osoan.

2,5

3. eta 4. padel-pista. Sarbide bakarrak bi eskailera-maila ditu. Perimetro-korridorea oso estua
da: 1,00 eta 1,15 m artekoa.

2,5

3. frontoia Ibilbidea luzeegia da frontoitik “4. irteeratik” irteteko.

2

FRONTOIEN ERAIKINA
BESTE SOLAIRU BATZUK
Gorabehera
Lehen solairu osoa. Dagoen sarbide bakarrean eskailerak daude.

4

Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik lehen solairu osoan.

1,5

Komun eta aldagela egokituak. Ez dago bigarren solairu osoan.

1,5

Ibilbide irisgarria. Arrapalak luzeegiak dira eta zoladura narriatuta dago. Sarbideko eskailera-maila hobe daitekeen zementu-falka bat du.

2,5

Solairu osoa. Dagoen sarbide bakarrean eskailerak daude.

1,5

Beste gorabehera batzuk aurkitu dira eraikinean:
Larrialdietarako ateak. Batzuek ez dute beheko barra zorutik 20 cm baino gutxiagora.
Arrapalen eta eskaileren eskubandak. Batzuk altuera edota alde batean bakarrik daude.
Eskailerak eta arrapalak. Intradosa 2,20 m baino gutxiagoko altueran irekita dago. Kanpoko
arrapalen luzera handiegia da. 20-25 m > 10 m.
Komun eta aldagela egokituak. Ez dago eraikin osoan.
Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du).
Aparkaleku-plaza irisgarriak. Sarbidearen ondoan dagoen plaza kopurua nahikoa bada ere
(1/40 pl), plazen tamaina 444x294 cm da, eta 600x360 izan behar dute. Zoladurak akatsak
ditu

1,5
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ATLETISMO EREMUA

Gorabehera
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Oinezkoen ibilbideen zoladurak. Zenbait eremutan narriatuta daude, barruko tenis-eraikinerako sarbidearen inguruan legarrezkoak dira, eta atzealdean % 12tik gorako malda duen
arrapala bat dago.

3,5

Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzu egokiturik atletismoko eraikinean.

2,5

Belodromoko eta atletismoko harmailak. Eskailerak igoz sartzen da.

1,5

Barruko tenis-pistak. Pistetara sartzeko ateek 80 cm-tik beherako pasabidea dute. Aukera
bakarra 3. pistara ibilgailuen atzeko atetik sartzea da

4

Kanpoko padel-pistak. Sarbide-ateak erdian daude, eta horrek igarotzea murrizten du eta
ezin da sartu.

4

Komun eta aldagela egokituak. Ez dago higiene-zerbitzurik konplexu osoan.
Gurpil-aulki kopurua. Ez da nahikoa (mantentze-lanetako langileek emandako informazioaren arabera, sei gurpil-aulki daude Fadura osorako) (1/100 perts. izan behar du).
Aparkaleku-plaza irisgarriak. Ez dago plaza egokiturik
Bizkerre kaleko sarbideetan eta Iturgitxiko atean. 1c/40plz.)

1,5
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ILDO ESTRATEGIKOAK - MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA

Udalarekin lankidetzan kiroldegira sartzeko bideen hobekuntza
ezartzea, hurbilen dauden metro-geltokietatik hasita.
Udalarekin lankidetzan Gobelaren haranerako “zeharkako” garraio
publikoko zerbitzuaren hobekuntza ezartzea, ekialde-mendebalde
ardatzean.
Fadurak Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan berrian duen eginkizuna zehaztea.
Auto pribatuaren ordezko garraiobideen erabilera erraztea eta
sustatzea.
Auto partekatuaren erabilera sustatzea, batik bat zenbait erabiltzaile-erkidegoen artean, hala nola ekipamenduak, ikasle taldeak,
umeekin doazen gurasoak eta abar.
Bizikleten aparkalekuen segurtasuna hobetzea, txirrindulariak seguruago senti daitezen.
Aldirietako aparkalekuen eginkizuna, kudeaketa-sistema eta Fadurarekin duten lotura berriro pentsatzea.
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Udalarekin batera Makaleta Etorbidearen diseinuaren aukerak berrikustea, irisgarritasuna eta Faduraren eta hirigunearen arteko lotura
errazteko.
Fadurako mendebaldeko ertza berriro pentsatzea, gune publiko gisa, eta Makaleta Etorbidearen bidez hiriarekin duen lotura
berrantolatzea.
Fadurara sartzeko guneak berriro definitzea, herritar guztientzat
irekiagoa eta irisgarriagoa izan dadin, eta inguruarekin duen harremana hobetzea.
Kiroldegiaren ertzak eta hesiak berriro definitzea, hiri-parke irekiago eta irisgarriagoko ikuspegi berri baten arabera.
Abonatuentzat mugatutako edo erreserbatuz bakarrik sartzen daitekeen eremuetarako sarbidea kontrolatzeko sistema hobetzea
Ibilbideen jarraitutasuna bermatzea ibaiaren ertzean zehar, Bolueko
hezegunea eta Institutuaren eremua lotuz.
Eraikinetan nahiz kanpoko eremuetan, aparkalekuetan eta bestelakoetan aurkitutako irisgarritasun-arazoak konpontzea.
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HIRI TESTUINGURUA
ETA AZPIEGITURAK
Fadurako kiroldegia Bilbo metropoli-eremuko
hiri-testuinguru konplexuan dago, baina gainerako metropoli-arearekin guztiz lotuta badago
ere, erabiltzen duten pertsona gehienak bertakoak dira, Getxotik eta Berangotik etorritakoak.
Udal eskalara hurbilduz, kiroldegia Getxoko
hiriguneko ertzean dago, hiri-garapenerako
eremu garrantzitsua dena.
Fadura elementu estrategikoa da Getxoko
hiri-antolamendurako plan orokorrean eta
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ekipamenduen eta hiri-zerbitzuen “sistema orokorrak” direlakoen barruan daude. Ekipamenduetarako erreserbatutako eremu handienetako
bat da. Horrez gain, garrantzitsua da kontuan
hartzea kiroldegiak Iturribarriko eremuan
egiten ari den garapen-berrian izan dezakeen
eragina kontuan hartzea, eta alderantziz, hiriaren zati berri horrek kiroldegian izango duen
eragina ere bai, irisgarritasunari eta inguru
hurbilarekin duen erlazioari dagokienez
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Getxo dagoen Bilboko
metropoli-eremuaren
iparraldea.
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DENTSITATEA ETA HIRI JOERAK

Getxoko udalerriak etxebizitza-kopuruaren
gorakada izan zuen 2010etik 2015era: ia 1.000
etxebizitza gehiago eraiki ziren (% 2,5 inguru
gehiago). Bitxia bada ere, udalerrian erroldatuta
zegoen biztanle kopurua aldi horretan 80.277
izatetik 78.554 izatera pasa zen 2016. urtean (%
2,14ko jaitsiera).

Iturria: Estatistikako
Institutu Nazionala.
Erroldaren estatistika
etengabea, Open Data
Euskadi.

dentsitateak Getxoko zenbait eremutan, horien
artean Fadurako ingurukoena dagoela, Bilboko
hirigunekoen antzekoak direla.
Etxebizitza kopuru handia familia-nukleoaren
etxebizitza nagusia da, eta udalerri hurbiletan
bigarren etxebizitza ugari daude.

Horren arrazoia izan liteke udalerrian dauden
etxebizitza gehienen antzinatasun erlatiboa.
Interesgarria da nabarmentzea biztanleen

0

ETXEBIZITZEN DATUAK
Etxebizitza guztiak

Biztanleria osoa
85.000

33.200
33.100

84.024

33.000
82.500

32.900
32.800
32.700

80.000

32.600
32.500

78.554

77.500

32.400
32.300
32.200
2010
2013
2014
(32.292) (32.844) (32.963)

2015
(33.169)

2002

2005

2010

2016

Etxebizitzen batez besteko antzinatasuna 2015. urtean, 40, 1 urte
Etxebizitzen batez besteko azalera erabilgarria 2015. urtean: 105,8 m2

2014KO LURRALDEKO DATUAK
Udalerriaren azalera: 184 Ha

BIZITEGI LURZORUA
53,23%
630 Ha

SISTEMA OROKORREN
LURZORUA
24,07%
285 HA
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LURZORU
URBANIZAEZINA
21,65%
256 Ha

EKONOMIA
JARDUEREN
LURZORUA
1,05%
12 Ha

Hiri morfologia,
eraikinak.
Etxebizitza-dentsitatea, errolda-barrutietan oinarrituta.
< 25 hab/Ha
25 - 50 hab/Ha
50 - 10W0 hab/Ha
100 - 200 hab/Ha
200 - 300 hab/Ha
300 - 500 hab/Ha
> 500 hab/Ha

Etxebizitza nagusien
eta etxebizitza guztien
arteko erlazioa
errolda-barrutien
arabera.
< 80%
80 % - 90 %
90 % - 100%

Etxebizitza hutsen eta
etxebizitza guztien
arteko erlazioa
errolda-barrutien
arabera.
0-5%
5 % - 10 %
10 % - 20 %
> 20 %
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EKIPAMENDU PUBLIKOAK

Garrantzitsua da kontuan hartzea kiroldegiak
erakunde eta espazio mailan bere inguruan
dauden ekipamendu publikoekin sortzen dituen
harremanak. Esaterako, 1 km-ko inguruan
bakarrik 9 hezkuntza-erakunde publiko daude,
haurtzaindegiak, ikastetxeak eta institutuak
kontuan hartuz.
Fadurak oso harreman hurbila du Getxoko Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin, izan ere, ume askok hor kirola egiten
dute Multikirolak gisako programen bidez.
Udalaren ekimena da ikastetxeetan kirol-jarduera sustatzeko. Horrez gain, Getxo Kirolaken
2016ko txostenaren arabera, urte horretan 14
ikastetxek parte hartu zuten eskola-igeriketako programan, Fadurako instalazioetan egiten
dena.
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Getxoko Udalaren beste ekimen bat, adinekoentzat dena, Fadura ibilbide osasungarriko sare
batean sartzea da, zahartze aktiboa izateko.
Horregatik interesgarria izango litzateke udalerriko hiru osasun-zentroen arteko lotura hobetzea (Bidezabal, Alango eta Areeta), garraio
publikoko sare eraginkorrago baten eta oinezkoen lotura irisgarri eta kalitatezko sistema
baten bidez.
Gobela ibaian zehar korridore ekologiko eta zibiko bat sortzea ekipamenduekin lotura handiagoa sortzeko modua izango litzateke, iparralde-hegoalde ardatzean, baina ez da ahaztu behar
irisgarritasun-arazorik handienak ekialderantz
eta mendebalderantz doazen loturetan daudela

0
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Ekipamendu publikoak
Getxoko eremuan
1

Hezkuntza
Kirola
Osasuna
Parkeak
Berdeguneak
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5
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GETXOKO HAPO-REN SISTEMA
OROKORRAK

Iturria: Getxoko HAPO,
bertsio osoa eta
eguneratua 2012ko
abenduan.

Getxoko HAPOren zenbait puntu interesgarriak
dira Fadurako eremurako, batik bat hiriak etorkizunean izan dezakeen bilakaera, hiri-eremuaren eta ekipamenduen kalitateari dagokionez.
Ekipamenduen Sistema Orokorra
Fadurako eremu osoa, iparraldean dauden eskola-ekipamenduak (Institutua eta LHI) barne
hartuz, “Ekipamendu publiko” gisa hartzen da.
Eremu horiek Ekipamendu Sistema Orokorrak
direlakoen barruan ere daude, “lurraldeko egitura orokor eta organikoaren funtsezko elementuak direnak”. (3.2.1. art. eta hurrengoak).
Mapan ikusten denez, ekipamenduen eta hiri-zerbitzuen sistema orokorrak eta erabilera publikoko espazio libreen sistemak nolabaiteko erlazioa dute Gobela ibaiarekin. Horietako askok
ardatz garrantzitsu eta jarraitu bat sortzen dute,
eta hori aukera interesgarria da Fadurarako.
Kategoriaren eta erabilerei, ekipamenduei eta
eraikuntzari buruzko baldintzen definizio osoa
HAPOren Laugarren Atalean jasotzen da, 6.3.26.
art. eta hurrengoetan
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Beste Sistema Orokor interesgarri batzuk
Fadurako eremuan
Fadurako eremua hiriko sistema orokorretarako
garrantzitsua den eremu batean dago. Gobela
ibaiaren eta Azpiegituren Komunikazio Sistema
Orokorrek (saneamendu-sarearen kolektorea)
osorik zeharkatzen dute eremua eta eragin handia dute plangintzan eta proiektuan jasotzen
diren erabileretan.
Komunikazio-sistema orokorrarekin lotuta dagoen lurzorua, autobidearekin erlazionatuta dagoena, Fadurara ere lotuta dago. Bere hurbiltasuna dela eta, eremu horien paisaiaren diseinua
eta kiroldegiarekin duen erlazioa kontu handiz
aztertu behar dira.
Eta, azkenik, Erabilera Publikoko Espazio
Libreen sistema orokorrak oso jarraitutasun nabaria sortzen du, eta Kiroldegia horren barruan
dago. Eremu naturala, iparraldean eta Gobelan
zehar, Bolueko hezegunea eta ibai-eremua
hegoalderantz, sistema beraren barruan daude,
eta hobekuntza-aukerak izan ditzake thinking
Fadura proiektuan.

0
km

1

Getxoko HAPOren
sistema orokorrak

2

Komunikazio
Sistema
Orokorrarekin
lotutako lurzorua
Erabilera publikoko
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Ekipamendu eta
hiri-zerbitzuen
Sistema Orokorra
Azpiegituren
Sistema Orokorra,
instalazioak
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Komunikazio
Sistema Orokorra
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trenbidea)
Komunikazio
Sistema Orokorra
(bide-sarea)
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Azpiegitura Sistema
Orokorra
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Sistema Orokorra
Komunikazioak
(portua eta ibaia)
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HIRI ANTOLAMENDUA

Iturria: Getxoko HAPO,
bertsio osoa eta
eguneratua 2012ko
abenduan.

Fadurako eremua zenbait hiri-eremuk inguratzen dute, eta guztiek kategoria bera dute:
“Eraikin irekiko dentsitate ertain-altua”.
Eremu horiek gehienak hiri-egitura finkatuz
osatuta daude, eta epe ertainera aldatzeko aukera gutxi dituzte. Finkatutzat har daitezke.
Bestalde, tamaina eta garrantzi handiko zenbait
eremu “Banaketa-eremutzat” eta “egikaritze-unitate” gisa sailkatuta daude, eta garapenak
kiroldegian izango duen eraginarengatik kontuan hartu behar da.
Iturribarri I
Iturribarri eremurako 23. ordenantzak dentsitate ertaineko bizitegi-eremu mistoa ezartzen du,
eta eraikin hori nagusiki etxebizitza kolektiboa
da, bloke irekian. Eremu hori dagoeneko garatuta dago, eta guztiz finkatuta.
Iturribarri II
Iturribarri II eremurako 24. ordenantzak dentsitate ertaineko bizitegi-eremu bat definitzen
du. Eremu osorako 4 solairuko gehieneko garaiera ezartzen da eraikinerako, eta lursailaren
% 40 hartzea.
Bi egikaritze-unitate mugatzen dira: bat,
8.265,98 m2-koa (5.127,29 m2-ko eraikigarritasuna), bestea, 89.175,84 m2 (52.329,41 m2 eraikigarri + 3.500eko erreserba ekipamenduetarako). Lehenengoan, 1.483 m2, Babes Ofizialeko
Etxebizitzetarako dira; bigarrenean, 14.732 m2.
Xehetasun gehiagorako aipatutako Ordenantza
irakur daiteke
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Zubilleta
Egikaritze-unitate hau bizitegi-eremu mistoa
da, dentsitate ertainekoa, Gobela ibaiaren eta
Uribe Kosta korridorearen artean kokatuta
dagoena. Nagusitzen den eraikuntza mota bloke
irekiko etxebizitza kolektiboa da.
Eraikinaren gehieneko garaiera 8 solairukoa
da, eta gehieneko okupazioa % 51, beraz, sestra
gaineko azalera eraikigarria 51.013,19 m2 da.
Egikaritze-unitate honetan azaleraren ehuneko
bat uzten da babes-mailaren bat duten etxebizitzetarako: etxebizitza babestua, etxebizitza
tasatua eta udal etxebizitza tasatua (9.016,82 m2
mota bakoitzerako).
Fadura I, II, III
33., 34. eta 35. ordenantzek Fadura I, II, eta II
eremuak definitzen dituzte hurrenez hurren.
I. eremua, kirol-instalazioen iparraldean, bizitegi-eremu mistoa da, eta bere eraikin nagusia
garaiera handiko bloke irekiko etxebizitza
kolektiboa da.
Fadura II eremua, dentsitate ertaineko bizitegi-eremu bat da, iparralderago kokatuta dagoena,
Zubiletako eremuaren aldamenean.
Fadura III. eremua, Fadura I. eremuaren etxadia osatzen du. Eremu horretan familia bakarreko etxebizitzak eta bloke irekiko etxebizitza
kolektiboak daude.
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FADURAKO EREMUAN
ERAGITEN DUEN HIRIGINTZA
ARAUTEGIA
Iturria: Getxoko HAPO,
bertsio osoa eta
eguneratua 2012ko
abenduan

Orain, Fadurako kiroldegian eragiten duten
arautegian eta baldintzen laburpen bat aurkeztuko dugu.
Hirigintza (Getxoko HAPO – 2012ko abenduaren eguneratutako bertsioa).
Fadurako ia azalera guztia ekipamendu publiko gisa sailkatuta dago ekipamenduen Sistema
Orokorraren barruan. Ekipamendu-erabileraren
definizioa HAPOren Laugarren atalean (6.3.26.
art. eta hurrengoak) jasotzen da, eta bereziki
interesgarriak dira artikulu hauek:
•
•
•

6.3.29 art., ekipamendu erabilerari eta eraikitzeko baldintzei buruzkoa.
6.3.30. art., txikizkako merkataritza erabileraren onarpenari buruzkoa.
63.3.31. art., lehenagotik dauden ekipamenduen araubideari buruzkoa.

Eremuko mendebaldeko ertzean dagoen luzetarako lerro bat bideei buruzko sistema orokorrarekin lotutako lurzoru gisa sailkatzen da
HAPOn.
Gobela ibaiaren ibilguan zehar dagoen lerro
osoa Komunikazioen Sistema Orokorraren
barruan dago.
Garrantzitsua da kontuan hartzea Fadurako
hegoaldean dauden bi eremu urbanizaezinak:
Bolueko hezeguneko eremua Espazio Libre eta
Berdeguneen Sistema Orokorraren barruan
dago, eta babes bereziko lurzoru urbanizaezin
babestu gisa sailkatuta dago: P3 - Babes Zorrotza (3.3.8. art. eta hurrengoak).
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Bolue 1 eta 2 futbol-zelaien eta autobidearen
artean kokatuta dagoen eremua, araubide
erkideko lurzoru urbanizaezin gisa sailkatuta
dago (3.3.5. art. eta hurrengoak), eta HAPOren
arabera, hau izango da bere lehentasunezko
erabilera: “gaur egungo erabileraren jarraipena
izango da”, araubide honek ekartzen dituen
erabilera-mugak ere kontuan hartuz.
Fadurako eremurako erabilera eta eraikuntza
baldintzak 13. ordenantzan ezartzen dira. Orain,
oinarrizko parametro batzuk aurkeztuko ditugu:
1. Gutxieneko lurzatia 800 m2
2. Gehieneko okupazioa % 30.
3. Eraikinaren gehieneko garaiera: 3 solairu.
4. Mugakide eta bideetarainoko distantzia 4 m.
5. Eraikinen arteko distantzia 8 m
6. Sestra gaineko sabaiaren koefizientea 0,25
m2/m2
7. Area bakoitzaren aprobetxamendua 0,25 m2/
m2.
Fadurako partzela bakarreko katastroaren arabera, Fadurak 137.545 m2-ko azalera du, gehieneko azalera eraikigarria 0,25 m2 eraikikoa
da partzelaren m2 bakoitzeko, beraz, partzela
osoan 34.386 m2 eraiki daitezke.
Getxo Kirolakek argitu behar du zein den orain
arten erabilitako eraikigarritasuna.
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Iturria: Getxoko
HAPO, bertsio osoa
eta 2012ko abenduaren eguneratutakoa,
Euskadiko errepide-sarearen sailkapena,
uztailaren 20ko 1/2001
Legegintzako Errege
Dekretua, Uren Legearen testu bategina
onartzen duena.

Errepideak (Bizkaiko errepideei buruzko
martxoaren 24ko 2/2011 Foru Araua)
Kiroldegian nagusiki hiru bide-sarek eragiten
dute: BI-637 autobidea (oinarrizko sarearen
zatia), Makaleta Etorbidea (Aldundiak Udalari
transferitzeko prozesuan dagoena) eta gainerako bertako kaleak. Mota honetako errepide
bakoitzak zenbait muga ekartzen ditu Fadurako eremuan gara daitezkeen erabileretan eta
jardueretan. Horien artean, arautegiak hauek
kontuan hartzen ditu:
Jabari publikoko eremua (30. art.), honela
definitutakoa: “errepideek okupatutako lurrak
eta haien elementu funtzionalak, eta errepideko
lur-zerrenda bat. Lur-zerrenda horrek zortzi
metroko zabalera izango du autobide, autobia
[...]; gainerako errepideetan, berriz, hiru metroko zabalera. Zerrenda horiek bidearen alde
bietan egongo dira,
Eta horizontalean eta bidearen ardatzarekiko
perpendikularrean daude neurtuta, laugunearen
kanpoko ertzetik”.
Zortasun-eremua (31. art.): “ezin izango da lanik
egin, eta bide-segurtasunarekin bateragarri
diren erabilerak bakarrik egin daitezke. Horretarako, edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiko
organo eskudunaren baimena behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen
eskumenak gorabehera”. Laugunearen kanpoko
ertzekiko bi lerro paraleloz mugatuta dago, 25
m-ko distantziara autobideetan, eta 8 m-koa
gainerako errepideetan.
Eraginpeko eremua (32. art.): “eraginpeko
eremuan edozein lan mota eta instalazio finkoak zein behin-behinekoak egiteko, erabilera
aldatzeko eta zuhaitzak landatu edo mozteko,
Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren
baimena behar da, beste edozein erakundek
gaian eduki ditzakeen eskumenak gorabehera”.
Laugunearen kanpoko ertzekiko bi lerro parale-
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loz mugatuta dago, 100 m-ko distantziara autobideetan, eta 30 m-koa gainerako errepideetan.
Eraikuntza-lerroa (34. art.): galtzadaren kanpoko ertzetik 50 m-ra dago autobietan, eta 12 m-ra
sare lokalean. Lerro horretatik errepideraino
debekatuta dago edozein eraikuntza-lan egitea,
sestraren gainean zein sestrapean.
Ibaiak (Uren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua)
Eremu hauek eragiten dute nagusiki Fadurako
eremuan:
Jabari publiko hidrauliko gisa definitutako eremua, urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen I., IV., V., VI. eta VII. aurretiko tituluak
garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren
Arautegia eta eguneratzea onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuan definitutako muga guztietan.
Polizia eremua: “ehun metroko zabalerako
alboko zerrenda batez osatuta alde bakoitzean,
ibilgua mugatzen duen lerrotik zenbatuta,
lurzoruaren erabilera eta han garatzen diren
jarduerak baldintzatzen direla”.
Lehentasunezko fluxu-eremua, honela definituta: “eremuaren loturaz edo uholdeetan fluxua
lehentasunez metatzen den eremuez, huste
handiko bideez, eta 100 urteko errepikatze-denborako uholderako, pertsonek edo ondasunek
kalte larriak izan ditzaketen eremuaz osatuta
dagoen eremua; kanpoko muga bi eremuak
barne hartzen ditu”.
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TIPOLOGIAK

Alde batean autobidea dagoen arren, Fadurako
eremua oso hurbil dago dentsitate ertaineko
zenbait hiri-eremutatik. Hurbilen dauden hiri-egiturak bi motatakoak dira:
Iparraldean eraikin garaiko (8 solairu) auzo bat
dago, hiri etxadi ireki bat osatzen dutena, ongi
zehaztutako izaerarekin. Ekipamendu publiko
batzuk barne hartzen ditu: Lanbide Heziketako
Institutu bat eta Bigarren Hezkuntzako Institutu bat. Iparraldean hiri-egitura zatitzen da,
gehiago sakabanatzen da eta ez da hain dentsoa.
Mendebaldean, kiroldegia antzeko izaera duen
eraikuntza-lerro jarraitu batez inguratuta dago:
etxebizitza-bloke isolatuak etxadi irekian, dentsitate handikoa, eta oro har, lurpeko aparkalekua dutenak.

Dentsitate handiko
eremuak, eraikin
isolatuak altueran.
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Nabarmendu behar da eraikinen artean dagoen
alde nabaria bidegurutzearen iparraldean, eta
kiroldegitik zehar kokatzen diren eraikinak
hegoaldean: iparraldekoek, oro har, merkataritza-etxabeak dituzte, eta hegoaldekoak,
berriz, etxebizitzak bakarrik dituzten eraikinak
dira. Horrek alde nabaria eragiten du kalearen
erabileran.
Iturribarriko eremu berrian Etorbideko eremuaren antzeko hiri-garapen bat aurreikusten
da, eta etxebizitzarako da nagusiki
.

ÁDentsitate handiko
eremuak, 4-6 solairuko
eraikin isolatuak
Makaleta Etorbidetik
zehar.
Garapen berriak gutxi
gorabehera hiri-morfologia hori eta dentsitate bera mantenduko du Iturribarriko
eremuan.
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FADURAKO AZPIEGITURAK

Iturriak: Getxoko
Udala, Getxo Kirolak,
Getxo Kirolaken txostena 2016.

Estolderiako eta edateko uraren loturak
Fadurako kiroldegia saneamendu-kolektore batek zeharkatzen du iparraldetik hegoaldera, eta
antzina ibaian zuzenean isurtzen diren deskarga guztiak biltzen ditu. Kolektorea eraikitzearen ondorioz nabarmen hobetu ziren ibaiaren
baldintzak, izan ere, etxeko deskargen ondorioz
zegoen ia kutsadura guztia kendu zuen. Hala
ere, ez ziren guztiz konpondu Fadurak urak
erabiltzeko eremuak. Ibai-irteerak, esaterako, ibaiaren mailaren azpitik daude, lokatzak
geratzen joaten direlako han, eta deskargatzean
arazoak sortzen dira.
Interesgarria da jakitea Fadurako aparkalekuaren erdian, ibai-uren lurpeko gordailu bat
dagoela, eta ura gordetzeko eta ureztatzeko
berrerabil litekeela, edo bateragarriak diren
beste erabilera batzuetarako.
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Faduran sortutako gainerako hondakinak
hiri-hondakin arruntak bezala tratatzen dira
eta modu berean kudeatzen dira. Kiroldegiaren
inguruetan Getxoko Udalak kudeatutako zenbait edukiontzi daude (beira, papera, ontziak…).
Edukiontziak Makaleta Etorbidean daude,
kafetegiaren parean, eta aparkaleku nagusiaren
sarreraren parean, eta Bizkerre kalean, iparraldeko sarbidearen parean.
Kiroldegiak ez ditu sortzen bestelako hondakin
berezirik. Igerilekuetan erabilitako produktu
kimikoak (sodio hipoklorito eta azido sulfuriko
beheratua) saneamendu-sarean zuzenean deskarga daitezkeen kontzentrazioetan erabiltzen
dira

2016. urtean Fadurako kiroldegiak 102.003 m3
ur kontsumitu zituen, honela banatuta: 78.982
m3 (% 77,4) igerilekuen eraikinean, 3.830 m3 (%
3,75) frontoien eraikinean, 14.476 m3 (% 14,2)
atletismo-eremuan, 73 m3 (% 0,07) Bolueko
futbol-zelaietan eta 4.642 m3 (% 4,55) Getxo
taldearen zelaian. Uraren % 19 gutxi gorabehera erabili zen ureztatzeko.

Energia
Instalazioek sare elektrikorako zenbait konexio
dituzte. Horietako batzuk behe-tentsiokoak
dira (garagardotegia eta Getxo taldearen futbol-zelaia esaterako), eta tentsio ertaineko beste
batzuk transformadore batekin. Atletismo-pistaren harmailen eraikinean kokatuta dagoen
transformadorea beste instalazio batzuetan ere
erabiltzen da, hala nola igerilekuen eta frontoien eraikina. Eraikin nagusiko galdara-gelan
(gas naturalekoak) sorgailu bat ere badago.

Hondakinen bilketa
Kiroldegiak ez du hondakinen kudeaketa
berezirik.

Gaur egun, bi erakinek bakarrik dituzte eguzki-panelak: atletismo-pistaren aldagelak eta
Bolue 1 eta 2 futbol-zelaien aldagela berriak.

Inausketen hondakinak eta berdeguneak mantentzeko eta kontserbatzeko sortutako gainerako hondakin organikoak, mantentzeaz arduratzen diren enpresa berek kudeatzen dituzte,
hau da, kiroldegitik kanpo tratatzen dira eta
modu autonomoan (konpostaje).

2016ko txostenaren arabera Getxo Kirolaken
instalazio guztiek 2.067.116 CO2 kg sortu zituzten (gas naturala, berokuntza, etxeko ur bero,
elektrizitatea, makinetarako gasolina eta ibilgailuetarako gasolioa); instalatutako eguzki-panelek 29.721 kg CO2-ko aurrezkia ekarri zuten.
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Estolderia instalazio
nagusiak eta hondakin-urak, ibai-urak
kudeatzeko sistema
eta Fadurako eremuan
ura hornitzeko
sistema..
Sute-ahoak
Saretak
Ur-harguneak
Iturriak
Ibai-urak
Ur beltzak
Sare unitarioa
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Argiztatzeko elementuak Fadurako
kiroldegian eta
inguruko eremuetan
Luminariak
Semaforoak
Kanalizazioak
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TOPOGRAFIA

Iturriak: Getxo Kirolak,
Getxoko Udala.

Gobela ibaiaren haranean dagoenez, Fadurak
oso malkartsua ez den topografia du. Getxoko
gainerako udalerriarekin alderatuz, nahiko laua
da.
Ibaiaren ibilgua alde batera utzita, +4m-ko
kotan dagoena, gainerako eremua +10m eta
+8m artekoa da. Gutxieneko kota diferentzia
dago instalazioaren 750 m-ko luzeran, eta batez
besteko malda % 0,26 da.

Gobela ibaiaren
ibilguan egindako
hobekuntza hidraulikoko lanen ikuspegi,
tokiaren topografia
aldatu dutenak.
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Fadurako lursailaren gaur egungo egoera ez da
bere berezko egoera. Kirol-instalazioa bihurtu
aurretik, Fadurako eremua ibar bat zen, eta bere
maila naturalak pixkanaka artifizialki betetzen
joan dira, kiroldegia eraiki zenetik.
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Kiroldegiko eremuaren
eta bere inguru
hurbilaren topografia.
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ILDO ESTRATEGIKOAK – HIRI TESTUINGURUA ETA AZPIEGITURAK

Kiroldegiaren espazioek eta funtzioek iparraldeko eremuekin (Zubileta, industrialde zuria, industrialde gorria, Berango) duten erlazioa
hobetzea, sarbideen kudeaketa berriro pentsatuz.
Kiroldegiaren espazioek eta funtzioek Algortarekin duten erlazioa
hobetzea, Makaleta Etorbidean zehar mendebaldeko eremu osoa
berriro pentsatuz
Gaur egungo kanpoko padel-eremuak Iparbide Kaleko eremuarekin
duen erlazioa berriro pentsatzea, Makaleta Etorbidearen etorkizuneko transformazioa kontuan hartuz.
Iturribarriko hiri-garapen berriak Faduran izan dezakeen eragina eta
eremu horretan sor daitezkeen erlazio berriak kontuan hartzea.
Fadurak Getxoko gainerako ekipamenduekin duen lotura hobetzea,
bai Gobelako haranean, bai ekialde-mendebalde ardatzean.
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Energia berriztagarrien ezarpena aztertzea, klimatizazio, argiztatze,
etxeko ur bero beharrak eta bestelakoak asetzeko.
Euri-ura biltzeko eta erabiltzeko sistema hobetzea, parkeko paisaia
berriarekin integratuz.
Ura aurrezteko neurri berriak txertatzea, metatutako eta belar natural eta artifizialeko pistak ureztatzeko birziklatutako ura erabiliz.
Hondakin organikoen kudeaketa aztertzea eta hobetzea, konpostajerako edo energia sortzeko erabiltzen direla bermat zeko.
Energia aurrezteko neurri berriak txertatzea. Argi-kutsadurari buruzko arautegiak betetzen dituzten argiztatze-sistema eraginkorrak
instalatzea.
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ESPAZIOAREN
AZTERKETA
Dokumentu honetan bi kategoriatan banantzen
dira Fadurako kiroldegirako eremuak: lehenengoan kirol-instalazio guztiak barne hartzen dira,
hau da, kirolarekin edo kulturarekin zerikusia
duten erabilera mugatu bat duten elementu
guztiak. Bigarrenean, instalazioak lotzen dituzten espazio libreak edo igarotzekoak barne
hartzen dira, orain “hondartzat” hartzen diren
eta Fadurarako parke-kontzeptu berri baterako
oinarritzat har litezkeen eremuak barne hartuz.
Kiroldegiko instalazioak:
1-Mantentze-lanetako etxola
2-Helmugako argazkirako etxola
3-Aldagelak eta harmailak
4-Belodromoa eta errugbi-zelaia
5-Atletismo-pista
6-Tenis-pista estaliak
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7-Kanpoko tenis-pistak
8-Ping-pongerako eremua
9-Kanpoko padel-pistak
10-Saskibaloi-pista eta areto-futboleko pista
11-Hockey-pista
12-Erabilera anitzeko pista
13-Frontoien eraikina
14-Getxo taldearen futbol-zelaia
15-Garagardotegiaren eremua
16-Teknika Hobekuntzarako Zentroa
17-Fadurako eraikin nagusia
18-Ostalaritzan Prestatzeko Zentroa eta
kafetegia
19-Igerileku mistoa
20-Kanpoko igerilekua
21-Eremu teknikoak
22-Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiak
23-Bolue 3 futbol-zelaia
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1

MANTENTZE LANETAKO ETXOLA

Azalera: 440 m2
Kudeatzailea:: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Mantentze-laneko langileak; Berango Atletismo Kluba;
Getxo Errugbia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea.
Ezaugarriak: Barruti itxia da eta Getxo Kirolakeko langileak bakarrik sar daitezke. Mantentze-lanetarako ekipamenduak gordetzeko erabiltzen da nagusiki. Horrez gain, zati bat biltegiratze-eremu gisa erabiltzen da Berango atletismo-kluberako, eta beste bat, Errugbi taldearen garbitoki gisa.
U forman antolatuta dagoen eraikin-multzo bat da, eta sarbide hesitu bakarra du patiora. Autoz ere
sar daiteke. Iparraldeko gainerako eraikinekin ez dago oso integratuta, eta eremu handia hartzen
du. Interesgarria izango litzateke hori berriz pentsatzea eta parkeko eremuak beste modu batera
antolatzea.
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2

HELMUGAKO ARGAZKIRAKO ETXOLA

Azalera: 40 m2
Kudeatzailea:Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Atmo Getxo
Ezaugarriak: Helmugako argazkirako etxola Fadurako antzinako elementu bat da. Gaur egun ez
da erabiltzen jatorrizko eginkizunerako, baina instalazioan ikus daitekeen elementu gisa jarraitzen
du.
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3

HARMAILAK ETA ALDAGELAK

Azalera: 870 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (garbiketa).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Atletismo Kluba, Berango Atletismo Kluba, Getxo
Errugbia, Getxo Futbola, Getxo Hockey.
Ezaugarriak: Elementu hau kiroldegiko iparraldeko elementu berezia da, izan ere, funtsezkoa da
belodromoaren/errugbi zelaiaren eta atletismo pistaren artean. Harmaila gisa balio du bi eremuetarako eta baita aldagela gisa ere atletismo-eremu osorako eta errugbi-zelairako.
Balio arkitektoniko handia du, estalkiaren diseinuarengatik batik bat, baina zenbait irisgarritasun
eta kontserbazio arazo ditu. Gaur egun iragazgaizpena hobetzen ari da, baina instalazio guztia
narriatuta dago eta kexak daude bere mantentze-egoerarengatik.
Harmailen irisgarritasuna ere hobetu behar da, eskaileren bidez bakarrik igo daitekeelako.
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4

BELODROMOA ETA ERRUGBI ZELAIA

Azalera: 14.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar naturaleko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Errugbia, Punta Galea Txirrindulari Elkartea - Sociedad Ciclista, Sociedad Ciclismo Berango, Getxo Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono.
Ezaugarriak: Errugbi taldearen zelaia belar naturala duen Fadurako hiru zelaietako bat da. Zelaiaren eta inguruaren lurzoruaren kalitatea ikertzen ari dira, atleten segurtasuna bermatzeko neurri
osagarriak hartu behar diren ala ez erabakitzeko, lurzorua kutsatuta dagoen zantzuak daudelako.
Instalazio honetarako interesgarriak izan daitezkeen aldaketen artean, belodromoa hobetzekoak
ere barne hartu behar dira, Amerikarra modalitateko txapelketak egiteko, lurzorua hobetuz eta
abar. Belodromora eta errugbiko zelaira sartzeko kontrol-sistema berriro pentsatu beharko da,
abonatuen eta gainerakoen arteko gatazkak saihesteko, ateak zabalik daudenez instalazio hauek
ere erabiltzen dituztelako.
.
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ATLETISMO PISTA

Azalera: 16.500 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Atletismo Getxo, Club Atletismo Berango, Getxo
Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono.
Ezaugarriak: Atletismo pista duela urte gutxi batzuk berritu zuten. Horrela, kanpoko eraztuneko
eta beste diziplina batzuetarako beharrezkoak diren eremuen zoladura hobetu zuten. Gaur egun,
belar artifizialeko zelaia ez da barruan erabiltzen, errugbi-zelaia eta aldameneko eremua ikertzen
ari direlako, kirola egiteko erabil daitekeen ala ez erabakitzeko, lurzorua kutsatuta dagoen susmoa
dutelako.
Ez da egon instalazioaren inguruko kexarik, bai ordea atletismo-materialaren ingurukoak, esaterako, koltxonetak falta direlako. Eremu horietara sartzeko kontrol-sistema berriro aztertu beharko
litzateke.
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TENIS PISTA ESTALIAK

Azalera: 5.200 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo, Club Tenis
Fadura.
Ezaugarriak: Fadurak 6 tenis-pista estali ditu, zoladura sintetikoa dutenak. Denak eraikin berean
daude: 120 m inguru luze den nabe bat, argi naturala eta artifiziala duena. Oro har, pistak kontserbazio-egoera txarrean daude. Hainbat kexa daude instalazio honetan, gehienak kondentsazioa
dagoelako, itoginak, eta mantentze faltarengatik. Hori dela eta, batzuetan pistak ezin dira erabili
eta arriskutsuak dira.
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KANPOKO TENIS PISTAK

Azalera: 6.600 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Deportivo de Tenis Playas de Getxo, Club Tenis
Fadura.
Ezaugarriak: Fadurak kanpoko 8 tenis-pista ditu, zoladura artifizialekoak eta guztiz hesituta daudenak. Instalazioen mantentze-egoera ez da oso egokia. Zenbait kexa daude: zoladuraren egoera,
argi falta, hesien eta sarbideen kontrolaren egoera. Pisten alboan dauden eremuetan kirol-kluben
zenbait etxola daude. Horien artean Club Tenis Playa klubarena nabarmentzen da, hobeto erabil litekeen eremu batean dagoelako eta bere ingurua utzita dagoelako. Tenis-pista estali gehiago izateko eskaerak egin dira, padel-pisten eremua ere kontuan hartzen duen plan zabalago baten barruan.
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PING-PONGERAKO EREMUA

Azalera: 1.200 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Club Tenis Fadura.
Ezaugarriak: Ping-pongerako eremua lurrezko triangelu batean dago, tenis-pista estalien eta
kanpoko pisten artean. Gaur egun ez dira mahaiak erabiltzen kontserbazio-egoera txarrarengatik.
Eremuan tenis-kluben etxola bat (edukiontzi baten antzekoa) eta egoera txarrean dauden komunak dituen zurezko etxola bat daude. Oro har, eremu hau berriro pentsatu eta diseinatu behar da,
parke-proiektu berrian sartzeko. Une honetan, gutxiegi erabiltzen den eremu bat da.
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KANPOKO PADEL PISTAK

Azalera: 1.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Pádel Aixerrota Club Deportivo Getxo, Club Deportivo
Pádel Gobela.
Ezaugarriak: Kanpoko padel-pistetan berrikuntza-lanak egin dira Gobela ibaiaren hobekuntza
hidraulikoko lanetan. Jatorrizko 7 pistetatik 4k bakarrik jarraitzen dute. Ez da kopuru nahikoa kiroldegiko eremu hori erabiltzen duten pertsonen arabera. Zenbait kexa aurkeztu dituzte pisten eta
iturriaren egoera txarrarengatik, fokuak, argia eta eremuan komun bat falta direlako. Pista hauek
ez dute sarbide-kontrol eraginkorrik.
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SASKIBALOI PISTAK ETA ARETO FUTBOLEKO PISTA

Azalera: 2.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Klub batzuk noizean behin.
Ezaugarriak: Saskibaloiko eta areto futboleko pistak padel pisten eta kiroldegiko iparraldeko
sarreraren artean daude. Saskibaloi-pistek hormigoizko zoladura dute, eta oro har, kontserbazio-egoera txarrean daude. Areto futboleko pistaren zoladura belar artifizialekoa da, eta erabiltzen
duten pertsonek zelaiaren egoera txarra, zulo arriskutsuak eta bestelakoak salatu dituzte. Ez dago
instalazioetara sartzeko inolako kontrolik. Gaur egun, Makaleta Etorbidetik sar daiteke zuzenean.
Instalazioen multzoa (padel, saskibaloia eta areto futbola) berriro pentsatu behar da, Fadurako
behar berriei eta eremua erabiltzeko modu berriei erantzuteko. Esaterako, eremu estali baina ireki
gehiago eskatzen dira. Padel-pista gehiago, instalazioen baldintza hobeak eta abar eskatzen dira.
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HOCKEY PISTA

Azalera: 5.700 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Hockey Taldea, Getxo Futbola, Getxo Errugbia.
Ezaugarriak: Hockey pista entrenamenduetarako eta belar artifizialeko hockey-partidetarako,
errugbiko eta umeentzako futbol entrenamenduetarako erabiltzen da. Ate mugikorrak erabiltzen
dira. Eremu guztiz hesituta dago, eta ate batetik bakarrik sar daiteke. Zelaiaren eta perimetro-hesiaren egoera txarraren inguruko kexak egin dira.
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ERABILERA ANITZEKO PISTA

Azalera: 6.400 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Béisbol Etsaiak Club, Getxo Futbola, Getxo Errugbia.
Ezaugarriak: Erabilera anitzeko pista guztiz irekita dago eta hockey-zelaiaren ondoan dago. Entrenamenduetarako eta beste jarduera batzuetarako erabiltzen den belar artifizialeko pista bat da. Ez
dago instalazio honekin zerikusia duen kexarik edo arazorik.
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FRONTOIEN ERAIKINA

Azalera: 7.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (garbiketa).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Eskalada eta patinaje Trepatina Elkartea, Geroa Gimnasia
Elkartea, Getxo Errugbia, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Padel Aixerrota Txirrindulari Elkartea,
Club Deportivo Boxeo Izarrak, Club Deportivo Cuerdeando, Club Gimnástico Femenino de Getxo,
Getxo Irristaketa, Club Patinaje Artístico Getxo Show, Club Deportivo La Kantera Skate, Club Tenis Fadura, Club Playas de Getxo, Pádel Aixerrota, Padel Gobela.
Ezaugarriak: Frontoien eraikina erabilera eredu berrietara eta jarduera eta kirol berrien arrakastara gehien egokitu behar den instalazioetako bat da. Era berean, aldaketetara egokitzeko eta bere
eremu zabalak ahalik eta gehien aprobetxatzeko ahalmen handiena duena da. Zentzu honetan
garrantzitsua da erabilera berrien eskaerak kontuan hartzea, esaterako, boulder egiteko eremu bat,
hondartzako boleibola egiteko kantxa estali bat eta padel-pista gehiago.
Kexak eta eskaerak nagusiki erabilera-arazoak eta jardueren arteko bateraezintasuna dira: eskaeraren inguruko padel-pista ireki gutxi, zarata-arazoak yoga aretoetan, boxeo eta errugbi-gimnasioaren soinu-isolamendu faltarengatik, gutxi prestatutako klubetarako aretoak, itogin batzuk eta abar.
Pertsona asko frontoi-pisten (sareak, zorua, itoginak, putzuak eta abar) eta aldagelen egoera txarrarengatik kexatzen dira. Frontoien egoera txarrak ez du eragozten pilota-jokoa bakarrik, baita
patinajea eta eremu berean egiten diren beste jarduera batzuk egiteko ere.
Eraikinaren kanpoko partean, hockey-pistarantz, hobetu behar den rokodromo bat dago. Oro har,
eraikinaren kanpo eremua, inguratzen duen ezpondarekin, ez dago ondo aprobetxatuta.
Gainerako Fadurarekin alderatuz, frontoien eraikinak funtsezko zeregin bat du, eta kontrola duen
sarbide bakarra da iparralde osoan. Sakonean aztertu beharko da sarbide mota eta zentzu horretan
duen rola aldatzen badira.
Azken urteetan zenbait zalantza sortu dira eraikinaren egonkortasunaren eta zimenduan egon
daitezkeen asentuen inguruan. Bere egiturazko egoera ezagutzeko azterketak egiten ari dira, eta
instalazio horiek etorkizunean izan ditzaketen aukerak ezartzeko. Oraingoz eraikina itxita dago
publikoa egotea eskatzen duten ikuskizunetarako.
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GETXO TALDEAREN FUTBOL ZELAIA

Azalera: 12.000 m2 (7.000 m2-ko jolas-eremua eta 5.000 m2-ko aldagelak, harmailak eta biltegiak)
Kudeatzailea: Getxo Kirolak eta Getxo Kirol Kluba + Kontratuak (belar naturaleko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirol Kluba.
Ezaugarriak: Futbol-zelaia Getxo Kirol Klubak bakarrik erabiltzen duen instalazioa da. Azpiegiturez inguratuta dagoen belar naturaleko zelai bat da. Kasu gehienetan azpiegitura horiek kontserbazio-egoera txarrean daude: harmailetako batzuk, iparraldea, ekialdea eta hegoaldea, ezin dira
erabili, utzita daudelako. Harmaila nagusiak, mendebaldean, normalean erabiltzen dira, baina ez
daude publikoa egoteko egoera egokian. Taldeen nahiz arbitroetan aldagelek hobekuntza-lanak
behar dituzte.
Oro har, futbol-zelai honen eremua berriro pentsatu behar da. Leku berean udal estadio bat eraikitzeko aukera aztertzen ari da, tribunak, aldagelak eta gaur egungo estandarretarako egokiak diren
aretoak dituena.
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GARAGARDOTEGIAREN EREMUA

Azalera: 2.500 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Nagusiki Club Deportivo Getxo, Club Getxo de Actividades
Subactuáticas, Club Litoral Sub, Getxo Errugbia, eta abar.
Fadurarekin lotuta dauden ia klub guztiek garagardotegia erabiltzen dute.
Ezaugarriak: Garagardotegiaren eremua 2.500 m2 inguruko eremu hesitua da. Bi sarbide ditu
Makaleta Etorbidean, lursailaren aurreko eta atzeko lorategietatik, eta zenbait eraikin ditu, horien
artean 2016an erre zen zurezko nabea.
Erabilera tradizional, jarraitu eta handia duen eremua da. Hori dela eta, berriro diseinatzeko prozesuak berariazko partaidetza-fase bat barne hartzen du. Garagardotegia futbol-zelaiarekin batik
bat lotuta dago (zenbait eraikin partekatzen ditu) eta Fadurarako sarbideetako batekin, “Gurutze
Gorriaren etxolaren” iparraldean kokatuta dagoena. Garagardotegiak Fadurako eremu publikoan
duen garrantzia kontuan hartu behar da, bere kokapena eta erabilera direla eta, egoera estrategiko
batean daudelako kirol-eremuaren etorkizunerako, etorkizuneko parke irekirako eta udalerrirako.
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TEKNIKA HOBEKUNTZARAKO ZENTROA

Superficie: 12.600 m2
Kudeatzailea: Eusko Jaurlaritza, Kultura Sailaren Kirol Zuzendaritza.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirolak (Kirol pabiloia), Club Voleibol Aixerrota,
Getxo saski.
Ezaugarriak: Teknika Hobekuntzarako Zentroa Fadurako eremuan kokatuta dagoen instalazioa
da. Ez dago irekita publikoarentzat oro har eta ez du Getxo Kirolakek kudeatzen. Guztiz hesituta
eta gainerako instalazioetatik bereizita dagoen eremua da. Eraikina berdegune estu batez inguratuta dago, eta hesi baten eta eraikinaren artean dagoenez ez dago ondo aprobetxatuta. Horren zati
bat ibairantz ireki liteke, ertzean zehar berdegune handiagoa lortuz.
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FADURAKO ERAIKIN NAGUSIA

Azalera: 5.400 m2 (solairuko)
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Kirolak, Geroa Gimnasia Elkartea, Getxoko Aixerrota Boleibol Kirol Taldea, Baloncesto Getxo Saskibaloia, Club Ajedrez Getxo, Patinaje Getxo Show.
Ezaugarriak: Eraikin nagusian hainbat jarduera daude, eta bere aniztasuna, izaera eta eskaera
bereziak direla eta, irtenbide desberdinak behar dituzte. Jarduera askoren artean hauek nabarmentzen dira: muskulazio-gimnasioa, dantza-aretoa, arte martzialetarako aretoa, zenbait igerileku,
kiroldegia, solariuma, sauna, masaje aretoa, hidromasaje eremua, tratamendu estetikoetarako
eremua, “Txiki Park”, Getxo Kirolaken administrazioa eta zuzendaritza.
Instalazio honek, errepikatzen diren eta Getxo Kirolakeko langileek aurkitutako arazo batzuk ditu:
eremu publikoa, aparkaleku gutxi egotea bai autoetarako bai bizikletetarako eta lotura gutxi hiriarekin; barruko erabilera mailan, arazoak sarrerako tornuekin eta kexak igerilekuetarako sarbideetan zoru irristakorra dagoelako.
Azken urteetan instalazioaren egoerarekin zerikusia duten zenbait kexa aurkeztu dira. Hauek dira
ohikoenak: itoginak kiroldegian, berogailu falta ikasketa aretoan eta liburutegian, zenbait aretotan
haizagailuak matxuratuta daude, igerilekuan armairuak apurtuta daude eta kiroldegiko bereizteko
edo segurtasun elementu batzuetan akatsak daude.
Horrez gain, dagoeneko Getxo Kirolakek 2017ko lehen erdialdean eskatu zuen “irisgarritasunari
buruzko txostenean” adierazitako irisgarritasun-arazoak daude.
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OSTALARITZAN PRESTATZEKO ZENTROA - FADURA KAFETEGIA
ETA TXIKIGUNEA

Azalera: 1.600 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Peñascal Fundazioa.
Ezaugarriak: Kafetegiaren eraikina Fadurako kirol konplexuaren barruan dago, eraikin nagusiari
atxikita. Makaleta Etorbidetik sar daiteke eraikinera, edo igerilekuetatik, baina ez dago zuzeneko
loturarik eraikin nagusiarekin.
Eraikin honetan bi jarduera nagusiki egiten dira: beheko solairuaren eta lehen solairuaren zati
bat ostalaritza-zerbitzuetarako eta kafetegirako dira, abonatuentzat eta publikoarentzat oro har.
Gainerako beheko solairua ludoteka eta Txikigune gisa erabili da, baina gaur egun, ez du erabilera
zehatzik. Beste jarduera eta erabilera batzuk sartzeko aukera dago.
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IGERILEKU MISTOA

Azalera: 2.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Igeriketa Waterpolo, Getxo Triatloi Taldea, Trirunners, Tkrono, Club de aguas abiertas
Ezaugarriak: Erabilera mistoko igerilekua 50 m-koa da, eta oinplano angeluzuzeneko eraikin baten
barruan dago. Itxitura bertikalak eta sabaia guztiz ireki daitezke, egoera klimatikoaren arabera.
Eraikin nagusiari atxikita dago eta sarbideak, aldagelak eta igerilekua ondo ibiltzeko beharrezkoak
diren gainerako zerbitzuak partekatzen dituzte. Instalazioa egoera onean dago, eraikin nagusiaren
arazo batzuk ere baditu, hala nola leihatilen egoera txarra edo zoru irristakorra zenbait lekutan.
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KANPOKO IGERILEKUA

Azalera: 6.000 m2 guztira, 600 m2-ko igerilekuak
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk: Getxo Triatloi, Trirunners, Tkrono, Club de aguas abiertas.
Ezaugarriak: Igerileku irekiak inguratzen dituen parke-azalerak murrizketa handia izan du azken
15 urteetan. 2002. urtean Bolue 3 futbol-zelaia eraiki zen eta 2017an Gobela ibaiaren hobekuntza
hidraulikoko lanak egin ziren. Hori dela eta, parkearen azalera 9.000 m2-koa izatetik 3.800 m2-koa
bakarrik izatera pasa da.
Gaur egun, berdegunea ez dago zainduta, ez du itzalik eta paisaia-diseinu bat behar du, haren ahalmenari etekinik handiena ateratzeko. Umeek jolasteko eremu bat du. Egoera txarrean dago, oso
gutxi erabiltzen du eta udan ez du erabilera-esperientzia guztiz onik ematen.
Kudeaketa-mailan, kanpoko igerilekuen edukiera kontrolatzeko arazoa konpondu behar da, sarbidea kontrolatzeko gunea eraikin nagusikoa bera da.
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EREMU TEKNIKOAK (GALDARAK, ARAZTEGIAK, ETA ABAR).

Azalera: 450 m2 Galdara eremua + 100 m2 igerileku irekiko araztegia + 1.100 m2 Ontzi mistoko
arazketa gelarako eremua.
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Parte hartutako beste eragile batzuk:
Ezaugarriak: Eraikin nagusiak eta igerilekuenak hiru eremu tekniko ditu. Eraikin nagusiko
galdara-lokala eta sorgailuaren lokala eraikinaren aldameneko eremu hesitu batean daude, eta
aparkaleku nagusitik sartzen da. Udako igerilekuen eremuan kanpoko igerilekuaren araztegia
dago, lorategiaren erdian dagoenez zenbait arazo eragiten dituen toki batean. Azkenik, eremu handienean, ontzi mistoko arazketa gela, galdara gela, aireko gela eta igerileku-kluben etxola bat dago.
Kafetegiaren eta Bolue 3 futbol-zelaiaren artean dago. Azken eremu honetara eraikin nagusiko
aparkalekutik sartzen da, baina ontzi mistorako sarbide bat ere badu.
Eremu tekniko horiek eremu irekiekin duten erlazioa (pasaia, bisuala, irisgarritasuna…) berriro
aztertu behar da.
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BOLUE 1 ETA 2 FUTBOL ZELAIAK ETA ALDAGELAK

Azalera: 17.500 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Iturgitxi Futbol Club, Bizkerre, Arrautzaldeon Futbol Taldea, Sociedad Deportiva Neguri, Getxoko Futbol Kluba.
Ezaugarriak: Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiek ia bi hektarea hartzen dituzte Fadurako hegoaldeko muturrean. Belar artifizialeko bi zelai dira, hormigoizko zola batez inguratuta. Sarbide nagusia Salsidualde Estartatik eta Fadurarako barneko bidetik egiten da, Gobela ibaian zehar. Zelaiek ikusleentzako eremuak dituzte hegaletan eta atzealdeetan (1.510 pertsona iparraldeko zelairako, Bolue1, eta
788, hegoaldeko zelairako, Bolue 2). Instalazioak bi aldagela-eraikin ditu: bata, sarrera nagusiaren
ondoan; bestea, berriki eraiki dutena, Bolue 2 zelaiaren ekialdeko hondoan dago.
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BOLUE 3 FUTBOL ZELAIA, ALDAGELAK ETA HARMAILAK

Azalera: 9.000 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak + Kontratuak (belar artifizialeko zelaia).
Parte hartutako beste eragile batzuk: Iturgitxi Futbol Club, Biskerre, Arrautzaldeon Futbol Taldea, Sociedad Deportiva Neguri, Getxoko Futbol Kluba, Arenas, Romo, Adrebol.
Ezaugarriak: Bolue 3 futbol-zelaia instalazio berria da nolabait (2002), lehen kanpoko igerilekuen
berdegunearen barruan zegoen eremuaren zati bat hartzen duena. Belar artifizialeko zelai bat da,
eta Makaleta Etorbidetik zuzenean sartzen da. Aldagelak eta harmailak ditu ikusleentzat.
Ez dago eremu hau erabiltzen duten pertsonen kexarik edo eskaerarik, 2016ko gertakari bat izan
ezik, zelaiaren eta harmailen arteko korridorea urez bete zena.
Instalazio honen inguruko paisaia berriz aztertu beharko litzateke, zenbait eremu marjinal sortu
direlako, hala nola igerilekuen triangelua ekialdean, eta triangelu-formako beste eremu bat hegoaldean, askorik ez dena erabiltzen.
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ÁREAS LIBRES DE POSIBLE INTERVENCIÓN DIRECTA

Kirol-instalazioek hartu ez duten espazioa 11
eremutan banatu da. Bakoitzak bere izaera du
eta besteen desberdina da, espazioa, erabilera
eta kudeaketa kontuan hartuz. Nahiz eta banaketa hori izan, funtsezkoa da multzoa unitate
gisa kontuan hartzen jarraitzea, izan ere, oso
garrantzitsua da espazio libre horien jarraitutasuna (fisikoa, bisuala, paisaia) mantentzea.
Zuzeneko esku-hartzea izan dezaketen eremu
libreak:
01-Iparraldeko ertza
02-Erdiko eremua
03-Tenis ertza
04-Belodromoaren ekialdeko ertza
05-Gobelako goi-ezkerraldeko ertza
06-Padel eremua eta garagardotegirako
sarbidea
07-Gobelaren erdiko ertzak
08-Aparkaleku nagusia
09-Makaleta Etorbideko aparkalekua
10-Gobelako beheko marjinak
11-Hegoaldeko ertza
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Hesi erabilgaitzak
Oinezkoen ibilbideak
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IPARRALDEKO ERTZA

Azalera: 6.490 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Kiroldegiko iparraldeko ertza gutxi gorabehera 230 m luze eta 20 zabal den eremua
da. Kanpoko hesitik instalazioaren barnealdera malda txiki bat dago. Iparraldeko sarrera mantentze-lanen etxolarekin eta atletismo-pistekin lotzen dituen bide nagusia alde batera utzita, ez dago
eremu gurutzatzen duen bestelako biderik.
Zenbait eremu errugbi-entrenamenduetarako erabiltzen dira, eta aireko argazkian ildo nabaritzen
dira. Horrek erakusten du pistetatik kanpo zenbait entrenamendu-ibilbide aurreikusi behar direla.
Kiroldegiko eremu hau garrantzitsua da auzotik iparralderantz igarotzeko eta leku horretatik lursailetara ere sartzen delako.
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ERDIKO EREMUA

Azalera: 9.764 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Espazio hau kiroldegiaren iparraldeko erdiko eremua da. Harmailen eremua barne
hartzen du eta hegoalderantz hedatzen da, atletismo-eremuko erdiko “plaza” osatuz. Ibairaino
heltzen da. Zenbait elementu ditu, hala nola iturri bat edo umeen jolas-eremua. Eremu hau hainbat
instalaziorekin lotuta dago: iparraldean, errugbi-zelaia eta atletismo-pista bereizten ditu, atletismo-eremuaren eta hockey pistaren erdian, eta ibairantz zubira doa, Gobela ibaia zeharkatzeko.
Funtsezkoa da eremu hori suspertzea, berriro diseinatzea eta inguruan dauden espazio irekiekin
harmonizatzea, ibaiaren ertzetik batik bat. Horrez gain, garrantzitsua da kirol eta aisialdi eremu
bat gisa hartzea, pertsona guztientzat, umeak barne hartuz, eta espazioak diseinatzea, natura,
ingurumena eta eskaintzen dituzten hainbat jolas-aukera ezagut ditzaten.
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TENIS ERTZA

Azalera: 3.156 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Tenis-eremuko perimetroa kiroldegiko iparraldeko gainerako muga da, eta kanpoko tenis-pistak inguratzen dituzten bi eremu triangeluarrez osatuta dago. Bi eremuak nahiz eta
handiak izan, ez zaie probetxurik ateratzen. Mendebaldeko eremuan Getxoko Tenis Playa klubeko
etxola dago, eta inguru hori utzita dago.
Parkeko eremuen diseinu orokorrean pentsatuz gero, garrantzitsua da kontuan hartzea, eremu
horiek, aldatzeko ahalmen handia dutela, bere azalerarengatik eta iparraldeko sarbidetik, ibaitik
eta Julio Caro Baroja Bigarren Hezkuntzako Institututik hurbil daudelako.
Gaur egun, ibai-ertzetik doan bidea etenda dago eta hesi baten kontra amaitzen da. Etorkizunean
funtsezkoa izango da Gobela ibaiaren korridore ekologikoaren jarraitutasuna bermatzea.
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BELODROMOAREN EKIALDEKO ERTZA

Azalera: 2.741 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Eremu honek partzialki inguratzen du belodromoa eta kiroldegiko iparraldeko eremuaren ertzaren zati bat da. Salsidualde kalearen ondotik doa, hesi metaliko jarraitu baten beste
aldean dagoena.
Eremu garrantzitsu bat da zenbait arrazoirengatik: autobidetik hurbil dagoenez, kiroldegiarekiko
soinu-eraginaren murrizketan eragin handia izan dezakeelako. Horrez gain, ibilbide jarraitu bat
berma dezake parkaren perimetroan zehar, eta hegoaldeko eremuan, zabaltasun handiagoa duenez, jarduera berriak barne har litzake.
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GOBELAREN GOI EZKERRALDEKO ERTZA

Azalera: 6.275 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Eremu hau duela gutxi aldatu da, ibaiaren hobekuntza hidraulikoko lanengatik, eta
funtsean, Gobela ibaiaren ibilgu osoa barne hartzen du, Julio Caro Baroja Institututik Fadurako
iparraldea lotzen duen zubiraino. Gaur egun, eremu hori ia ez da erabiltzen, bideen egoera txarrengatik eta ibaiaren ibilguaren beheko partearekin loturarik ez duelako.
Aukera interesgarria da eremu honetarako, segurtasun hidraulikoko eta ingurumena errespetatzeko eskaerak betetzen dituelako, ezpondatik ibilguaren zatirik behekoeneraino jaisteko loturak
sortzea, naturarekin, aisialdiarekin eta kirolarekin zerikusia duten jarduerak egiteko. Jarduera
horiek nahitaez aldi baterakoak izan behar dute, Gobelaren uholdeen aldizkako arriskuarengatik,
eta mantentze-lanekin, espezie inbaditzaileen tratamenduarekin, sastrakak kentzearekin koordinatu beharko lirateke.
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6

PADEL EREMUA ETA GARAGARDOTEGIAREN IPARRALDEKO
SARBIDEA

Azalera: 8.329 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Eremu triangeluarrak ia hektarea bateko azalera du. Gobela ibaiaren eta Makaleta
Etorbidearen artean dago, garagardotegiaren eta Getxoren futbol-zelaiaren iparraldean. Denboraldi batean erabil ezin den eremua da, Uraren Euskal Agentzia egiten ari den lanengatik. Lan hauek,
ibaitik hurbil zeuden hiru padel-pista ireki eraistea ekarri dute, ur-ibilguaren atal hidraulikoa handitzeko. Ibaiaren ibilgua handitzearekin, lekuaren topografia nabarmen aldatu da.
Berdegune berriak sortu dira (eta horiekin aukera berriak), eta ertzarekiko paralelo dagoen bide
bat, oraingoz hesi baten kontra amaitzen duena. Etorkizunean Makaleta Etorbide berrian aterako
da, Fadurako aparkaleku nagusia Iparbide kaleko eremuarekin lotuz. Funtsezkoa da garagardotegiaren iparraldean kokatuta dagoen sarbideko atea berriro aztertzea, kiroldegira sartzeko ardatz
berri eta garrantzitsu bat gisa, eta eremu hori garagardotegi berriarekin integratu, bere inguruan
eremu eroso eta irekia sortuko duena.
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GOBELAREN ERDIKO ERTZAK

Azalera: 3.378 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Gobela ibaiaren tarte honetan eskuinaldea da garrantzitsua, eta aldaketa gehien
izan dituena da, ibilguan berriki egindako lanengatik. Eremu hau, aparkalekuaren eta padel-pisten eremuaren artean dagoena, nahikoa handia da zenbait jarduera egiteko, eta aparkalekuarekin
zuzenean lotuta dago, Fadurara sartzeko gune nagusietako bat dena.
Etorkizunean esperi da eremu horretatik igarotzen den bidea publikoari irekita egote eta ibaiaren
eskuinalde osoan zehar jarraitzea, hezegunetik kiroldegiaren iparraldeko mugaraino. Ezkerraldea
tarte horretan oso estua da ibaiaren eta frontoien eraikinaren ezponden artean. Gaur egun, bide
bat dago hor. Bide hori hesi baten kontra eteten da hegoaldeko muturrean, baina irekia izateko
(parkea berriro diseinatzeko etorkizuneko fase batean) eta ibaiaren ezkerraldeko ertzean zehar
ibilbide jarraituarekin lotzeko prestatuta dago.
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8

APARKALEKU NAGUSIA

Azalera: 9.730 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Fadurako aparkaleku nagusia bi eremuak (iparraldea eta hegoaldea) eta kiroldegia
lotzen eta bereizten dituen elementu nagusia da. Bere diseinua funtsezkoa da Gobela ibaiaren bi
ertzetan oinezkoen ibilbideak bermatzeko eta eremu osoa irisgarria izateko. Edukierarekin zerikusia duten hainbat kexa jaso badira ere, zaila da plaza kopurua handitzea, ez dagoelako lekurik.
Fadurako aparkaleku faltari irtenbidea bilatu behar zaio, baina ibilgailu pribatuari espazio publiko
handiagoa eman gabe.
Asteburuetan aparkalekuko zenbait eremu jaiak aire zabalean ospatzen duten pertsona-taldeek
hartzen dituzte. Horrek, aukera berriak ematen ditu eta eztabaida eragiten du.
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9

MAKALETA ETORBIDEKO APARKALEKUA

Azalera: 2.419 m2
Kudeatzailea: Getxo Kirolak, Getxoko Udala.
Ezaugarriak: Eremu hau Makaleta Etorbidean zehar dagoen eraikin nagusiko aparkalekua da.
Bere kokapena eta forma direla eta, zaila da handitzea, baina garrantzitsua da paisaiaren zenbait
alderdi eta errepidearekin duen harremana hobetzea, errei kopurua eta abiadura murrizteko planak, eta, oro har, etorbidea etorkizunean hiri-bulebar bat bihurtzea kontuan hartuz.
Eremu hau erabiltzen duten pertsonak aparkaleku faltarekin eta bizikleten aparkalekuaren segurtasunarekin daude kezkatuta.
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10

GOBELAREN BEHEKO ERTZAK

Azalera: 6.584 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Fadurako zubiaren eta kiroldegiaren hegoaldeko muturraren artean dagoen Gobela
ibaiaren tartean nabarmen berritu dute URA agentziaren lanen azken fasean. Zubia hobetu da, eta
ibaian behera, ibilguaren atala, uholde bat gertatzen bada, edukiera eta segurtasuna handitzeko.
Lanen esparruaren barruan, kiroldegiko muga asko doitu dira (eskuinaldean nagusiki), zenbait hesi
berrituz eta zenbait zuhaitz berriro landatuz. Horrez gain, bi bide publiko egin dira, eta Bolueko
hezegunea Fadurako erdiko aparkalekuarekin lotzen diren ertzekiko paraleloak diren bideak ireki
dira. Etorkizunean, bideen trazadurarekin jarraitu beharko litzateke, instalazioaren iparraldeko
mugaraino, jarraitzen duten ziurtatzeko.
Ibai-ertzetan bideak gauzatzeak are gehiago murriztu du kanpoko igerilekuetarako dagoen
eremua, eta hesia metro batzuk gehiago hurbildu da igerilekura. Hori dela eta, garrantzitsua da
Fadurako instalazioen alde horren paisaia-testuinguru berriro aztertzea.
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11

HEGOALDEKO ERTZA

Azalera: 3.352 m2
Kudeatzailea: Uraren Euskal Agentzia, Getxoko Udala, Getxo Kirolak.
Ezaugarriak: Lur-triangelu honi ez zaio probetxurik atera, eta kiroldegiaren hegoaldeko muturrean kokatuta dago eremuan azken urteetan zenbait erabilera-aldaketa egin direlako.
Bolue 3 futbol-zelaia eraiki aurretik, kantxa eraikitzeagatik moztuta geratu zen kirol-zirkuitu baten barruan zegoen. Gero, zirkuituaren alde hori kendu zen, gaur egun den igarotzeko berdegunea
bihurtzeko, hainbat zuhaitz landatuz.
Triangelu txiki hori garrantzitsua izan daiteke hezegunea etorkizuneko parkearekin lotzerako
orduan.
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ILDO ESTRATEGIKOAK - KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK

Kluben etxolen eta beste egitura txiki batzuen kudeaketa eta banaketa berriro aztertzea Fadurako barrutiaren barruan, etorkizuneko
parkearen barruan sar daitezen.
Harmailen irisgarritasuna eta atletismo-zelaiaren aldagelen baldintzak hobetzea.
Abonatuentzat diren edo erreserba eginez bakarrik sar daitezkeen
instalazioetarako (tenis, padel, areto-futbola eta abar) sarbide-sistemari buruz gogoeta egitea.
Tenis-pista estalien baldintzak hobetzea eta kanpoko pistak berrantolatzea, erabiltzaileen eskaerei erantzuteko.
Padel-pisten baldintzak hobetzea, pista gehiago edota pista estaliak izateko beharrari buruz gogoeta eginez.
Saskibaloi, areto-futbol eta padel pisten eremua berriro diseinatzea,
ibaian egindako lanen baldintza berriak kontuan hartuz.
Ping-pongerako eremua berriro aztertzea, eremuari probetxu handiagoa ateratzeko.
Kalitatezkoak eta beste batzuei itxaroten dieten erabiltzaileentzat
erakargarriak diren itxarote-eremuen beharrari buruzko gogoeta
egitea.
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Frontoien eraikinaren barruko eremuak berrantolatzea, jardueren
arteko bateragarritasun-arazoak konpontzeko eta eremuei ahalik
eta probetxurik handiena ateratzeko.
Getxo taldearen zelaiaren eremua berriro aztertzea, edukiera handiagoa duen eta gaur egungo estandarretarako egokiagoa den
estadio bat izateko beharra kontuan hartuz.
Getxo taldearen zelaia paisaian integratzea bere inguruan, batik bat
ibairantz.
Garagardotegiaren eremua eta kiroldegiaren barruan eta hirian izan
dezakeen eginkizuna berriro aztertzea.
Teknika Hobekuntzarako Zentroaren espazio libreak Fadurako gainerako kiroldegiarekin duten integrazioa hobetzea.
Aurreko Txikiguneak igerilekuen inguruan duen eginkizuna berriro
aztertzea.
Bolueko futbol-zelaien irisgarritasuna bideratzea, eta Fadurako barneko aldearekin eta ibaian zeharreko bide berriekin duen erlazioa
hobetzea.
Kanpoko igerilekuen inguruan irekita dagoen eremua hobetzea,
paisaiaren diseinuari, erabilera-malgutasunari, konfort klimatikoari,
ekipamenduei, altzariei eta bestelakoei dagokienez.
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ILDO ESTRATEGIKOAK - KIROLDEGIKO INSTALAZIOAK

Kiroldegiko eremuan bideen baldintzak hobetzea, irisgarritasuna
eta kanpoko eremuekiko lotura.
Koherentea den paisaia-diseinu bat garatzea parke osoan zehar,
kalitatezko natura-eremuak aurreikusten dituena, pertsona guztientzako jarduerekin, genero, adin edo jatorri desberdintasunik egin
gabe.
Kiroldegian jolasteko edo kirol librea egiteko dauden instalazioak
hobetzea.
Parkean zehar zenbait ibilbide jarraitu sortzea, entrenamendurako
edo aisialdirako.
Parke berriak duen eginkizuna berriro aztertzea, hiriarekin duen erlazioari dagokionez, batik bat ertzetan, irekitzea, irisgarritasuna eta
paisaiarekin duen jarraitutasun ekologikoa kontuan hartuz.
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Ibaiaren ibilguaz baliatzea, atal berriarekin, kiroldegiaren paisaiaeta erabilera-aukerak gehiago hedatzeko.
Parke berrirako sarbide-sistema berrantolatzea, gainerako hiriarekin
integratutako hiri-egitura berriak gisa.
Instalazioen inguruko gutxi erabilitako eremuak aztertzea, ingurumenarekin eta aire zabaleko jarduerarekin bateragarriak diren erabilera berriak bilatuz.
Area kiroldegiko hegoaldeko muturrean integratzea Bolueko hezegunearekin eta aldameneko oinezkoen bideekin, Gobela ibaiaren
sistemara sartzeko beste gune bat sortzeko.
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SEGURTASUNA
Antzemandako segurtasuna
Oro har, Fadurako eremua ez da hartze bereziki
ez segurutzat. Antzemandako segurtasunari
dagokionez, badirudi aurkako iritziak daudela.
Getxo Kirolakeko langileekin egindako elkarrizketetan ez zen aurkitu segurtasun-arazo
nabarmenik, ez eta arriskurik ere kiroldegian,
baina emakume-taldeekin izandako elkarrizketetan segurtasunik ezeko iritzia egon ziren,
distantziari, inguruaren izaerari edo argiztatzeari dagokienez. Generoari eta espazio
publikoari buruzko aurreko azterketetan,
generoaren, adinaren eta beste alderdi batzuen
arabera iritzia bestelakoa zela antzeman zuten.
Segurtasunaren alderdi hau sakonago aztertzen
da dokumentu honen gizarte-testuinguruari
buruzko kapituluaren genero-atalean.
Bestalde, instalazioetan ez da gertatu bandalismo ekintza larririk edo segurtasun pertsonalarekin zerikusia duten bestelako gertaerarik.
Hala ere, kasu isolatu batean, aldageletan pribatutasuna urratu duten gertaera larri bat egon
zen.
Argiztapena
Fadura osotik, bideetan eta instalazioetan
banatuta dauden luminariak daude, eta ez dago
arrisku bereziko eremurik alderdi horrengatik.
Hala ere, zenbait eremu okerrago argiztatuta
daude, landaretza handia dagoen eremuak daudelako. Zenbait pertsonek “iluntzat” hartu dute
Fadurako ingurua.
Baimenik gabeko sarbidea/erabilera
Eraikin nagusirako eta igerilekuetarako
sarbidea tornuen bidez kontrolatuta dago eta
kontrolatzen duten langileak daude publikoari
irekitako sarbide bakarrean. Beraz ez dago
baimenik gabe sartzeko arazorik, zuzenean eta
elektronikoki kontrolatuta dagoelako. Iparraldeko eremuan ez dago tornuen bidez sarbide
esklusiborik, eta sarbidea irekia da.
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Gaur egun, nahiz eta tornuen bidez eta zuzenean kontrolatzen den sarbide bat egon arren
frontoien eraikinaren sarreran (sarbide esklusiboa), bigarren mailako zenbait sarbide ireki dira
Gobela ibaiaren hobekuntza hidraulikorako lanek eragindako irisgarritasun-zailtasunei aurre
egiteko. Sarbide hauek ez daude kontrolatuta
edo edonor ibili daiteke Fadurako iparraldeko
instalazioen perimetroaren barruan.
Bandalismo-arriskua
Bandalismoari dagokionez, Getxo Kirolakeko
mantentze-lanetako langileek hormetan egindako pintadak aipatu zituzten. Kiroldegiko hesietan eta kanpoko hormetan pintadak daude,
eta bide publikora zuzenean ematen dute, baina
bisitetan ez da pintadarik ikusi kirol-eremuen
barruan; ez eta hegoaldean eta iparraldean ere,
gaur egun irekita dagoena.
Lapurtzeko arriskua
Lapurtzeko arriskuarekin zerikusia duten bi
arazo daude nagusiki: bat, Fadurako kanpoko
espazioekin zerikusia duena; bestea instalazioen barnealdearekin.
Lehen kasuan, kiroldegitik kanpoko aparkalekuetan gertatutako bizikleten lapurreta aipatu
behar da. Getxo Kirolakeko langileen arabera
oso ohikoa den arazoa da, eta segurtasunik ezeko sentsazioa eragiten du, batik bat normalean
bizikletaz joaten diren pertsonen artean.
Bigarren kasuan aldageletan, armairuetan eta
instalazioaren beste eremu batzuetan kirol-jarduerak egiten ari direnean gertatzen diren
objektu pertsonalen lapurreta aipa daiteke. Azken kasu horretan, Getxo Kirolakeko langileen
iritziaren arabera ez dirudi askotan gertatzen
denik, kontuan hartu beharreko segurtasun-arazotzat hartzeko.

Pintadak dituen
kanpoko hesia
Makaleta Etorbidean,

Kanpoko horma
pintadekin Makaleta
Etorbidean zehar
garagardotegiaren
sarrera nagusiaren
parean.

177

DIAGNOSTIKOA | SEGURTASUNA

LARRIALDIAK

Fadurako kiroldegiak autobabes-planak ditu
langileen eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta edozein gorabeheraren ondorioei
aurre egiteko.
Gaur egun dauden dokumentuak hein handi
batean eguneratu beharko dira, URAk eremu
osoan egindako hobekuntza hidraulikoko lanengatik, zenbait bideren ibilbide aldaketak eragin
dituztelako, baita irisgarritasun aldaketak ere.
Kanpoko laguntzarako sarbidea
Dauden babes-planen arabera, bi ibilbide nagusi
erabil ditzakete larrialdi-zerbitzuek (udaltzainek eta suhiltzaileek) kiroldegira heltzeko,
Makaleta Etorbidetik, etorbidean zehar kokatuta dauden instalazioetara zuzenean sartuz, edo
aparkaleku nagusiko eremua zeharkatuz (Makaleta Etorbidearen eta Salsidualde Estartaren
artean). Iparraldetik, ordezko sarbidea Zubileta
kaletik, Salsidualde Estartatik eta Bizkerrek
kaletik egin daiteke.
Bilguneak eta ebakuazio-bideak
Kirol-eremuaren hedadura handia eta eremu
irekien nolabaiteko segurtasuna direla eta,
beharrezkoak diren Bilguneetako asko eremu
irekietan daude kiroldegiko mugen barruan,
edo, zenbait kasutan, instalazioaren aparkaleku
nagusian. Informazio zehatzagoa aurki daiteke
instalazio bakoitzaren autobabes-planetan.
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Eraikinetako larrialdietako irteera eremu
irekietara
Kiroldegiko kanpoko eremuak aldatzeko aukerak kontuan hartzerakoan garrantzitsua da
bilguneak, larrialdietako irteerak eta eraikin eta
instalazio itxi edo estali bakoitzaren edukiak
ezagutzea.
Garrantzitsua da ibilbide horiek libre eta erraz
sartzeko moduan mantentzea edo baliozkoak
diren bestelako aukerak aurreikustea. Eraikin
bakoitzaren larrialdietako irteera nagusiak
espazioa aztertzen den atalean adierazita daude
dokumentu honetan.
Edukierak
Instalazio bakoitzaren gehieneko edukierak
autobabes-planetan adierazten dira. Planoan
instalazio nagusietarako edukiera orokorretako
batzuk adierazten dira. Berariazko dokumentuetara jo daiteke informazio eguneratu eta
osoa ikusteko, gaur egungo edukierak instalazio
bakoitzaren berariazko eremuenak direlako, eta
larrialdietako irteeren baldintzen, irisgarritasunaren, arriskuarekin zerikusia duten jardueren
eta bestelakoen araberakoak direlako. Planoa
ikusten dena, eremu bakoitzean egon litekeen
gutxi gorabeherako gehieneko pertsona kopurua izango litzateke.
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SARBIDEA KONTROLATZEKO
SISTEMAK ETA BESTELAKO SEGURTASUN NEURRIAK
Sarrerak kontrolatzeko sistemaren kudeaketa
Fadurako kiroldegiak sarbidea kontrolatzeko
zenbait sistema ditu: tornuak, giltzarekin ixtekoak eta hatz-marka bidezkoak.
Instalazioen bi sarbide nagusietan kontrol-sistema bat dago tornuekin eta bazkideak identifikazio-txartelekin ezagutzekoak. Bi sarbideetan, gainera, Getxo Kirolakeko atezaintzako
langileak dauden garita bat dago (goizez) eta
segurtasun kontrata bat (arratsaldez eta asteburuetan) sarbideak kontrolatzeko.
Eraikin nagusian tornuetatik igaro behar da
edozein eremu eta jardueretara sartzeko (bulegoak igerilekuak, aldagelak, muskulazio-aretoa,
dantza-aretoa, arte martzialak, kiroldegiak
eta abar). Ez dago instalaziora sartzeko beste
modurik.
Frontoien eraikinera tornuetatik igaroz sartzen denez, normalean kontrol-gunea izan da
Fadurako iparralde osorako, baina gaur egun ez
da sarbide esklusiboa, azken hiletan zenbait ate
irekita utzi direlako iparraldean (ikusi mugikortasun eta irisgarritasun atala). Sarbide hauek ez
dute inolako kontrolik eta pertsonak eremu horretara libreki mugitzeko aukera ematen dute.
Frontoien eraikinera sartzeko inolako kontrolik
gabe geratzen diren beste sarbide batzuk ere
badaude.
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Bolue 1, 2 eta 3 futbol-zelaietarako eta Getxo
Kirol Klubaren futbol-zelairako sarbidea, zelai
bakoitzaren sarbideko ateak eskuz irekiz eta
itxiz kudeatzen da. Getxoren zelaiaren kasuan,
klubak bere giltzak ditu. Beste zelaietan segurtasuneko laguntzaile batek ireki eta ixten du,
kirol-ordutegiaren arabera.
Barruko zenbait eremutan, hala nola boxeorena, sarbidea hatz-markaren bidez kontrolatzen
da.
Zaintza-kameren sistema
Fadurako kiroldegiak ez du gaur egun zaintza-kameren sistemarik.
Segurtasuneko jagoleak eta langileak
Gaur egun Fadurako kiroldegiak ez du segurtasuneko langilerik inolako eremutan (sarbideak
kontrolatzeko langileak izan ezik), Getxo Kirolakek hala erabaki duelako, instalazioak erabiltzen dituzten pertsonengan kontrol-sentsazioa
arintzeko eta inguru atsegin eta konfiantzazkoa
sortzeko.

Frontoien eraikineko
tornuen bidezko
sarbidea eta
segurtasun-kontrola.

Eraikin nagusiaren
sarbideko tornuak.
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LERRO ESTRATEGIKOAK - SEGURTASUNA

Zenbait taldek kiroldegian duten segurtasunik ezeko iritziari buruz
gogoeta egitea, hobetzeko eremuak ezarriz
Bizikleten aparkalekuen segurtasuna hobetzea lapurretak
saihesteko.
Erreserbatu behar diren instalazioetarako sarbidea kontrolatzeko
sistemak hobetzea, malguagoak eginez eta hesi fisikoak saihestuz.
Argiztatze-sistemek izan ditzaketen hutsegiteak aztertzea, eremu
oso ilunak egotea saihesteko, horrek segurtasunik ezeko sentsazioa
eragiten duelako.

182

Armairuen sistema hobetzea instalazio guztiaren aldageletan.
Autobabes-planak eguneratuta mantentzea, hobekuntza hidraulikoko lanek instalazio osoan izan dituzten aldaketen arabera.
Sarbide-sistema berriro aztertzea (eta sarbideak kontrolatzekoa)
parke osoan, zenbait instalazio abonatuentzat erreserbatu behar
direla kontuan hartuz.
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JARDUERA ETA
ERABILERA
Getxo Kirolakeko abonatu kopuruak azken hiru
urteetan (2014-2016) 25.000 abonatuen gainetik
jarraitu du. Instalazioen erabilerari buruzko
datuak asko aldatzen dira urte-sasoiaren, kirol-denboraldien eta asteburuaren arabera.
Zaila da pista oso espezializatuen erabilerari
buruzko datuak alderatzea, hala nola errugbiarena eta txandakatze azkarra duten instalazioena, padel-pistena esaterako. Aste arrunt batean
gutxi gorabehera zenbat erreserba egiten diren
ikusteko (kasu honetan, datuak martxoaren
hirugarren astekoak dira), eremu bakoitzeko
Asteko erreserba
kopuru osoa, instalazioaren eta erabiltzaile
motaren arabera.

astero egiten den erreserba kopuruaren diagraman adierazten dira. Kopuru horretan erreserba mota guztiak barne hartzen dira: ikastaroak,
taldeen erreserbak, abonatuen eta erabiltzaileen
erreserbak eta abar.
Arrazoizkoa da pentsatzea hil hotzenetan kanpoko pistetarako eskaera jaistea eta udan zehar,
esaterako, zenbait entrenamendu-zelairen
erabilera jaistea. Oro har, zalantzarik gabe esan
daiteke zenbait instalaziok beste batzuek baino
erabilera-eskaera handiagoa dutela.
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Kiroldegiko pabiloia

Belar artifizialeko areto-futbola

Kanpoko tenis-pistak

Kanpoko padel-pista

Frontoia

Tenis estaliak

Padel estaliak

Futbol zelaiak (Bolue)
Tenis estaliak
Padel estaliak
Kanpoko tenis-pistak
Frontoia
Igerileku estalia
Kiroldegiko pabiloia
Erabilera anitzeko aretoak
Frontoietako gimnasioa
Ekitaldi-aretoa
Kanpoko padel-pista
Kanpoko igerilekua 50 m
Ontzia
Errugbia
Hockey
Garagardotegia
Belar artifizialeko areto-futbola
Kiroldegiko kanpoko pistakas

0

0
km

Instalazio bakoitzean
erabilgarri dauden eremuak. Parentesi artean
2016. urtean instalazio
bakoitzeko urteko
erreserba-kopurua
adierazten da.
Atletismo
Kanpoko tenis-pistak(1.050)
Errugbia
Belodromoa

Kiroldegiko kantxak
Kanpoko padel-pista(2.551) Tenis estaliak (5.856)
Hockey
Saskibaloi pistak

Frontoia (2.601)
Gimnasioa
Padel estaliak (7.671)
Arte martzialak
Yoga
Spinning

Belar artifizialeko areto-futbolal(283)

Cervecera

Getxo
taldearen
futbol-zelaia

Igerileku estalia
Ontzia
Kirol-pabiloia (190)
Ekitaldi-aretoa
Erabilera anitzeko aretoak
Muskulazio-gimnasioa
Osasun eta ongizate-zerbitzuak

Igerilekua

Futbol-zelaiak

1

1,25
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JARDUERAK DENBORAN IZAN
DUEN BILAKAERA

Fadurako kiroldegira sartzeko datuak aztertzen badugu erreferentziako urte batean (2016,
570.307 sarbide guztira), astelehenetik ostegunera sarbide kopurua nahiko konstantea dela
ikus dezakegu (2.000 sarbide inguru egunero).
Ostiralean % 25 jaisten da (1.500 sarbide inguru)
eta asteburuetan nabarmen txikiagoa da (800
sarbide inguru).
Garrantzitsua da kontuan hartzea asteburuetan erabilera-ereduak eta asteko erabilerenak
oso bestelakoak direla. Asteburuan ikastaroak
egiten dituzten pertsonen eta ohiko kirolarien
kopuruak behera egiten du, eta antolatutako kirol-ekitaldiak, partidak eta abar handitzen dira.
Ordutegiei dagokienez, tornuen bidezko
sarbideetan bi unetan dago jende kopururik
handiena: bat, goizez (9:00-10:00), eta bestea,
esanguratsua dena, arratsaldez (17:00ak aldera
emakumeen kasuan, eta 19:00ak aldera gizonen
kasuan).

Urtean zehar instalazioetara sartzen den pertsona kopurua nabarmen aldatzen da. Abenduan
eta irailean dago pertsona kopururik txikiena
(39.000 inguru), eta 2016ko otsailean, berriz,
54.194 sarbide izan ziren (% 30 gehiago).
Garagardotegiaren erreserba kopuruaren datua
desberdina da: grafikoan ikusten denez, larunbatetan eta igandeetan beteta dago; gainerako
astean, berriz, okupazioaren ehunekoa nabarmen txikiagoa da.
Asteburuetan (2015ean nahiz 2016an) denboraren % 85ean gutxienez erreserbatu da eremua,
eta % 89 arte heldu da. Asteburuan zehar okupazioaren ehunekoak baxu jarraitu du, % 45ean
(2016an), eta astearte eta asteazkenetan denboraren % 95 arte erreserbatu da garagardotegia.
Benetako erabileraren datuak desberdinak izan
litezke, erreserbak beti ez direlako gauzatzen,
eta ez dago sarbideen erregistrorik.

Lan-ordutegian gertatzen den erabiltzaile kopuruaren jaitsierari aurre egiteko beste programa
batzuk sar litezke eta kiroldegia girotuko lukete
ordutegi horretan.

Garagardotegiaren
erreserba guztien
kopurua 2015. eta
2016. urteetan
2015
2016
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Sarbide kopurua
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189
Viernes h 17

Jueves

100

Viernes
Sábado

0

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

50K
Junio
40.317
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Domingo

Hileko sarbide kopurua
instalazioko.*
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40.871
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Frontoiak
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29.981
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*Datuak eraikin nagusirako eta frontoietarako
sarbideei buruzkoak
dira, tornuetatik igaroz.
2016. urteko datuak
erabili dira.
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IKASTAROGILEEN DATUAK

Fadurako kiroldegian hainbat jarduera eta
ikastaro egiten dira, eta 2016. urtean, 3.313
pertsonak parte hartu zuten, eskainitako plazen
% 86,64 okupatuz. Ikastarogile kopuruaren adinaren araberako banaketa bat gutxi gorabehera
kiroldegiko erabiltzaileekin egiten den banaketarekin. Gehienak oso gazteak dira eta 40 eta 60
urte artekoak. Generoaren araberako banaketa
guztiz desberdina da. 21 eta 30 urte artekoen
artean, emakume kopurua beti da handiagoa:
ikastarogile kopuru osoaren % 58.

Fitness
Helbideratuta

Gimnastika
Global Fitness

Igeriketa Haurrak
Txikis Bizi

Pilates
Teknifikazioa

Padel Helduak
Gaitasuna

Tenisa
Hastapena Haurrak Bizi

Tenis
Hobekuntza Haurrak

Tenis Helduak
Gaitasuna
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Teknifikazioa 1 Bizi

Padel Helduak
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Pilates Bizi

Pilates
Bizkar osasuntsua

Gimnastika
Aerozumba Bizi

Igeriketa Helduak
Aquagym Helduak

Yoga
Yoga Bizi helduak

Arte martzialak
Karate (9-11) Bizi

Bizi Padel Helduak
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Erritmikoa
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Dantza Modernoa
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Gaitasuna

Tenisa
Gaitasuna Gazteak Bizi
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Yoga Aurreratua

Arte martzialak
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Ikastaroak aste osoan zehar egiten dira, larunbata barne. Parte-hartzaileen % 10 6 alditan
joaten da kiroldegira astean zehar. Ikastaro
gehienak, % 69, bi egunetan egiten dira (astelehen eta asteazkenetan edo astearte eta
ostegunetan). Gainerako ikastaroak ostiraletan
bakarrik edo astean hiru egunetan antolatzen
dira. Erabiltzaile gehien laneko ordutegiaren
aurretik, goizean, eta arratsaldean, 17:30ean
egoten dira..
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Ikastarogile kopurua
ordutegi-tartearen
arabera. 2017ko otsaila
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Aquagym
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Igeriketa Haurrak
Hobekuntza Bizi
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Mantentzea 1

Arte martzialak
Karate (6-8) Bizi
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Global Fitness Bizi

Tenis
Hastapena Haurrak

Tenis
Teknifikazioa 1 Bizi

Dantza Modernoa
Dantza (6 - 8)

Igeriketa Helduak
Mantentzea 3

Igeriketa Helduak
Mantentzea 2 Bizi

Igeriketa Haurrak
Teknifikazioa 2 Bizi

Tenis Hobekuntza
Gazteak
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Txikiak Bizi
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Helduak

Arte martzialakes
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Igeriketa Haurrak
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Igeriketa Haurrak
Mantentzea 1

Padel Helduak
Gaitasuna Bizi

Haurrentzako kir. jard.
Kirol Txiki Bizi

Igeriketa Helduak
Ur ekintzak Nagusiak

Arte martzialak
Karate Txikiak Bizi

Dantza Modernoa
Dantza (9 - 12)

Igeriketa Haurrak
Hobekuntza Erritmikoa

Erritmikoa
Benjaminak (8 - 9) Bizi

Erritmikoa
Aurre-benjaminak
(6 - 7) Bizi

Erritmikoa
Txikirritmo Bizi

Tenis Helduak
Gaitasuna Bizi

Dantza Modernoa
Dantza (13 - 16) Bizi

Igeriketa Helduak
Aurreratua

Igeriketa
Helduak Hobekuntza
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Dantza (9 - 12) Bizi

Gimnastika
Aerogap

Tenisa
Txikis

Tenisa Helduak
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Igeriketa Helduak
Aurreratua Bizi

Erritmikoa
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Mantentzea 2

Tenisa
Gaitasuna Haurrak
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Teknifikazioa 2

Pilates
Bizi teknifikazioa

Yoga
Yoga Terapeutikoa

Arte martzialak
Judo (6-11)
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Gimnastika
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Gimnastika
Mantentzea Kirola
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Mantentzea Helduak Bizi
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Tenis Helduak
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Arte Martzialak
Taekwondo (6-11)

Igeriketa Helduak
Mantentzea Nagusiak

Igeriketa Haurrak
Mantentzea 2 Bizi

Igeriketa Haurrak
Teknifikazioa 1

Padel Helduak
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Arte martzialak
Judo (12-16)
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Streching Bizi

Padel Gazteak
Hastapena
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Hobekuntza

Arte martzialak
Taekwondo Helduak
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Taichi

Saloi-dantzak
Hastapena

Gimnastika
Streching

Tenis Hobekuntza
Gazteak Bizi

Tenisa
Hastapena Haurrak

Padel Gazteak
Gaitasuna

Igeriketa Haurrak
Igeriketa egokitua

Padel Helduak
Hobekuntza Helduak

Padel Helduak
Teknifikazioa Bizi

Arte martzialak
Karatea Helduak

Igeriketa Haurrak
Igeriketa Egokitua Bizi

Ikastarogileen datuak
jarduerako 2017ko
otsailean.
(“Bizi” jarduerak euskaraz egiten dira.)
Gazteentzako
ikastaroak
Helduentzako
ikastaroak
Nagusientzako
ikastaroak
100 erabiltzaile
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Iturria: Getxo Kirolaken
txostena, 2016.

UDAKO IKASTAROAK ETA KIROL
CAMPUSA

KIROL FEDERATUA

Fadurak denboraldiko ikastaroak nahiz udako
ikastaroak eta kirol campusak eskaintzen ditu.
Azken horiek batez ere gazteentzat eta umeentzat dira.

Getxoko Kirol Klubek ia 280 talde dituzte
modalitate guztietan. 2016. urtean zehar 4.600
lehiaketa inguru antolatu ziren udal instalazioetan (horien artean Fadura), eta guztira, 72.450
pertsonak parte hartu zuten.

2016ko udan Getxo Kirolakek 49 ikastaro antolatu zituen Faduran. Guztira 1.206 plaza ziren,
eta okupazioaren ehunekoa oso handia izan
zen: % 90,71).
Ikastaro ugarienak umeentzat izan ziren, batez
ere “haurrentzako kirol jarduerak” eta igeriketakoak. Guztira, % 70 izan ziren.
Kirol campusak urtean zehar ere antolatzen
dira: Gabonetan, Inauterietan, Aste Santuan eta
udan. Campus horiek kirol klubei nagusiki interesatzen zaizkie. Campusetara kirolari gehien
eraman dituen kluba Getxo Azkarrenak Irristaketa (patinaje kluba) izan da, 243 pertsonekin,
hala ere, klub askok 200 kide baino gehiago ere
eraman dituzte: Getxo Saskibaloia, 230; Getxo
Igeriketa eta Waterpolo, 154, eta abar.

Getxo Kirolaken 2016ko txostenean adierazten
den moduan: “jarduera ezohikoei erregularrak batuz (hala nola lehiaketak), iaz, Getxon,
180.000 pertsonak parte hartu zuten elkarteekin eta bertako klubekin lotutako jardueretan”.
Faduran 2016an egin ziren 3.412 txapelketetatik,
1.456 futbolarekin lotuta egon ziren. Gainerako
lehiaketak hauek izan ziren: saskibaloia (378),
errugbia eta tenisa (384), volley (288), waterpolo (144), areto-futbola (104) eta pilota (104),
eskubaloia (75), hockey (34), ultimate (15),
igeriketa (12), atletismo (8), gimnastika erritmikoa (6), txirrindularitza (4), arku-tiroa (3), herri
kirolak (2) eta boxeo (1).
Entrenamenduek kiroldegia hartu duten ordu
kopuruari dagokionez, interesgarria da nabarmentzea Getxo Kirol Klubaren asteko 130
orduak, eta gero, Getxo Atletismo Klubaren eta
Berango Atletismo Taldearen 95 eta 91 orduak
hurrenez hurren. Horiek dira alde handiarekin
instalazioa gehien erabiltzen duten klubak.
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kopurua Faduran

Udako ikastaroen
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Marca Getxo Fútbol
Club Atlético Getxo
Berango Atletismo Taldea
Getxo Euskal Pilota Taldea
Getxo Rugby Taldea
Club Tenis Fadura
Club Baloncesto Getxo
Getxo Igeriketa Waterpolo Taldea
Club Tenis Playas de Getxo
Getxo Aixerrota Voleibol
Club Aixerrota Pádel
Herri Kirol Taldea
Club Gimnástico Femenino de Getxo
Boxeo Izarrak
Getxo Show
Getxo Hockey Taldea
Divertek Actividades Subacuáticas
Asociación Uribe Kosta

Kluben asteko
entrenamendu-orduak
Faduran
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ASTEBURUAK

Asteburuetan zehar erabilera desberdina da
Faduran gainerako astearen aldean. Zenbait eremu normalean asteburu osoan erabiltzen dira,
esaterako futbol-zelai gehienak. Beste batzuk,
8
Bolue 1
Bolue 2
Bolue 3
Kiroldegia
1. modulua
2. modulua
3. modulua
Errugbi zelaia
25 m-ko igerilekua
50 m-ko igerilekua
1. frontoia
2. frontoia
3. frontoia
Tatami
Hockey zelaia
Boxeo
Tenis estalia
Tenis kanpokoa
Erabilera anitzeko pista
Padel estalia
Erabilera anitzeko 2. aretoa
A-b aretoa
Atletismo pista
Ekitaldi aretoa
Yoga aretoa
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9

berriz, noizean behin erabiltzen dira, esaterako
atletismo pista.
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22

Instalazioen okupazioa
asteburuetan.
Bi asteburuko erabileraren datuak aurkeztu
dira adibide gisa: bata,
neguan (2016ko azaroaren 5/6) eta bestea,
udaberrian (2016ko
apirilaren 16/17).
Larunbata Negua
Igandea Negua
Larunbata
Udaberria
Igandea Udaberria
*Tenis eta padel pistak
instalazio bakar bat
gisa hartu dira, erabilera pistaren arabera
bereizi gabe.
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JARDUERAK ERAIKIN
NAGUSIAN

GARAGARDOTEGIKO
JARDUERAK

Eraikin nagusian egindako jarduerak hiru kategorietan bana daitezke: kirol-jarduerak, osasunarekin eta ongizatearekin zerikusia duten
jarduerak eta ikasketa edo irakurketa jarduerak.

Zenbait klubek egunero erabiltzen dute; beste
batzuek, noizean behin erabiltzen dute, zenbait
jardueretarako.

Kirol-jarduerak:
• Muskulazio gimnasioa: Muskulazioa eta
fitness.
• Erabilera anitzeko aretoak 1 eta 2 (ispiluekin): dantza, aerobic, zumba, arte martzialak, pilates, streching, gimnastika, dantza
modernoa
• Erabilera anitzeko aretoa 3 (ispilurik gabe):
pilates eta streching.
• Igerilekuak: Uretako jarduerak, igeriketa,
igeriketa egokitua, aquagym, waterpolo,
urpekaritza-bataioak.
• Kiroldegia: saskibaloia, boleibola, nagusien
gimnastika, gimnastika erritmikoa, psikomotrizitatea, multikirola.
Osasun eta ongizate zerbitzuak:
solariuma, sauna, masajea, hidromasajea,
estetika.

FRONTOIEN ERAIKINEKO
JARDUERAK
•

Frontoia: Frontoi luzea, frontoi laburra,
trinketa.
• Padel: Ikastaroak eta jarduera librea.
• Gimnasioa: Getxo Rugby Taldearen aparatuak, herri-kirolak, boxeoa.
• Arte martzialak: Judo, karate, taekwondo.
• Yoga aretoa.
• Spinning.
• Erabilera libreko gimnasioa abonatuentzat.
• Klubei lagatzen zaizkien gela txikiak.
Garagardotegia zenbait modutara erabiltzen da.
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Eguneroko erabilera (biltegiratzeko
lekuarekin):
Divertek, Getxo Ipar Arrantza, Getxo Dive
Ohiko erabilera:
Adrebol, Asociacion Getxo Futbola, Club Deportivo Getxo, Getxo Rugby Taldea
Noizean behin:
Arrautzaldeon Futbol Taldea, Bizkerre Futbol
Taldea, Club Deportivo Galea, Iturgitxi Futbol
Club, Sociedad Deportiva Neguri, Andra Mari
Ikastetxea, Getxo Arkua, Club Balonmano
Romo, Baloncesto Getxo Saskibaloia, Club Ajedrez Getxo, Getxo Euskal Pilota Taldea, Getxoko Aixerrota Boleibol Kirol Taldea, Getxo Show,
Izarrak Boxing Club, Ikastola San Nikolas, Getxo Triathloi Taldea, Getxo Herri Kirol Taldea,
Club de Tenis Fadura, Club Jockey Stick Getxo,
Club Natacion Fadura - Getxo Igeriketa Bolua
Elkartea, Sociedad Itxas Argia Mendi Taldea,
Itxartu Mendigoizale Taldea, Sikap (filipinarren
elkartea), Asociación cultural Boliviana.
Interesa duten beste klub batzuk:
Vecino Bizkerre, Getxo Udala, AMPA Zubileta,
Getxoko Ipar Arrantza, Stereosonic, Institutua
Bigeko, Kantxa Kirol Mosa, GIW, AMPA Zentzuz, Restaurante Escuela Fadura, Club Deportivo De Tenis Playas De Getxo, Stereosonic, Judo
Club Getxo, Club Hockey, Club Rugby, Club
Patinaje Artístico.
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BEREZKO ERABILERAK,
USTEKABEKOAK EDO
EZTABAIDAGARRIAK
Berezkotasuna eta gatazka
Fadura parke bat bihurtzea jendea erakartzeko aukera da. Horrela, espazio publikoaren
berezko erabilera eta erabilera arduratsua egin
daitezke. Berezkotasuna eta gizarte-elkarrekintza eremu publiko on baten balio nagusia da,
eta zaindu behar da.
Hala ere, barruti itxia denez, orain arte ez da
erabilera gatazkatsurik edo legez kontrakorik
eman. Gerta daiteke parkea erabiltzen hastean
eta dibertsifikatzean gatazka berriak agertzea.
Hala ere, ustekabean denez, ezin dira denak
hemen identifikatu. Dagoeneko detektatu diren
batzuk aipatu dira diagnostikoan eta eragile
nagusien mapaketan.
Egon daitezkeen gatazkak ulertzea proposatzen
da, hiri-garapenaren zati natural gisa, eta partaidetza-prozesuan zehar ekitea, errespetuzko
eta erantzukizunpek inguru batean askatasunik
handiena ematea bilatuz.
Gizarte-jarduera eta kultura-ñabardurak
Zenbait taldek eremu publikoarekin egiten duten erabilerak dagoeneko gatazka-elementuak
daudela erakusten du. Hala nola biltzen den jende kopurua, beraiek edo musikak sortzen duten
zarata, pertsonek beste modu batera hartzen
dituzte.
Gaur egun, eremuen erabilerak, hala nola
gizarte-topaketarako aparkalekua, kontrako
iritziak eragin ditu Fadurako erabiltzaileen eta
auzokoen artean.
Gizarte-topaketa eta eremu publikoaren erabilera ulertzeko modu horiei tolerantziaz eta
kultura artekotasunez aurre egitea proiektuaren erronka handietako bat da.
Janaria eta garbiketa
Oso lotuta dago gizarte-topaketarekin, janaria
eremu publikoan egoteak kontrako iritziak ere
eragin ditzake.
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Proiektu honek bilatzen dituen kirola, osasuna
eta elikadura nahastearen ondorioz, komenigarria da gai hori permisibitatea kontuan hartuz
aztertzea, partaidetza-prozesuan mugei erreparatuz eta garbiketan eta birziklatzean hezten
bilatuz.
Jolasa eta kirol informala
Eremu publiko batean, parke batean bereziki,
jolas eta kirol informaleko jarduerak egin daitezke, bereziki umeek eta gazteek egindakoak,
beste jarduera batzuekin batera egin daitezkeenak. Aukera hori aldez aurretik kontuan
hartzea jarduera horiek baimentzeko aukera
izan daiteke, arazorik ekarri gabe.
Horrez gain, Faduran herri-kirolak gehiago
susta daitezke, gaur egun, oso jende gutxi erakartzen duen eremu batean egiten direlako.
Etxeko animaliak
Gai eztabaidatsuenetako bat etxeko animaliak
eremu publikora sartzearena da. Eremu publikoa askatasunaz erabiltzearekin, eragin ditzaketen arazo edo eragozpenekin zerikusia duten
eta oso argiak diren iritziak ekartzen ditu.
Gaur egun debekatuta dago esparru osora sartzea, baina hiriari parke gisa zabalduko denez,
ziur asko hiru zentzutan sortuko dira eskaerak:
tarteko egoera bat baimentzea, debekatzea edo
arautzen saiatzea.
Bestelakoak
Zerrenda zorrotz bat egin nahi izan gabe, beste
erabilera batzuk ager litezke, hala nola hiriko
artea, hiriko ortuak lantzea, zenbait tailer edo
topaketa eta abar. Horiek guztiak kontuan har
litezke, eta hala badagokio, modu aktibo eta
positiboan sar litezke.

197

DIAGNOSTIKOA | JARDUERA ETA ERABILERA

ILDO ESTRATEGIKOAK - JARDUERA ETA ERABILERA

Fadurako kiroldegia kirolarekin bakarrik zerikusia ez duten beste
erabilera batzuetarako irekitzea, hala nola kultura eta gizarte jardueretarako, naturarekin, hezkuntzarekin, jolasarekin, ikaskuntzarekin eta bestelakoekin lotutakoak.
Parkea goizean erabiltzen duten pertsona kopuruaren jaitsierari
aurre egiteko, ikerketarekin, ekintzailetzarekin, hezkuntzarekin eta
bestelakoekin lotutako beste erabilera batzuk sartzea.
Dauden instalazioak eremuen eskaerara egokitzea, instalazioen
aniztasunari eutsiz, hau da, jadanik dauden erabilerarik edo kirolik
kendu gabe.
Aire zabalen dauden instalazioetako batzuk Getxoko berariazko
klima-baldintzetara egokitzea, urte osoan erabil ahal daitezen.
Parkean erabiltzen ez diren eremuak beste jarduera batzuk egiteko
erabiltzea, oraingoz Fadurako instalazioetan lekurik edo eremurik
ez dutelako.
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Kiroldegiko eremu guztiak ordutegi osoan erabil daitezela sustatzea, gutxiago erabiltzen diren edo ordutegi jakin batzuetan erabiltzen ez diren instalazioetako batzuk malgutuz.
Generar áreas para actividades libres en los espacios abiertos del
parque (caminos para correr, áreas de descanso, juego y contacto
con la naturaleza, etc.) que favorezcan la convivencia de personas
de cualquier edad, origen, género y condición.
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GIZARTE
TESTUINGURUA
SARRERA: GIZARTE ETA KULTURA ANIZTASUNA

HEZKUNTZA ETA EKONOMIA
MAILA

Hiri-proiektu bat garatzeko orduan, bereziki
ekipamenduekin eta eremu publikoekin lotuta
badago, funtsezkoa da talde ahulenak edota baztertzeko arriskuan daudenak kontuan
hartzen dituen inklusio-ikuspegi bat kontuan
hartzea, hala nola:

Hezkuntza-maila
Kirol-zerbitzuen erabilera ikasketa-mailaren
arabera aldatzen da. Unibertsitateko ikasketak
dituzten pertsona helduen % 41ek erabiltzen
dute, eta oso gutxi desberdintzen dira erdi-mailako ikasketak dituzten pertsonekiko (% 40),
baina tartea handitu egiten da bigarren mailako
ikasketak bakarrik dituztenen (% 26) eta lehen
mailakoak dituztenen (% 14) aldean.

Emakumeak
Haurrak
Adinekoak
Migratzaileak
Dibertsitate funtzionaleko pertsonak
Baliabide ekonomiko baxuko pertsonak
Ikasketa-maila baxuko pertsonak
Talde horien iritzia oso gutxitan kontuan
hartzen da partaidetza-prozesuetan, izan ere,
baliabideei, denborari, prestakuntzari, motibazioari edo informazioari dagokienez, haien
beharrak kontuan hartzen dituen prozesuaren diseinu bat ez dutenez ez dutelako parte
hartzen.
Talde horien hiri-garapenean partaidetza
aktiboki bilatzeak ez du helburutzat bakarrik
aukera berdintasuna eta hiritar gisa eskubideak betetzea. Horrez gain, hiri seguruagoak,
irisgarriagoak eta erosoagoak diseinatzeak herritarren bizitza-kalitatea ere dakar Beti, haien
beharrak kontuan hartuz.
Ikuspegi hori hasieratik proiektuan sartzeko helburuarekin, orain Fadurako egoeraren
diagnostiko labur bat egingo dugu, bost alderdi
nagusi kontuan hartuz:
Hezkuntza eta ekonomia maila
Generoa: berdintasuna
Adina: belaunaldi artekotasuna
Jatorria: migrazioa eta kultura artekotasuna
Dibertsitate funtzionala
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Beraz, hezkuntza-maila baztertzeko eragile
gisa har daiteke. Epe luzera arintzeko, Getxon
eskola-kiroleko politikak eta programak daude,
Multikirolak esaterako, pertsonek Lehen Hezkuntzatik kirola egitea bultzatzen dutenak.
Maila ekonomikoa
Getxo Kirolakeko zerbitzuak ordainpekoak
izateak, instalazioetara eta eremu irekietara
sartzeko muga ekartzen du.
Muga edo eragozpen hori arintzeko, tarifa
murriztuagoak aplikatzen dira familientzat,
gazteentzat eta adinekoentzat, baita % 95 arteko hobariak ere diru-sarrera txikiak dituzten
pertsonentzat. Hobari horiek, aldez aurretik
abonu normala ordaintzea eta 1 hilabetean
zenbait hilabete egitea eskatzen dute. Zenbait
sektorek zailtzat eta mugatzailetzat hartzen
dute hori, nahiz eta ez-ordainketen aurrean
nolabaiteko malgutasunaz aplikatu.
2016. urtean, 135 hobari-eskaeretatik, 13 ukatu
eta 122 onartu ziren. Horietatik, % 92 Espainiako nazionalitatekoak dira. Horrek esan nahi du,
etorkinen % 9,4k hobarien % 8 jasotzen dutela,
beraz, itxarondakoak baino gutxiago. Hobari
maila ohikoena % 90ekoa da (84 pertsona).
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GENEROA

Iturria: Emakumeen
eta gizonen egoerari
buruzko diagnostikoa
Getxon, 2016.

Hiri-diseinuak, inklusiboa izateko eta emakumeen bizi-kalitatean eragin negatiboa ez izateko, genero-ikuspegia kontuan hartu behar du,
bereziki zenbait arlo nagusitan: segurtasunean
eta mugikortasunean.
Getxoko biztanle osoen % 53 emakumeak dira,
eta ehuneko hori handitu egiten da 50 urtetik
gorako emakumeen artean. Biztanleen zahartzeko joera kontuan hartuz, emakumeen proportzioa denborarekin handitzea espero da.
Bestalde, udalerriko familien % 21 pertsona
bakarrekoak dira. Ehuneko horiek genero-ikuspegi batetik berriro aztertzen badugu, gehienak
emakume bakarreko familiak dira, eta bakarrik dauden 65 urtetik gorako emakumeena da
ugariena.
Horrez gain, Getxon bizi diren atzerritarren
artean dagoen emakumeen ehunekoa aztertzen
badugu, gehiengo argia dago: % 58, gizonen %
42aren aurrean.
Hiru datu horiek, talde hau kontuan hartzearen
garrantzia erakusten dute, bai prozesua diseinatzean, bai aurreproiektua diseinatzean.
Generoa eta kirola
Euskadin eta udalerrian kirola egiteko datuei
buruzko zenbait azterlanen arabera, emakumeek jarduera fisiko gutxiago egiten dute, bai
amateur mailan, bai kirol federatuan eta errendimendu handiko kirolean. Hala ere, Getxo
Kirolakeko abonatu eta aktiboen artean, 31 eta
50 urte arteko gizon gehiago dago emakumeak
baino.
Bi udal kiroldegien (Gobela eta Fadura) sarrera-erregistroak batera aztertzen badira, gizonak
dira kirol-instalazioak gehiago erabiltzen
dutenak (gizonen % 58, emakumeen % 42aren
aurrean). Joera hori argi antzematen bada ere,
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adierazi behar dugu tornuen bidezko sarbide-datuak partzialak direla, alboratuak, eta,
beraz, gutxi gorabeherakoak.
Kirol federatuari dagokionez, emakumeen
kirol-lizentzien kopurua 2010ean % 21ekoa
bakarrik izan zen. Gizonena, berriz, 48 federazioetatik 44tan handiagoa zen. Federazio hauetan bakarrik dago emakume gehiago (% 97koa):
boleibola (% 61), hipika (% 61) eta neguko kirolak (% 53). Datu horiek, genero-desberdintasun
handia ekartzen dute kirola egitean.
Getxoko Emakumeen eta Gizonen Egoeraren
Diagnostikoaren dokumentuaren kirolaren atalean (2016), kirola egiteko motibazioak generoaren arabera desberdinak izaten direla adierazten da. Lotuago Gizonen kasuan, plazerarekin
eta dibertsioarekin lotuta daude; emakumeen
kasuan, osasunarekin eta estetikarekin. Horrez
gain, errealitate horren arrazoi posibleetako
batzuk ere aipatzen dira:

•
•
•
•
•

Sarbide desberdina kirol baliabideetara (ekonomikoak, materialak eta giza
baliabideak).
Denbora falta, emakumeek zainketa-erantzukizunak dituztelako
Emakume gutxi jarduera fisikoarekin
eta kirol jarduerarekin zerikusia duen
prestakuntzan.
Emakumeen kirolaren tratamendu desberdina hedabideetan: ez dute berri ematen
eta sexismoa.
Kirol esparruaren androzentrismoa.

Diagnostikoan zehar egindako elkarrizketetan,
emakumeak kontrako egoera batean daudela
aipatu zen, instalazioetara eta ekipamenduetara sartzeari, kirol-jarduera eta -lehiaketetarako
ordutegiak aukeratzeari eta Fadurako erabilera
orokorreko esperientzian eragiten duten beste
alderdi batzuei dagokienez.
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Participantes de los cursos de temporada
de Fadura y Gobela, por sexo y tipo de
curso. 2015 (Getxo Kirolak)
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Alde handiak daude egindako kirol motari
dagokionez. Emakume gehiago dago kirol
hauetan: padel, gimnastika, yoga, pilates, igeriketa, dantza eta erritmikoa (oro har, indoor jarduerak). Gizon gehiago, berriz, beste hauetan:
fitness, tenis, futbola eta arte martzialak.
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curso. 2015 (Getxo Kirolak)

Emakumeen % 30 astean hiru aldiz baino
gehiago joaten da Fadurara, gizonen % 41aren
aldean. Emakume gehiago dago 17:00ak

aldera, eskolako ordutegiarekin lotuta dagoena (19:00ak aldera gizon gehiago dago), eta
21:00etatik aurrera ia ez dago emakum erik.
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Maiztasunak, ordutegiak eta kirol motak
Emakumeek gehienbat denboraldiko ikastaroetan (% 58) ematen duten izena; gizonek, berriz
udako ikastaroetan. Horretan badirudi senideenParticipantes
zainketakde
(umeak)
eragina duela, normalos cursos de temporada
leandeemakumeak
arduratzen
Fadura y Gobela, por sexo ydirelako.
tipo de

42%

Fadurako eta Gobelako denboraldiko
ikastaroetako parte-hartzaileak,
sexuaren eta ikastaro
motaren arabera, 2015.

58%

42%

Fadurako eta Gobelako udako ikastaroetako parte-hartzaileak,
sexuaren eta ikastaro
motaren arabera, 2015.
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Participantes de los cursos de verano de
Fadura y Gobela, por sexo y tipo de
curso. 2015 (Getxo Kirolak)
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Participantes de los cursos de verano de
Fadura y Gobela, por sexo y tipo de
curso. 2015 (Getxo Kirolak)
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Mugikortasuna
Diagnostiko honetan mugikortasunari buruz
egindako inkestaren arabera, garraio publikoa % 5 baino ez dute erabiltzen emakumeek
Fadurara joateko. Nagusiki autoz, oinez eta
bizikletaz joaten dira. Hala ere, garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak dira. Horrez
gain, zainketez arduratzen direnez, udalerriko
ikastetxeekin, osasun-zentroekin eta hirigunearekin autobusez lotuta egoteak lan-bizitza
eta familia bateragarri egiten lagunduko luke,
ibilbideak autoz egin behar ez izatea ekarriko
luke eta Faduran emakume gehiago egoten ere
lagunduko luke.

Zainketak eta bateratzea
Arratsaldeko ordutegian umeekin bereziki
etortzen direnak emakumeak dira gehienbat.
Hori dela eta itxaroten egon behar dute, eta
itxaroten duten bitartean ondo egongo litzateke beste jarduera batzuk eskaintzea, hala nola
gizarte-elkarrekintza, bazkaria/askaria, tailer
sortzaileak, irakurketa, ikasketa, kirol-jarduera
eta abar. Emakumeek bereziki baloratzen dute
sozializatzeko aukera, eta itxaroteko eremuetan
nahiz kirol-parke osoan barne hartu beharko
litzateke.

Iturria: Getxo
Kirolakekin
lankidetzan egindako
mugikortasunari
buruzko inkesta, 2017.

Diagnostikoari buruz egindako zenbait bileretan garrantzitsutzat ere jo zuten haurtzainHorrez gain,
eragin
positibo
handia
izango
ludegi-zerbitzu
bat
izatea, umeak ardurapean
Medios de transporte más utilizados, en %, por género.
Encuesta de
Movilidad.
kete emakumeen mugikortasunean espaloietan
dituzten emakumeek kirola egiteko aukera izan
edo inguruko kaleetako oinezkoen eremuetan
dezaten.
erosotasuna eta segurtasuna hobetzeak, eta
Fadura gainerako Getxorekin lotzen duten bide- Gogoratu behar dugu zainketaz eta laguntzeaz
gorri-azpiegiturak ere hobetzea.
ez direla amak edo aitak bakarrik arduratzen;
etxeko zerbitzuan lan egiten duten emakumeak
ere arduratzen dira.

Garraiobideen
erabilera generoaren
arabera, ehunekoan
adierazita.
Getxo Kirolakekin
lankidetzan egindako
mugikortasunari buruzko inkesta, 2017.
Gizonak
Emakumeak
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Iturria: Getxoko hiri
debekatuaren mapa
tailerrei buruzko
txostena, 2009.

Segurtasuna
Fadura bezalako ekipamendu eta eremu publiko
baterako, erabiltzaileek edo izan ditzakeen bisitariek duten segurtasun edo arrisku pertzepzioa ere funtsezkoa da.
Aurretik Getxon egindako azterlanetan zenbait
“puntu beltz” edo arriskutsutzat hartutako
eremu batzuk identifikatuta daude Fadurako
inguruan.

1

Hauek dira iritzi hori eragiten duten zenbait
egoera:

•
•
•
•
•
•

Auzo edo bizitegi-eremu sakabanatuak,
hirigunetik bereizita, edo gutxi urbanizatutako industria-eremuak.
Beste pertsona batzuk gutxi erabilitako
eremuak.
Gutxi egokitutako sarbideak eta lasterbideak dituzten ekipamenduak, leihorik
gabeko fatxadetatik igaroz.
Argi gutxi eta zoko-mokoak dituzten kalean, eta oro har argi gutxi dutenak.
Espaloi estuak, trafiko handia eta gaineko
aparkalekuak
Landaretza itxiko eta txarto ikusten den
eremuak.

Eremuan aurkitutako egoera horietako batzuk
eta Fadurak gainerako Getxon duen kokapena
kontuan hartuz, eremu horretako emakumeekin egindako elkarrizketen arabera, “urrun
dago, baztertuta, eta iluna da”, nahiz eta Algortako hirigunetik oinez joanez 10-15 minututara
egon.
Ez segurutzat hartutako eremuen argazkiak:
1. Aparkalekuak
2. Garatzeko eremuak
3. Lurpeko pasabidea
4. Atzeko kalea, zubia
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Arazo horietako batzuk bizitegi-sektore hurbila
garatuz eta Makaleta Etorbidea foru-etorbidea
izatetik udal kalea izatera aldatuz konpon daitezke. Beste alderdi batzuk Fadurako eremuan
bertan aztertu beharko dira, edo hiria garatzeko proiektu osagarriak ekarriko dituzte.
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Fadurako inguruan
antzemandako
arriskuaren planoa.
Udalak egindakoa,
Getxoko hiri debekatuaren mapan (2009)
identifikatutako alderdi
garrantzitsuetan
oinarrituta.
Arrisku handia
Arrisku ertaina

4

Eremu segurua
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1
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BELAUNALDI ARTEKOTASUNA

Getxo Kirolaken helburu garrantzitsu bat da
adin guztietan kirol-jardueran parte hartzea
sustatzea, zenbait adin-tarte bereziki zainduz:

jarduera batzuk, hala nola ibiltzekoak, gimnastika parkeetan, mendi-ibiliak eta bizikletaz
egindako irteerak.

•

Funtsezko gai gisa eremu publikoaren segurtasuna da. Argiztapen ona, zoru irristagaitzak eta
oztoporik gabekoak eskatzen dira, baita seinale
errazagoak eta argiagoak.

•
•

Haurrak, kirolean eta bizitza-ohitura osasungarrian hasteko aukerarengatik.
Heldu gazteak, garapen betean daudenak,
Faduran gutxien daudenak direlako.
60-65 urtetik gorakoak, haientzat ariketa
fisikoa oso positiboa delako.

65 urtetik gorakoak
Getxoko biztanleriaren ia heren bat (% 29,24)
60 urtetik gorakoa da eta aurreikuspenen
arabera, hurrengo urteetan handitu egingo
da, beraz, funtsezkoa da garapen politiko eta
estrategikoetatik abiatuz, bizitza-kalitate hobea
bilatzea.
Getxok zentzu honetan egiten duen apustua
argi dago. Diagnostiko hau egiten den bitartean
ikasketak egiten ari dira zeharkako proiektu
baten esparruaren barruan, hots, Getxo Lagunkoiaren barruan. Bere helburua adinekoentzat
hiri lagunkoi bat bilatzea da. Oraindik behin
betiko emaitzarik ez izan arren, orain, zirriborroan bildutako zenbait iritzi adieraziko ditugu.
Eremu publikoari dagokionez, azterketen arabera, sozializazio tokiak sortu behar dira, eguralditik babestuta daudenak, bere kokapenarengatik harremana errazten duten bankuekin,
eta kirol tradizionalen eremuei zerbitzu ematen
dietenak, hala nola bola jokoa edo igela-toka;
baita ariketa osasungarriko beste modu batzuk
ere. Horrez gain, iturriak eta komun publikoak
ere egotea eskatzen da, eta garbi egotea funtsezkoa da.
65 urtetik gorakoek gehien egindako kiroletako
askok Faduran eta beste leku batzuetan hasteko
aukera handia dute: gimnastika, dantzak, yoga,
tai chi, xakea, aerobic eta aire zabaleko beste
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Mugikortasuna ere garrantzitsua da: beharrezkotzat hartzen da hiru osasun-zentrorekin
(Bidezabal, Alango eta Areeta) lotura hobetzea,
Fadurako instalazioetara hurbildu ahal izateko.
Zentzu honetan, Getxoko Udalak zahartze
aktiborako egindako 2015-2020 estrategiaren
barruan sartutako beste ekimen bat, Fadura
ibilbide osasungarrien sare batean sartzea da.
Eskuineko mapan adierazten dira. Bestalde,
iparraldeko-hegoaldeko lotuta badirudi erraza dela konpontzea, bai garraio publikoz, bai
oinez edo bizikletaz. Ekialdeko-mendebaldeko
lotura zailagoa da, malda handiak dituelako, eta
horrek oinezko eta bizikletazko joan-etorriak
zailtzen ditu, nagusientzat bereziki. Beraz,
garraio publikoko lotura batek, etengabeko zerbitzu baten bidez adibidez, autonomia txikiagoa
duten taldeen irisgarritasuna hobe lezake.
Autonomia-maila asko aldatzen da talde honetan, eta batik bat desgaitasunen bat dutenen eta
75 urtekoen artean txikiagotzen da. Bestalde,
Getxoko adinekoak aktiboak eta parte-hartzaileak dira (emakumeak bereziki), eta gizartearekin harremanetan jartzea dute helburu. Horien
heren bat elkarteren bateko kideak dira.
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Adingabeak
Arreta berezia eskatzen duen beste adin-tarte
bat adingabeak dira, umeak bereziki. Hiri-garapenean dituzten berezitasunak kontuan
hartzeak, ahulagoak diren alderdiak zaintzeaz
gain, pertsona guztientzat hiri atseginagoa
eta seguruagoa izateko aukera ere ematen du.
Horregatik oso garrantzitsua da Fadura berriz
diseinatzeko prozesuak Getxoko gazteenak
kontuan hartzea.
Getxoko Udalak kirola ikastetxeetan sustatzeko
lan egiten du, bestelako ekimenen artean Multikirolak programaren bidez, 6 eta 10 urte arteko
umeentzat dena. Programa honek, espezializazio goiztiarra saihestea bilatuz, hainbat kirol
barne hartzen ditu, hala nola txirrindularitza,
atletismoa, eskubaloia, patinajea, boleibola,
eskia, esku-pilota, herri-kirola, saskibaloia,
igeriketa, futbola, kirol egokitua, piraguismoa,
arraunketa, errugbia, surfa eta hockey.

Fadura nahiko ondo lotuta dago Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eskolekin, baina oraindik
harremana hobetu beharko litzateke hondartzekin eta kirol-portuekin, uretako kirolak
nahiko hedatuta daudelako. Loturarik ez
dagoen zenbait kasutan, edota oinezko ibilbidea
segurua ez direnetan, berariazko ibilbideak
plantea litezke, garraio publikoen edo mugikortasun kolektiboko beste sistema batzuen
laguntzarekin.
Zentzu horretan, Eskolako Bideen ekimena
heda liteke, ikastetxeetatik eta hiriko beste eremu garrantzitsu batzuetatik Fadurara heltzeko
modu eroso eta seguruak barne hartzeko.

Adinaren arabera, eremu eta metodologia
desberdinak behar dituzten hiru tarte bereizten ditugu: haurrak (5 eta 10 urte artekoak),
nerabeak, 11 eta 17 artekoak, eta gazteak (18 eta
30 urte artekoak).

Bizikidetza
Hiri-garapenari eta eremu publikoa diseinatzeari ekiteko orduan, funtsezkoa da bizikidetza
Getxon dauden adin-tarte desberdinak kontuan
hartuz ulertzea.

Haurrei dagokienez, diagnostikoan zehar
umeak kirol-jarduera baten aurretik edo
ondoren askaltzeko eremuren bat eta jolas-eremu sortzaile estaliak nahiz kanpokoak behar
zituztela antzeman izan zen, euria egiten duen
egunetan aire zabaleko jarduerak egin ahal
izateko.

Oro har, adingabeak zaintzeko eginkizun
batekin lotuta doa: hiri-diseinu on batek umeen
autonomia handi dezakeela alde batera utzita,
oro har, helduekin (haien ardurapean dauden
amak edo pertsonak nagusiki) eta adinekoekin
(hortik dator “aitona-amona eramailearen”
irudia) joaten dira jolas, prestakuntza, aisialdi
eta sozializazio eremuetara.

Nerabeen kasuan erabilera anitzeko eremu
babestuak eskatzen dira, jolas eta aisialdi jarduerak egiteko, harreman-jarduerak batik bat,
intimotasun eta autonomia sentsazioa nolabait
mantenduz.
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Adin-tarte horrek jaitsiera handia hasten du
Getxo Kirolaken instalazioen erabileran. Beren
jarduerak garatzeko parke ireki eta erakargarri
bat sortzea, kirolean berriro interesa izateko
aukera izan daiteke.

Hori dela eta eremu publikoak esperientzia
osagarriak sortu behar ditu, adin-tarte guztiak
aldi berean erakartzen dituztenak. Esterako,
jolas-eremu bat ondo batera liteke iturri eta komun publiko batekin, zerbitzu horiek haurrek
nahiz adinekoek behar dituztelako.

0
km

6min
10min

15min
1

8min

Fadurak Lehen eta
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KULTURA ARTEKOTASUNA

Iturria: Jatorri
atzerritarreko
pertsonak Getxon.
Getxoko Udala.
Emakumeen eta
gizonen egoerari
buruzko diagnostikoa
Getxon. Getxoko
Udala, 2016.

2016an atzerrian jaiotako baina Getxon erroldatutako pertsonen ehunekoa % 9,4koa zen.
Nabarmentzen da Latinoamerikako biztanleen kopurua, erdia baino gehiago direlako (%
51,9), eta Asiakoa, atzerritarren % 11,6 direlako.
Atzerriko jatorriko pertsonen artean, Bolivia da
herrialde nagusia.
Oro har, emakumeen ehunekoa handiagoa da
atzerriko jatorriko biztanleen artean (% 59,6),
Espainiako jatorrikoen artean baino (% 52,3).
Bereziki garrantzitsua da Latinoamerikatik eta
Filipinetatik datozen emakumeen tasa (% 64,9
eta % 62,4 hurrenez hurren).
Mugikortasuna
Komenigarria izango litzateke nabarmentzea
talde horrek ez duela ibilgailu pribaturik izateko aukera, beraz, Fadurarekin eta Gobelarekin
garraiobidez dagoen lotura hobetuko balitz,
atzerritar gehiago etorriko lirateke.
Eremu publikoa
Bestalde, Latinoamerikako biztanleek batik bat
eremu publikoaren erabilera intentsiboa egiten
dute. Horrela, gizarte-eremu gisa edo elkartzeko eremu gisa erabiltzen dituzten eremu
libreak. Zenbait kasutan, hain ohikoak ez diren
edo Getxon edo Espainian jaio diren pertsonen
artean galdu diren erabilerak eman dizkiete.
Atzerritarrak integratzeri dagokionez, eremu
publikoa erabiltzea da erronketako bat; eta baita aukera handietako bat ere. Hor agertzen diren desberdintasunak eta antzekotasunak. Hor
antzematen da benetan talde baten konfiantza
eta integrazio maila, eta kultura-desberdintasunek eragindako gatazkak.
Zehazki, Faduraren kasuan, beste eremu publiko batzuk falta direnez gizarteratze-jarduerak
egiteko, zenbait taldek batzuk aparkalekua
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erabili dute topaketetarako eta ospakizunetarako. Urrunago joan gabe, aurreko tailerretan
identifikatutako eskaeretako bat, barbakoak
egiteko eremu bat izatea da.
Beste behar eta berezitasun batzuk
Bertako elkarteek Getxon migratzaileekin
antolatutako jarduera eta kontsultetan beste
eskaera batzuk sortzen dira, zuzenean lotuta ez
egon arren, hemen aipatzea interesgarria izan
daitezkeenak:
Horietako bat kultura-jarduerarako eremuena da, hala nola ekitaldi-areto bat edo dantza
folklorikoko topaketak egiteko eremu bat,
kultura-elkarte desberdinek parte hartzeko
aukera dutela. Talde horietako asko erabilera
aktiboagoa dutenekin elkartzen dira Fadurako antzinako garagardotegian eta kiroldegiko
beste eremu batzuetan, kultura-erabileretarako,
Teknika Hobekuntzarako Zentroko aretoak
barne hartuz.
Toki horiek eginkizun hori bete dute orain arte,
eta jarraitzen egitea aurreikusita dago. Hala
ere, mota horretako eremuak etorkizuneko
kirol parkeko beste eremu batzuetan sartzea
ere azter liteke.
Partaidetza-prozesuari dagokionez, gogoratu behar dugu etxeko lanetan edo zainketak
egiten aritzen diren pertsona gehienak jatorriz
atzerritarrak direla, beraz, proiektuaren jarduera batzuek lan horiekin bateragarriak diren
ordutegiak izan beharko dituzte, parte hartzeko aukera izan dezaten.
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Iturria: Jatorri
atzerritarreko
pertsonak Getxon,
2015.

Partaidetza politiko
eta soziala.
Iturria: “Jatorri atzerritarreko pertsonak
Getxon”, 2015.

Kirola
Gizarte partaidetza eta partaidetza politikoa
duten Getxoko jatorri atzerritarreko taldea
txikia da. Etorkinentzako berariazko eta laguntzazko laguntza-elkarteak alde batera uzten
baditugu, guraso-elkarteetan, erlijio-taldeetan
eta kirol elkarte edo klubetan dago partaidetzarik handiena.
Beraz, talde horiek kirola egiteko duten aukera
hobetuz gero, udalerriko gizarte-bizitzan hobeto integratuko lirateke ere bai.

Esaterako, Boliviako Kirolari Egoiliarren Elkartea (Adrebol), udalerriko kultura eta gizarte
bizitzan oso errotuta dagoena, egoiliarren
ordezkari kopuruarengatik. Adrebol-ek, urtero,
emakumezkoen 3 txapelketa eta gizonezko 3
antolatzen ditu urtero. Horrez gain, Bizkaiko ligan lehiatzen duen futbol talde federatu bat du.
Sikapek, bestalde, Getxon bizi diren Filipinetako egoiliarrak biltzen ditu, eta udalerrian oso
aktiboa den beste erkidego bat da. Gizarte Zerbitzuetako Sailen laguntza izan zuen. Kultura
artekotasuna Filipinetako folklorearen bidez
aztertzen bada ere, gaur egun, areto-futboleko
eta saskibaloiko hainbat txapelketa antolatzen
dira.

Guraso elkarteak
Erlijio taldeak
Kirol elkarteak edo klubak
GKE eta etorkinei
laguntzeko elkarteak

Eragile nagusien sareari buruz hitz egiten den
diagnostiko honen atalean atzerritarren beste
talde batzuk aipatzen dira.

Etorkinen elkarteak
Hezku ntza edota
kultura taldeak
Auzoko taldeak
Sindikatuak
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Hala eta guztiz ere, jatorri atzerritarreko
biztanleek jatorriz Getxokoak diren pertsonek
baino ariketa gutxiago egiten dute: gizonen %
19, % 65aren aldean, eta emakumeen % 12, %
45aren aldean.
Kultura artekotasunak kirola ulertzeko modu
edo lehentasun desberdinak ekartzen ditu kirolaren arabera, eta horiek Fadurako kudeaketan
kontuan hartu beharko lirateke.
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Kirolarekin eta Fadurako kiroldegiari dagokionez, migratu duten pertsonen zenbait elkarte
nabarmentzen dira.

Getxon integrazio-politika aktiboak badaude
ere, eta kirol-esparruak horietan eginkizun
garrantzitsua duen arren, badirudi talde edo
jatorri edo talde bereko pertsonen artean
ematen dela kirolaren bidez elkarrekintza. Horrek, Getxoko biztanleriarekin integratzearen
inguruko nortasuna indartzeko aukera ematen
du. Horren salbuespena badirudi haur-taldeak
direla, bizikidetza hori aktiboki ematen laguntzen dutelako.
Bestalde, udaleko teknikariekin eta etorkinen
elkarteetako ordezkariekin izandako elkarrizketetan zehar, atzerriko taldeak instalazioetara
sartzeko nolabaiteko bazterkeria jasaten dutela
antzematen da. Ditugun datuek ez dute uzten
iritzi horiek alderatzen, eta partaidetza-prozesuan zehar azter liteke.
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DIBERTSITATE FUNTZIONALA

Iturria: Getxo. Kirolaren Europako Hirirako
hautagaia. Getxoko
Udala, 2014

Dokumentu honen irisgarritasunari buruzko
atalean Fadurako eremuak dituen hesi fisiko
edo arkitektonikoei buruz dagoeneko hitz egin
da Hesi horiek edozein pertsonarengan eragin
dezakete eta bereziki behin behinean edo modu
iraunkorrean dibertsitate funtzionaleko ezaugarriren bat dutenengan.
Horrez gain, kontuan hartu behar da dibertsitate funtzionalaren gizarte eta kirol arloa:
bizikidetza, integrazio eta aukera-berdintasuna
errazteko,
pertsona guztiek kirol-jarduerak egiteko aukera
izan behar dute, eta baita partaidetza-prozesuaren jarduerak ere.
Dibertsitate funtzionala eta kirola
Ez da aurkitu datu fidagarririk dibertsitate
funtzionala duten Getxoko biztanleek egiten
duten jarduera fisikoari buruz, beraz, harreman
estuagoa beharko da lotuta dauden elkarteekin,
egoera modu egokian aztertzeko.
Hala ere, aurrera daiteke Getxon alderdi hori
egotea ohikoa dela Getxon. Besteak beste,
hemen zenbait kirolari paralinpiko prestatu
eta entrenatu dira zenbait diziplinetan: triatloian, atletismoan, tenisean eta ping-pongean.
Teknika Hobekuntzarako Zentroan kiroletako
nazioarteko taldeak entrenatu dira, hala nola
gurpil-aulkiko saskibaloikoak.
TIDBen esparruan, dibertsitate funtzionalak
aukera handia ekartzen du ikerketarako eta
berrikuntzarako, osasuna, kirola eta teknologia
bateratuz. Horrez gain, kirola pertsona guztiei
hurbiltzen dieten irtenbide esperimental eta
pertsonalizatuak garatzeko aukera ere ematen
du.
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Prozesuan integratzea
Pertsonak dibertsitate funtzionalaren ikuspegitik integratzeko orduan, erronka nagusiak
haiengana heltzea da, prozesuan inplikatzea eta
Fadurara hurbiltzea erraztea.
Funtsezko printzipioak ez baztertzearena izan
behar du. Batetik, gainerako parte-hartzaileekin jardueretan integratzea bilatuz, eta bestetik, beste pertsona batzuek parte hartzen duten
haien dibertsitate funtzionalari buruzko berariazko jarduerak eginez, dibertsitatetik abiatuz,
horretaz kontura daitezen eta berariazko gaiak
lan ditzaten.
Horretarako, partaidetza-prozesuak dibertsitate funtzionalaren arloan dagoeneko lan egiten
ari diren elkarteekin eta pertsonekin dagoeneko hasitako harremanarekin jarraitu beharko
luke, jardueren antolaketan parte hartu ahal
izateko eta eragindako edo interesa duten pertsonekin zubi gisa aritu daitezen.
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ILDO ESTRATEGIKOAK – GIZARTE TESTUINGURUA

Parke, eremu publiko, segurtasun, irisgarritasun eta erosotasun
kontzeptuak zenbait talderen ikuspegitik kontuan hartzea
Pertsonek laguntzaile gisa duten garrantzia kontuan hartzea eta
eremu atseginak eta erakargarriak sortzea jardueren eta gizarte-taldeen arteko bizikidetzarako.
Edozein hesi (arkitektoniko, ekonomiko, legezkoak, kulturalak eta
sozialak) kentzeko lan-ildo bat mantentzea, Fadura talde desberdinei irekitzeko.
Jarduera generikoetan ahalik eta gizarte-talderik gehien parte
hartzen dutela bermatzea, pertsona gutxien dituenei arreta berezia
jarriz.
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Generoari, dibertsitate funtzionalari, adinari eta kultura artekotasunari buruzko berariazko jardueren diseinua kontuan hartzea, alderdi
horiek guztiak zeharka tratatuz.
Komunikazioan talde guztiak barne hartzea, hizkuntza erraz eta
inklusiboa erabiliz, euskaraz eta gaztelaniaz, eta irudietan Getxoren
dibertsitatea erakutsiz.
Jardueretan bestelako beharrak aurreikustea: irisgarritasuna, haurtzaindegi-zerbitzua eta lan-bizitza eta bizitza pertsonala bateratzeko bestelako erraztasunak, kokapen irisgarriagoak eta erosotasunarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk.
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KIROLA: KULTURA
ETA EKONOMIA
Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena
gisa hartzeko hautagaia, 2014.

Gizarte-testuinguruaz gain, funtsezkoa da
proiektua garatuko den kultura eta ekonomia
testuinguruaren alderdirik garrantzitsuenak
identifikatzea. Horrela, bere helburuak eta
udalerriarenak lotu ahalko dira; baita Getxok
ematen dituen aukera paregabeak aprobetxatu
ere.

Kasu honetan, bereziki interesgarriak diren
hiru alderdi identifikatu dira: Getxoko kirolaren eta osasunaren arloan garatutako kultura,
politiketan barne hartutako balioak eta Udaletik hasitako garapen ekonomikoko estrategiak,
Getxok zenbait esparru nagusitan (Fadurako
etorkizuneko kirol parkeko proiektuarekin
zuzenean edo zeharka lotuta daudenak) duen
kokapena hobetzea helburu dutenak.

KIROLAREN KULTURA

horretaz baliatuz, udalerrian kirol jarduera
sustatzeko lan egiten ari da Getxo Kirolak.

Historikoki kirola Getxon elementu bereizlea
izan da. Kirolari asko eta esparru horretan
tradizio handia duen udalerria da.
Zenbait politika horretan laguntzen ari dira,
hala nola Ariketa Fisikoa, Kirola eta Aisialdi
Osasungarria Sustatzeko Getxoko Tokiko Plana
2020, eta 2014an Kirolaren Europako Hiria
izateko hautagaiaren arrakasta. Horrez gain,
2015ean Kirolaren Europako Hiririk Onena
izendatu zuten.
Hautagaitza hori lortu zuen egunean zeuden
balioespenen arabera, biztanleen % 77k jarduera fisikoa egiten du. 2016an biztanleen % 32
Getxo Kirolakeko abonatua zen eta hiru udal
kiroldegietako erabiltzailea (Gobela, Andra
Mari eta Fadura). Horrez gain, Getxok bi pabiloi (arraunketako bat eta belako beste bat) ere
ditu, 1 piraguak gordetzeko, 8 kirol parke eta
kiroldegiak dituzten 3 ikastetxe, eta instalazio
propioak dituzten zenbait klub pribatu.
Jarduerak eta elkarteak:
Nagusiki kirol federatuetako parte-hartzea
nabarmentzen da, izan ere, 60 klub daude, eta
horien barruan kategoria desberdinetako 200
talde baino gehiago daude. Bertako elkarte
kopurua oso garrantzitsua eta aktiboa da, eta
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Kirol federatuaren jardueraz gain, Getxo Kirolak denboraldiko eta udako zenbait kirol-ikastaro eskaintzen ditu programen bidez, hala nola
Multikirolak, eskola-kirola sustatzeko. Horretarako, elkarte, klub eta kirol-eskola sare zabalaren elkarlanean aritzen da.
Kirolik arrakastatsuenak:
Fadurako instalazioetarako sarbide-datuen
arabera, hauek dira gehien egiten diren kirolak:
futbola, saskibaloia, errugbia, pilota eta areto-futbola. Horiei uretako kirolak gehitu beharko litzaieke, udal kiroldegien instalazioetatik
kanpo egiten badira ere, partaidetza handia
dutenak: arraunketa, bela, surfa eta abar.
Kirol tradizionalak:
Esku-pilotaz gain, herri-kirolak ere aipatu
behar dira, Euskadiko tradizioarekin oso lotuta
dauden zenbait kirol-diziplina direlako. Ez daude pilota edo beste kirol batzuk bezala hedatuta, eta Faduran ez dira askotan egiten baina
kultura mailan garrantzitsuak dienez, Getxoko
kirol jardueren artean kontuan hartzea bereziki
garrantzitsua da. Eremuan gehien ezagutzen
edo egiten direnak hauek dira: harriak jasotzea,
enborrak moztea, soka-tira eta abar. Kirol horiek, Euskadiko Herri Kirol Federazioaren eta
bertako beste erakunde batzuen laguntza dute.

13
12

4

11
10
5

9
8

6

7

32%
68%

Kirol-jardueraren
maiztasuna.

Egunero
15%

er
na

an
o

od

m

m

a

Astean
behin
13%en eventos deportivos
Representación de niños y niñas entre los participantes

Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena
gisa hartzeko hautagaia, 2014.

Da
nz
a

Pe
lo
ta

Ho
c

bo
l

ke
y

Inoiz ez
26%

Bé
is

an
o
Fú
tb
ol
sa
la
Ba
lo
nc
es
to
De
po
rte
ru
ra
l
At
l et
ism
o
Tir
o
co
n
ar
co

Beste
batzuk
13%

nm

gb
y

Ba
lo

Ru

Fú
t

bo
l

Zenbait jolasekin batera, hala nola bola-jokoa
edo igela-toka, herri-kirolak eremu publikoarekin oso lotuta daude, eta etorkizuneko kirol-parkeari beste mota bateko kirol, kultura eta
gizarte bizitza emateko aukera handia dute.

y excursiones. 2015 (Elaboración propia a partir de datos de memorias)

Astean 2-3
alditan
38%

Getxoko biztanleria osoa

100%

Ariketa fisikoa egitea

77%

Getxo Kirolakek abonatuak

32%

3390

79.273
61.040

Getxoko pertsonek
kirola egitea.
Iturria: Kirolaren Europako Hiririk Onena
gisa hartzeko hautagaia, 2014.

25.107

3140

2013
1100

958

910

865

720

600

Getxon gehien
egindako kirolak.
320

200

80

40
Xa
ke
a

1410

Pi
lo
Ar
ta
et
ofu
tb
ol
a
Bo
lei
bo
la
Es
ku
ba
lo
ia
Na
ta
c ió
n
Ig
er
ike
ta
Pa
tin
aje
a
At
l et
is m
o
W
at
er
po
lo
Ho
ck
ey
He
rri
-k
iro
lak

Fu
tb
ol
a
Sa
sk
ib
alo
ia
Er
ru
gb
ia

1610

Iturria: Getxo Kirolaken
txostena, 2013.

Memoria Getxo Kirolak (2013:28)

221

DIAGNOSTIKOA | KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

BALIOEKIN GARATZEA

Getxoko politika askok zenbait balio nagusi
dituzte funtsean, jarduerak eta estrategiak
denen onerako izan daitezen zuzentzen dituztenak. Horietan nagusia, gizarte, ekonomia eta
ingurumen iraunkortasuna da, beste batzuekin
lotuta dagoena, hala nola bidezko merkataritza,
bertako merkataritza, gizarteratzea eta partaidetza. Balio horiek guztiak Fadurako proiektuaren balioekin bat datoz: irekia, irisgarritasuna, inklusioa, osasuna, iraunkortasuna eta
berrikuntza.

EKONOMIAREN ESPARRU ESTRATEGIKOAK GETXON
Getxoko Udalak, 2013an lehiari buruz egindako
diagnostiko baten bidez, zenbait esparru ekonomiko estrategiko definituta ditu, eta jarduerak
haiekin egokitzen ditu.
Esparru horiek proiektuaren garapenean gai
nagusi gisa sartzeko helburuarekin, Fadurako
kirol-parkearekin zerikusia izan lezakeela azalduko dugu orain.
Kirolaren eta Ongizatearen teknologia eta
industriak (TIDB)
Esparru hori ezinbestekoa da Getxoko estrategia ekonomikoan, izan ere, eragin biderkatzaileak ditu beste sektore batzuetan, zeharkakotasun handia dutelako. Europako, eskualdeko eta
toki mailan sustatzen dute, eta zuzenean lotuta
dago Faduran garatzen diren jarduerekin eta
proiektu honen ikuspegiarekin, beraz, garapenean kontuan hartu beharreko sektore nagusia
izango da.
Kultura industriak eta industria sortzaileak
(ICC)
Esparru hau zuzenean lotuta ez badago ere, Fadurak tardea du jarduerak dibertsifikatzeko eta
modu partzialean eta osagarrian barne hartze-
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ko. Horrez gain, ICCekin lotutako gizarte eta
ekonomia egitura bat egoteak substratu egokia
ematen dio giro berritzaile eta proaktibo baterako, proposatzen den prozesu transformatzaile
eta parte-hartzailerako egokia dena.
Kultura eta wellness turismoa (TCW)
Esparru hau aurreko bien bidegurutzean dago.
Proiektu honetan TIDBen osagarria izan liteke,
eta Getxoren eta, bereziki, Faduraren, ezaugarrien balioa nabarmentzeko beste modu bat
ekar lezake, hala nola kirola, natura eta kultura
konbinatzea, hirigunetik hurbil.
Zeharkako esparruak
Udalak zeharkako zenbait esparru ere aurkitu
ditu, aurrekoen osagarri gisa aritzen direnak.
IKTak Faduran zuzenean kirolean, osasunean
edo instalazio eta zerbitzuen kudeaketan aplika
daitezkeenak, baina baita eremuetan, erosotasuna, segurtasuna edo sarbideen kontrola
hobetuz, aurrerago azalduko dugun moduan.
Merkataritza eta ostalaritza, integratzeko eta
eskaintza hobetzeko aukera argiarekin, zenbait
turismo-eredutan zertxobait mugatuta dago,
hala nola kirol-ekitaldietan eta profesionaletan.
Zerbitzu profesional aurreratuak, Getxoko
pertsonen eta enpresen talentua eta prestakuntza nabarmentzeko eta berrikuntzako eta ekintzailetzako ingurua sortzeko aukera ematen
dutenak.
Esparru horietako edozein Faduran integratzeak zenbait erronka dakartza: publikoaren
eta pribatuaren lankidetza-ereduak aurkitzea;
sakabanatuta dauden jarduerak eta profil eta
interes desberdineko hainbat eragile integratzea; erabilgarri dauden eremuak eta azpiegiturak identifikatzea, kirolarenak ez diren bete
erabilera batzuekin nabarmentzeko.

Actividades del sector TIDB según la descripción CNAE - Fuente: Getxolan
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Beste osasun-jarduera batzuk
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Edari-establezimenduak

115

Kirol kluben jarduerak

40

Kirol gaien txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan

38

Jatetxeak eta janari postuak

33

Albaitaritzako jarduerak

26

Txikizkako beste merkataritza bat establezimendu ez espezializatuetan

19

Ausazko jokoak eta apustuak

8

Hotelak eta antzeko ostatuak

60

Beste jarduera batzuk (kirolarekin zerikusia duten 24ak barne)
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Otras actividades deportivas
Educación deportiva y recreativa

2

Alquiler de artículos de ocio y deportivos

2

Educación secundaria técnica y profesional

3

Gestión de instalaciones deportivas

2

Actividades de los gimnasios
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2
2
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TIDB sektorearen
jarduerak EJSNren
deskribapenaren
arabera – Iturria:
Getxolan.
Kirolarekin zerikusia
duten beste jarduera batzuk: Kirol eta
jolas-hezkuntza (6),
aisialdiko eta kirolerako gaiak alokatzea (2),
Bigarren Hezkuntza
teknikoa eta profesionala (2), kirol-instalazioen kudeaketa
(3), gimnasioetako
jarduerak (2) eta beste
kirol-jarduera batzuk
(9).

Otras actividades deportivas (9), educación deportiva y recreativa (6),
alquiler de artículos de ocio y deportivos (2), educación secundaria
técnica y profesional (2), gestión de instalaciones deportivas (3) y
actividades de los gimnasios (2).

Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados

GetxoPro-ren aipamen
grafikoa, TIDBen
sektoreko benetako
ekintzaileekin eta izan
daitezkeenekin
egindako topaketa,
2017

Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Otras actividades de construcción especializada
Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
Actividades de programación y emisión de televisión
Provisión de comidas preparadas para eventos

Hoteles y alojamientos similares (8), comercio al
por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados (11),
actividades de las escuelas de conducción y
pilotaje (10), otras actividades de construcción
223
especializada (9), comercio al por mayor de
artículos de relojeria y joyería (3) actividades de
programación y emisión de televisión (2),
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EKONOMIAREKIN ZERIKUSIA
DUTEN EKIMENAK

Orain Getxon egindako ekimenetako batzuk
zerrendatuko ditugu. Batzuk aktibo daude edo
berriak dira, eta gehienak Getxolanek sustatu
ditu, Udaleko Ekonomia Sustapenerako sailak.
Dauden askoren artean proiekturako garrantzitsuenak direnak aukeratu ditugu.

den pertsonak prestatzeko eta laneratzeko eta
ostalaritza-jarduerak sustatzeko helburuarekin.

Aholkularitza: Aholkularitza ekintzaileei
enpresa-garapeneko fase guztietan. Merkataritza eta ostalaritzako prestakuntza eta zerbitzu
proiektu bat ere badago.

Eragile nagusien sarea deskribatzen den dokumentu honen kapituluan, esparru honetan interesgarriak diren zenbait erakunde eta elkarte
aipatzen dira.

Getxo Elkartegia: Getxolanen egoitza eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako eta partekatutako bulego eta lan-eremu parkea. Lanlab-ez
gain beste 20 inguru enpresa ere ditu.

FADURAREN AHALMEN EKONOMIKOA ETA BERRITZAILEA

Getxoko Lanlab: 3D inprimaketaren aplikazioen inguruan sortzeko eta trukatzeko
eremua.
Wanted: Kultura, enpresa edo gizarte
proiektuetarako eta proiektu sortzaile eta
berritzaileetarako ideia lehiaketa, gazteek
bultzatutakoa.
Getxo Aktibatu!: Esperientziak, ezagutza eta
kultura trukatzeko auzokoen sarea, herritarrentzat, profesionalentzat eta saltokientzat.

Jarduera ekonomikoak sartzea
Fadurako instalazioak ondo dabiltzan arren, interesgarria da bulego edo saltokietarako eremu
itxiak, edo sukaldaritza edo salmenta saltokietarako, azoketarako, erakusketarako edo bestelako ekitaldietarako eremu irekiak lagatzeko
edo alokatzeko aukera kontuan hartzea.
Horren aldeko faktore bat jarduera profesionalaren eta kirol jardueraren arteko ordutegien
osagarritasuna eta izaera (intelektuala eta
fisikoa, estatikoa eta dinamikoa eta abar).

GetxoPro: ITDB sektoreko benetako ekintzaileekin eta izan daitezkeenekin egindako
topaketa (2017).

Ekimen berriak dagoen egitura ekonomikoarekin integratzeak erronkak ekartzen badituen
ere, lankidetzari eta eskumenari dagokienez,
Fadura profil berriei irekitzeko aukeratzat ere
har daiteke: turistak, auzokoak, ekintzaileak,
ikertzaileak eta abar. Interesgarria da gogoratzea Faduran dagoeneko talde handia dagoela, ikasleena hain zuzen, oso bestelakoak eta
osagarriak diren jarduerak (ikastea eta kirola
egitea) arrakastaz batera egiten dituena

Ostalaritza-aisialdi-enplegu proiektua
Faduran:
Bi ekimen barne hartu zituen, Fadura Ostalaritza eta Txikigunea, baztertzeko arriskuan dau-

Berrikuntza eta ekintzailetza gunea
Erabilerak handitzearen aukeretako bat Fadura
ekintzailetza eta berrikuntza gune bihurtzea
da. Hor, kirola eta parke lan-eremu eta labora-

Osasunlab: Ekintzailetza campusa ongizatearen eta kirolaren esparruan (Fadura 2015),
sormenean, joeretan, ekintzailetzan, lidergoan
eta komunikazioan prestatuz.

224

Horrez gain, dagoeneko adierazi ditugu esparru estrategikoen inguruko zenbait jardunaldi
ere antolatzen dira askotan.

tegi gisa arituko lirateke, instalazioak eta erabiltzaileen oinarri handiaz baliatuz, kirolarekin
eta ongizatearekin zerikusia duten produktu
eta zerbitzuak zuzentzeko edo probatzeko esparru bikain gisa.
TIDBen esparruan identifikatutako 800 enpresa, klub eta elkarte inguru egoteaz gain, hiru
unibertsitate daude oso hurbil: Bizkaiko EHU
(Getxoko hirigunetik 10 km baino gutxiagora),
Deustuko Unibertsitate eta Mondragon Unibertsitatea Bilbon (biak 15 km baino gutxiagora).
Horrez gain, nabarmentzekoa da 16 ikastetxe
eta 2 Lanbide Heziketako zentro egotea, jadanik aipatutako erakunde publikoez eta beste
eremu edo programez gain. Bestalde, kiroldegiko erabiltzaileak, eragileak eta onuradunak
ere kontuan hartu behar dira, Fadurak ekar
dezakeen kapitalik handiena direlako.
Horrek, eragile horiek guztiak barne hartzen
dituen eremu bat garatzeko aukera paregabea
ekartzen du TIDBen, ICCen eta TCWen esparru honen azterketan.
GetxoPron, pertsonak erdian jarri behar zirela,
ekitatea eta ongizatea sustatzen dituen hirigintza bat sustatu behar zela, irtenbide analogiko
eta digitalak konbinatu behar zirela eta egitura-politiken bidez eragile publiko eta pribatuek
lankidetzan aritu behar zutela konturatu ziren
ekintzaileak.
Aipatu behar da Thinking Fadura ekimenerako
proposatzen den partaidetza-prozesua bera
aukera ona izan daitekeela eragile eta sektoreen
arteko lankidetza proiektu esperimental eta
berritzaileetan probatzeko.

honek teknologia berriak aplikatzen ditu pertsonak eta makinak lotzeko, eraginkortasun
handiagoa lortuz, eta garatzeko bidean dauden
teknologietan oinarritzen da, hala nola fabrikazio gehigarria, elkarlaneko robotika, sistema
ziberfisikoak, errealitate handitua eta birtuala,
cloud computing, big data eta ziberseguritatea.
Industriatik Fadura bezalako ingurune batera
eramanda, kontzeptua smart city-ren ingurukoa izango litzateke, lotuta dauden zenbait teknologiek instalazioen, azpiegituren eta eremu
publikoen funtzionamendua hobetzen lagun
lezaketelako. Horrez gain, oinarri gisa erabil
litezke aurreko puntuan aipatutako berrikuntzako ekosistema baterako.
Gai hau lan-ildo esperimentaleko lerrotzat
har liteke Thinking Faduran, mota horretako
teknologien aplikazioak instalazioak eta eremu
publikoa kudeatzeko, gizarte topaketan, sarbide
kontrolean edo hesirik gabeko segurtasunean
eta kirolean bertan erabiliz.
Cloud Computing

Big Data

Ciberseguridad

4.0

Realidad Aumentada

Ikuspegi horretan ez da hainbeste kontuan
hartzen eraginkortasuna, industrian planteatzen den moduan; teknologia gizatiartzen da
eta pertsonen zerbitzura jartzen da, garatzeko,
gozatzeko eta haien ongizatea bilatzeko, smart
citizen gisa aktibatzea eskatuz.
Sistemas Ciberfísicos

Realidad Virtual

Robótica Colaborativa

Fabricación Aditiva

4.0

Kirol parke adimenduna edo 4.0
Diagnostikoan zehar indarrez sortu diren
kontzeptuetako bat “4.0 industria” da, Euskadiko Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren
helburuekin bat datorrena (RIS3). Ikuspegi
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LERRO ESTRATEGIKOAK - KIROLA: KULTURA ETA EKONOMIA

Kirolaren kultura eta ongizatea proiektuaren gai nagusitzat hartzea
eta horrek sortzen duen iritzi positiboa sustatzea.
Proiektuaren balioak bultzatzea komunikazioaren eta jardueren
bidez: irekia, irisgarritasuna, inklusioa, osasuna, iraunkortasuna eta
berrikuntza.
Herri-kirolak barne hartzea, gizarte-topaketa, kirola, tradizio eta
turismoaren artean duen balioarengatik eta eremu publikoa aktibatzeko dituen aukerengatik.
Esparru ekonomiko nagusien ekimenak integratzea edo sortzea
aztertzea, lankidetza publiko edo pribatuak bilatuz, eremuak lagaz
eta abar.
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Berrikuntza gune baten abiatze esperimentala sustatzea edo “4.0”
garapen teknologikoko lerro bat sartzea partaidetza eta diseinu
prozesuan bertan.
Garagardotegiaren eraikin berriaren ahalmena berrikustea berrikuntza gune berri hori sortzean.
Unibertsitateak, Lanbide Heziketako zentroak eta hurbil dauden
ikerketa-zentroak parte hartzea
Fadura talde berriei irekitzea aktiboki bultzatzea: turistak, auzokoak, ekintzaileak, ikertzaileak eta abar.
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Iturria: www.getxo.eus
Web ofiziala, 2017.

GETXO KIROLAK
ERAKUNDE GISA
Zer da Getxo Kirolak?
Getxo Kirolak udal kiroldegiak (Fadura, Gobela
eta Andra Mari) eta kirol amateurraren, eskola kirolaren eta kirol federatuaren esparruan
garatzen den jarduera kudeatzen duen Getxoko
Udalaren erakundea da. Bere eginkizun nagusia
kirol, aisialdi eta osasun jarduera Getxoko herritarrei ematea da. Udalaren kirol-instalazioez eta
udalerriko kluben eta kultura, hezkuntza eta lan
arloko erakundeen kirol beharrez arduratzen
da.
Antolaketa eta finantzazioa
Getxo Kirolak erakunde autonomoa da eta
Getxoko Udalak kontrolatzen du Kontseilu
Errektorearen bidez.

Iturria: Txostena
Getxo Kirolak, 2016.

Aurrekontuaren % 51 kuoten, alokairuen eta
bestelakoen bidez finantzatzen da, eta % 49
Udalak egiten du. Getxoko erakunde autonomo
nagusia da aurrekontuari dagokionez, udalaren
aurrekontuaren % 8,6 (8.070.125€).
2016. urtean aurrekontu horren zatirik handiena ondasunetara, zerbitzuetarako eta langileentzat erabili zen, batik bat mantentze eta kirol
sailetan.
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GIZA TALDEA
Proiektu honetarako garrantzitsuak izan daitezkeen eragile sare handian Getxo Kirolaken giza
taldea nabarmentzen da. Faduraren eguneroko jardueran lan egiten duten pertsonak dira
prozesuan parte hartzeko, aldaketa positiboak
proposatzeko eta aldaketa zuzentzeko gaitasunik handiena dutenak. Beraz, funtsezkoa da
beraien eginkizunak ulertzea eta hemen parte
hartzea aitortzea.
Langileak
Getxo Kirolaken taldean 39 pertsona daude, 7
sailetan banatuta, eta horietatik handienak Kirol Zerbitzuak eta Mantentze eta Kontserbazio
sailak dira, aurrekontuaren esleipena kontuan
hartzen badugu. Denak aztertuta, sail guztiak
proiektuarekin lotuta daudela eta horietan lan
egiten duten pertsonen ezagutzaz eta esperientziaz baliatuz, ekarpenak egiteko ahalmen
handia dutela ondoriozta dezakegu.
Kontratuak
Getxo Kirolakek zerbitzu hauek beste enpresa
batzuekin kontratatuta ditu: segurtasuna (informazioa, arreta, irekitze eta ixtea), ostalaritza,
barnealdeak garbitzea, lorezaintza, eremu irekien kontserbazioa (garbiketa, paperontziak…)
eta zelaien mantentzea.

Zertan inbertitzen da aurrekontua?
Zertan inbertitzen da aurrekontua?

0,6% 5,5%
0,6% 5,5%0,4%
0,4%

3,4%
3,4%
13,2%
26,4%
13,2%
26,4%

37,6%
37,6%

55,7%
55,7%
57%
57%

0,1%
0,1%

Eragiketa arruntak:

Getxo Kirolaken
aurrekontuaren
barneko banaketa.
Iturria: Getxo Kirolak,
2017.

Barne antolaketako sailen arabera:

Langileen ordainsaria
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Kalitatea
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Organigrama.
Iturria: Getxo Kirolak,
2017.
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ESKUMENEN ETA ERANTZUKIZUNEKO SAILEN MAPAKETA

Aurreproiektua eta batik bat partaidetza prozesu osoa garatzeko, ezinbestekoa da Fadurako
eremuen kudeaketan parte hartzen duen eragile
bakoitzaren eskumenak edo erantzukizuneko
sailak ezagutzea.
Horrela, errazagoa izango da aurreikustea nork
parte hartu beharko duen jarduerak sustatzeko,
informazioa emateko edo proposamenak aztertzeko eta onartzeko.
Kirol erabilerako eremuak
Fadurako eremurik handiena Getxo Kirolakek
kudeatzen du, zenbait alderdi barne hartuz,
garbiketa, lorategia, kontserbazioa, argiztapena,
ura, obrak eta segurtasuna. Horietako batzuk
kontratuen bidez ebazten dira.
Eraikinak Getxo Kirolaki atxikitako udal jabetzakoak dira, eta erakunde horrek kudeatzen
ditu.
Zenbait klubek, hala nola Getxoko Kirol Klubak,
eta beste batzuek, erabiltzen dituzten eremuen
kudeaketan eta mantentzean parte hartzen
dute, eta eremu edo etxola batzuk dituzte emanda kudeatzeko (lagata edo alokatuta).
Sail horien gainean eskumen puntualak dituzten beste erakunde batzuk dira Joko eta
Ikuskizunen Zuzendaritza (publikoari irekitako
jarduerak eta ekitaldiak) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (igerilekuen gainbegiratzea),
eta Udaleko sail batzuk: Hirigintza, Obrak,
Zerbitzuak, Ondarea eta Etxebizitza eta Babes
Zibila.
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Teknika Hobekuntzarako Zentroa
Eusko Jaurlaritzak osorik kudeatzen du. Getxo
Kirolakekin zenbait alderdi partekatzen dituzte,
hala nola segurtasuna, eta Getxo Kirolakeko
zenbait erabiltzailek instalazio batzuk erabiltzen dituzte (saskibaloi kluba, boleibol kluba,
gimnastika erritmikoa eta Adrebol).
Aparkalekua eta sarbideak
Eremu hau eremu publiko gisa hartzen da, bai
bere kudeaketa ez dago guztiz mugatuta. Getxo
Kirolakek gainbegiratzen du, baina erakunde
honek ez du mantentzearekin lotutako aurrekontu-partidarik. Udalak baimenak kudeatzen
ditu eta mantentze, garbiketa eta hondakinen
kudeaketa lanetarako aritzen da. Polizia beste
edozein eremu publikotan bezala aritzen da.
Gobela ibaia eta Bolueko hezegunea
Ibai-eremua gehienbat URAk kudeatzen badu
ere, Bizkaiko Aldundiak zenbait eskumen ditu
ingurumen-gaietan, eta mantentzea, garbiketa
eta kudeaketa ez dago guztiz araututa. Gaur
egun, URAre eta Udaleko Ingurumen Sailaren
urteko hitzarmen baten bidez kudeatzen da.

0
km

Erantzukizunpeko edo
eskumeneko arloak:
Getxo Kirolak: Kirol
erabilerako eremuak
Eusko Jaurlaritza:
Teknika Hobekuntzarako Zentroa
Getxo Kirolak +
Udala: Aparkaleku
eta sarbide eremua
URA + Udala:
Gobela ibaia eta
Bolueko hezegunea

1

1,25
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ABONUAK, TASAK ETA SARBIDE
MODALITATEAK

Iturria: Txostena
Getxo Kirolak, 2016.

Baldintza orokorrak

Deskontuak eta salbuespenak

Getxo Kirolakek kudeatutako zerbitzu, instalazio eta eremuetara sartzeko, berdeguneak eta
eremu irekiak barne (aparkalekuen eremua izan
ezik), tasa bat ordaindu behar da. Tasa horren
zenbatekoa aldatu egiten da.

% 95 arteko hobariak aplikatzen dira baliabide
gutxiko pertsonentzat, baina errenta-maila
egiaztatu behar dute. 2016an 135 hobari eskaera
jaso ziren eta 122 onartu ziren. Gehienek, zenbatekoaren % 90 jaso zuten (% 71).

Abonuarekin edo abonurik gabe sar daiteke, kasu bakoitzean dagokion zenbatekoa
ordainduz.

Getxo Kirolakek 10 urte arteko ikasleei laguntzeko baimenak ere egiten ditu, doan, jarduera
hasi eta amaitu baino 30 minutu lehenagorako
dira.

•
•
•

Zenbateko finko bat ordaintzen da erabilera
libreko instalazio guztietara sartzeko.
Gainerako instalazioen erreserba bereiz
ordaintzen da, orduko edo zatiko.
Kirol-ikastaroen matrikula bereiz ordaintzen da.

Modalitateak eta tarifak

Iturria: Web ofiziala,
2017ko ekaina. Hemen
adierazitako tarifak
gutxi gorabeherakoak
dira eta denborarekin
alda daitezke.

Abonua urtebetekoa, bi lauhilekoa edo lauhileko batekoa izan daiteke. Honen barruan dago
113,00 euroko banakako tarifa bat (nabarmen
murrizten dena 26 urtetik beherako eta 65
urtetik gorakoentzat) eta familia-tarifa, familiako oinarrizko kuota eta seme-alaba bakoitzeko
kuota aldakor bat izanda adinaren arabera.
Abonatuak ez diren pertsonentzat eguneko
banakako sarrera bat dago (3€), abonuaren sarbide-maila bera ematen duena lanaldian.
Erreserben prezioa orduko edo zatika 90,00 €
(errugbi edo futbol zelai baten kasuan) eta 3,20
€ artekoa da (kanpoko padel pista bat).
Igerilekuak bakarrik erabiltzeko 1, 10 edo 30
urteko bonuak ere badaude. Kasu horretan,
instalaziorako sarrera barne hartzen dute.
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18 urtetik beherako abonatuak doan sar daitezke erreserba nahi duten instalazioetara, hala
ere, argi-zerbitzua ez da doakoa.
Alten eta erreserben kudeaketa
Getxo Kirolakek bi bulego ditu: bat, Fadurako
kiroldegian; bestea, Gobelakoan. Bulego horietan, berariazko ikastaroetarako abonuen eta
izen-emateen altak eta bajak kudeatzen dira.
Horrez gain, instalazioetan erreserbak egiteko
eta Osasun eta Estetika sailak nahiz fitness-muskulazio gimnasioak eskaintzen dituzten
zerbitzuak kontratatzeko makinak dituzte.
Abonatuek instalazioak on line ere erreserba
ditzakete Administrazio Bulegoaren bidez, ziurtagiri digitala duen txartela erabiliz.

0
km

Instalazioak sarbide
mailaren arabera:
Erabilera librekoa
abonatuentzat.
1. Igerilekuak
2. Berdeguneak
3. Gizarte eremuak
4. Ikasketa-gelak
5. Belodromoa
6. Atletismo pista
7. Kanpoko kirol anitzeko kantxak

12

Abonatuek
erreserbatu behar
dituzte

6

8

5

2

8. Tenis-pista estaliak
eta irekiak
9. Padel-pista estaliak
eta irekiak
10. Frontoi estaliak
11. Kirol anitzeko kantxa estaliak
12. Errugbi-zelaia
13. Belar artifizialeko
areto futboleko zelaia
14. Belar artifizialeko
futbol zelaia

7

9

13
10
9

3

Bi sarbide mailak
konbinatzen dituzten
eraikinak
Ezin da sartu edo
sarbide mugatua
dute:
- Eremu teknikoak
- Teknika Hobekuntzarako Zentroa
- Ibaiaren ibilgua
- Getxo taldearen futbol zelaia

11
3
4
1
14
1

14

1,25
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PARTAIDETZA
SARRERA
Diagnostiko honen helburua partaidetza-proiektu baterako ezagutza praktikoko oinarri
bat ematea denez, egokitzat jo da partaidetzari
buruzko zenbait alderdi barne hartzea hemen.
Alderdi horiek definitzeko, irizpide teknikoak
eta aurretiko esperientziak konbinatu dira
eragile nagusiekin eta Getxo Kirolakeko zuzen-

PARTAIDETZA PROZESURAKO
ESPARRU PROPOSAMENA
Partaidetzaren esparruak proiektua egingo den
helburu orokorrak eta oinarrizko baldintzak definitzen ditu, ildo orokor batzuk edo prozesuak
jarraitu beharko dizkion gutxieneko akordioak
ezarriz, eta teknikarien taldearen proposamena
eta parte hartu nahi duten pertsonen edo erakundeen itxaropenak egokitzen lagunduz.
Orain, atariko esparru bat azalduko dugu, Getxo
Kirolakeko arduradunekin, Getxoko Udaleko
zenbait ordezkarirekin eta diagnostiko-fasean
zehar harremanetan jarritako beste eragile batzuekin izandako elkarrizketak kontuan hartuz
garatutakoa. Behin betiko esparrua Thinking
Fadura proiektuaren bigarren fasea hasten
denean zehaztu beharko da.
Helburu orokorrak
Hurrengo fasearen helburua aurreproiektu
bat egitea izango da, Fadurako kirol eremua
berritzeko.
Prozesuaren garapenak Faduraren inguruko
gizarte-harremanak eta sareak indartuko ditu,
berrikuntza-proiektuan zehar konpromisoa eta
inplikazioa sustatuz eta geroago jarraituz.
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daritzarekin izandako elkarrizketetan jasotako
ekarpenekin.
Horrela, zenbait gai aurreratu dira, hala nola
prozesuaren esparrua, identifikatutako gomendioak eta mugak edo komunikazio-kanalak.
Horrez gain, proposatzen ari den prozesuaren
ahalmenaren eta egokitasunaren aurretiko ebaluazio bat barne hartu da.

Aurreproiektu honek esku-hartzeak eta estrategiak sustatuko ditu, kirol instalazioak hobetzeko
eta eremu libreak ahal den neurrian hiriko eta
kirol parke publiko gisa irekitzeko, kategoria
hauek kontuan hartuz: irekia, irisgarria, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra, osasungarria eta
segurua.
Horrez gain, proiektu honek, gaur egungo legealdi planean proposatutako hiriko helburuak
lortzen lagunduko du: bizitza-kalitatea, ohitura
osasungarriak eta Fadura 4.0 (TIDB) bultzatzea.
Herritarrei aurreproiektu honen diseinuan aktiboki parte hartzera gonbidatuko zaie, entzute,
komunikazio, gaikuntza, berrikuntza jardueren
bidez, eta tokian bertan zuzenean esku hartuz.
Esku-hartzearen esparrua
Ikertze eta partaidetza esparrua Fadurako ingurunera eta Getxo osora irekita dago, Fadurako
etorkizunean eragin dezakeelako.
Esku hartzearen esparrua Getxo Kirolakek
kudeatzen duen eremua eta inguru hurbil bat
dira (Gobela ibaia, inguruko kaleak, Bolueko
hezegunea…). Horietan, beste eragile batzuekin
koordinatutako jarduerak egin daitezke.

Erantzukizuna eta lidergoa
Partaidetza-prozesu hau eta aurreproiektua
Getxo Kirolak eskatu du, eta erakunde horri
bakarrik dagokio. Hala ere, bere Kontseilu
Errektorearen bidez Getxoko Udalari ere erantzuten dio.
Diseinatzen den proiektua geroago gauzatzen
denean, erakundeetako beste eragile batzuek
ere nahitaez parte hartuko dute, finantzatzeko,
garatzeko eta gauzatzeko.
Faseak eta epeak
Sortu zenetik prozesuak fase hauek barne hartzen ditu:
•
•

Diagnostikoaren fasea: Lau hileko iraupena.
Fase hau dokumentu honekin amaitzen da,
eta partaidetza-prozesua prestatzeko da.
Garapen-fasea: 6 eta 9 hilabete artekoa
izango da. Fase honetan, partaidetza-prozesua izango da eta aurreproiektua diseinatuko da.

Aurrekontua
Proposamenen definizioan ez a jasotzen aurrekontu-mugarik, baina iraunkortasun arrazoiak
kontuan hartuz ez da milioi askoko inbertsiorik
jasotzen. Proiektua geroago gauzatu ahalko da,
faseetan, finantzazioa errazteko.
Partaidetza-sistemarekin integratzea
Prozesuak bere garapen-erritmoak izango ditu,
baina udalerriko beste partaidetza-prozesu batzuekin koordinatuz planifikatuko da, eragoztea saihestuz eta ahal den neurrian sinergiak
bilatuz.
Ahal bada, eta hori da helburua, dauden partaidetza-egiturak eta organoak erabiliko dira,
beharrezkoak ez diren bikoizteak saihesteko.

Sistema politikoarekin integratzea
Diagnostikoaren fasean zehar, alderdi politikoekin jarri ginen harremanetan, proiektuaren
berri emateko eta Faduraren inguruan zuten
iritzia entzuteko; baita haien iradokizunak jasotzeko eta prozesuaren hurrengo faseetarako
prest dauden jakiteko ere.
Udalean ordezkariak dituzten alderdi politiko
guztiek proiektuan parte hartzen dute dagoeneko, aurreikusitako erakunde-eremuen bidez
(Kontseilu Errektorea, Udalbatza eta abar).
Hurrengo faseak prozesuan duen partaidetza
konstruktiboa baloratu beharko du.
Abiapuntuko beste konpromiso batzuk
Parke publiko gisa irekitzearen helburua Fadurako eremu libreak edozein pertsonak gizarteeta kultura-jarduera askorentzat erabiltzeko
eremu publiko bihurtzea da. Aldaketa hori egingo da, gaur egungo kirol-erabilera errespetatuz
eta beste erabilera batzuekin batera erabiltzen
den bitartean bere baldintzak hobetuz.
Partaidetza-prozesuaren ekarpenak irizpide
gisa sartuko dira parkearen aurreproiektuaren
diseinuan. Kontrakorik erabakitzen ez bada
salbu, teknikari taldeak (eta horren bitartez,
Getxo Kirolakek) ez du konpromiso loteslerik
izango, haien entzun, aztertu, eta ahal den
neurrian, aurreproiektu honetan sartu besterik
ez du egin beharko.
Legez loteslea ez bada ere, lehentasunezkotzat
hartzen da prozesuan zehar proposatutako,
eztabaidatutako eta gauzatutako guztia sartzea,
eta Faduran eta Getxon benetako eragina izatea. Horretarako, ahalik eta eragilerik gehien
parte hartzearen alde egingo da. Talde tekniko
eta politikoa gainbegiratu beharko dute, proiektuaren garapena eta txertatzea bermatzeko.
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GOMENDIO OROKORRAK

Helburuak argi izatea
Partaidetza-prozesurako funtsezkoa da helburuak eta mugak modu egokian definitzea, partaidetza-esparru bat finkatzea eta hori guztia
eragile interesdunei argitasunez jakinaraztea.
Lana eta familia-bizitza bateratzea eta
ordutegiak
Jarduerak antolatzerako orduan funtsezkoa da
egon daitezkeen parte-hartzaileen ordutegiak
ezagutzea. Alderdi hori doitzeko kontsulta
zehatzago bat egin behar izango bada ere, jardueraren arabera, eragileei egindako hasierako
azterketa baten arabera:
Profil desberdineko pertsonak erakarri nahi
bada, ordutegirik egokiena astean zehar da,
arratsaldez, 19:00etatik aurrera.
Mugikortasunari buruzko inkestan nolabaiteko
desberdintasuna antzematen da generoaren
arabera. Gizonak mugatuago daude lan-ordutegiarengatik eta emakume asko umeen ordutegien mende daude, beraz, eskolarik gabeko
egunetan, haurtzaindegi-zerbitzu bat sartzea
edo haurrekin beste jarduera batzuk antolatzea
onuragarria izan daiteke.
Haurrekin egindako jarduerak asteburuetara
heda daitezke, arratsaldeetara, ikastetxetik
ateratzen direnetatik aurrera (17:00), edo baita
eskola dagoen ordutegian ere, jarduera ikastetxeekin koordinatzen bada.
Zainketetan edo etxeko lanetan aritzen diren
pertsonek igande arratsaldeetan denbora gehiago dute.
Iraupena eta errepikatzea
Jarduera laburregiak nahikoa emankorrak ez
izateko joera dute, baina luzeek energia handiagoa eskatzen dute. Lana eta familia bizitza
bateratzeko arazo handiagoa ekartzen dute
eta garatzen diren bitartean parte-hartzaileak
galtzeko joera dute.
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Helduekin egindako lanerako 2 ordu batezbesteko ona dela egiaztatu zen.
Haurrekin egindako lanerako jarduerak
zertxobait laburragoak izan daitezke. 1 ordu
ingurukoak.
Ikasleekin egindako jarduerak trinkoagoak izan
daitezke, zenbait ordu edo eguneko iraupena
izan, curriculum akademikoaren barruan sartzen badira.
Errepikakorrak diren jarduerek deialdi jaitsiera handia izaten dute lehen saioan, hasieran
interes eta konpromiso handiak sortu badira
eta parte-hartzaileekin komunikazio hurbil eta
arina izaten bada.
Kokapena eta irisgarritasuna
Kokapena edozein jarduerara joatea nabarmen
errazten edo zailtzen duen beste alderdi bat da,
biztanleriaren zenbait sektoretarako bereziki.
Jarduera baten xede-publikoa Fadurako erabiltzaileak badira, han egin daiteke, eragozpen
gehigarririk ekarri gabe.
Hala ere, zenbaitentzat Fadura ez da oso leku
irisgarria. Adinekoen kasua dugu, izan ere,
mendetasun mailaren arabera, kokapen hori
eragozpen gaindiezina izan daiteke. Horrez
gain, nolabaiteko zailtasuna egon daiteke neska-mutil, nerabe eta gazte ez-erabiltzaileak, baliabide ekonomiko gutxi dituzten edo kirolean
interes eskasa duten pertsonak erakartzeko.
Zenbait talde hobeto parte har dezakete beraien konfiantzazko eremuetatik egiten badute.
Hori gainditzeko, tokiak jardueretarako
dibertsifikatzea eta egokitzea erabakigarria
izan daiteke, baita deialdia edo jarduera mota
egiten diren moduak ere. Diagnostikoan zehar
dagoeneko zenbait toki aurkitu ziren jardueren
egoitza izateko.

AURREIKUS DAITEZKEEN
MUGAK

Faduran:
• Garagardotegia (berrikuntza-proiektuaren
denboren arabera)
• Txikigunea (eremu iraunkor posiblea,
bateragarritasuna beste proiektu batzuekin
berrikustekoa)
• Ekitaldi-aretoa (puntualki)
• Sarrerako hall-a (aztergai)
• Eremu irekiak (aire zabalean edo aldi baterako egituraren bat aurretik instalatuz)
• Pista estaliak (eguraldi txarra egiten badu,
irekita dauden eremuen aukera gisa, ohiko
kirol erabileran ere kontuan hartzea baloratzen bada).
Faduratik kanpo:
• Gazteleku (nerabeentzat)
• “Kukupraka” ludoteka (umeentzat)
• Kultur Etxea (hainbat publiko)
• Ingurumen Ikasgela (gazte-taldeentzat,
hala ere, Fadurako kiroldegiarena baino
urrunago dago).
Komunikazioa eta deialdia
Jarduera guztietan euskara eta gaztelania erabiltzea bilatu behar da, komunikazioan bereziki. Komunikazio ofizialek testua euskaraz eta
gaztelaniaz izan behar dute, ordena horretan
lehentasunez. Horrek, idazte eta editatze prozesu bat eskatzen du, lineala, eta denbora-aurreikuspen handiarekin.
Komunikazio eta deialdi kanalak jarduera
bakoitzera eta xede publikora egokitu beharko
dira, kanal zehatzagoen eta komunikazioaren
eraginkortasunaz baliatuz, eta komunikazio
zuzenaz eta irekiaz ahaztu gabe.

Eremu publikoaren erabilera
Eremu publikoan ekitaldiak egiteko, aldez aurretik udalaren baimena behar da, eta aseguru
bat ere kontratatu behar da. Baldintza horiek
eta beste batzuk aurreikusi beharko dira, egiten
diren jarduera motaren arabera.
Beste partaidetza-prozesu batzuk
Hurrengo fasea garatuko den datak direla eta,
ziur asko beste partaidetza-prozesu batzuekin
batera egingo dira, hala nola 2018ko aurrekontu
parte-hartzaileena.
Horrek, parte hartzera deitu diren herritarrak
nahastea, aspertzea eta gogaitzea ekar dezake,
baita deialdiaren gaitasunean eragin dezaketen
programazio-gatazkak ere.
Hori saihesteko komunikazio arina izan
beharko da Udalaren Komunikazio, Herritarren Arreta, Gardentasun eta Herritarren
Partaidetza Sailarekin, prozesuak bateragarri
izan daitezen eta haien artean lankidetzak edo
sinergiak bilatzeko.
Klima
Prozesuaren hurrengo faserako zenbait hilabeteko iraupena aurreikusten denez, eta kanpoko
jarduerek proiektuan zeregin garrantzitsua
izan dezaketenez, ziur asko, garapenean, guztiz
kontrakoak diren egoerak izango dira.
Gomendatzen da aire zabaleko jarduerak
eguraldi oneko garaietan egitea, eta beti ondo
egokitutako eremuak ere izatea aukera gisa.
Ikusi ingurumenari buruzko kapitulua Getxoko
klimari buruzko informazioa izateko.

Ordezkari gutxien dituzten edo ahulenak diren
taldeek komunikazio handiagoa eta zorrotzagoa
eskatzen dute, eta horrez gain, komunikazio-formatuetan gehiago agertzea eskatzen dute,
proiektuaren deialdietan eta jakinarazpen publikoetan aintzat hartuta senti daitezen.
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KOMUNIKAZIO KANALA

Komunikazioa funtsezkoa izango da partaidetza-prozesu osoan, zenbait helburu betez, hala
nola proiektuaren berri ematea, ezagutza eta
informazioa partekatzea, Getxoko pertsonei
eta erakundeei parte hartzera gonbidatzea, eta
ekarpenak “entzutea” edo bitzea.
Eragile desberdinek parte hartzea nahi dugunez, eta komunikabide desberdinak erabiltzen
dituztenez, kanal desberdin eta osagarriak
beharko dira jardueraren eta bere xede publikoaren arabera.
Oro har, mezuaren hartzaileak jadanik dauden
kanalak eta eremuak erabiltzea eraginkorragoa
izan daitekeen arren, proiektuaren berezko kanalak sartzea edo, behar jakinen arabera, beste
batzuk sortzea, kontuan hartuko da.
Bereizi behar dira kanal generiko edo irekiak
eta berariazkoak. Esaterako, gizarte-sareak kanal ireki gisa erabiltzen dira, baina gerta daiteke
deialdietarako hedabiderik egokiena ez izatea,
hedadura mugatua dutelako eta konpromiso
eskasa eragiten dutelako. Diagnostiko honen
atalean, eragile nagusien sarea deskribatzen den
tokian, zenbait talderengana heltzeko egokienak diren berariazko kanalei buruzko gako jakin
batzuk aipatzen dira. Orain, erabilgarri diren
kanal generiko nagusiak aipatuko ditugu:
Getxo Kirolaken kanalak
• Twitter: 1.672 jarraitzaile
• Facebook: 2.558 jarraitzaile
• Instagram: 435 jarraitzaile
• Kirolberri: Udalaren webean dagoen atala.
• Posta elektronikoaren banaketa-zerrenda:
Abonatuen 8.800 helbide
• Komunikazioa Fadurako eremu fisikoetan
(kartelen, pantailen, liburuxken eta bestelakoen bidez), egunean 1.000-2.000 pertsonetara heltzeko aukerarekin.

238

Getxoko Udalaren kanalak
• Udalaren web-orria: Agenda-atal bat eta
berrien atal bat du, orokorrak direnak, eta
arloka.
• Twitter @GetxoUdala: 3.213 jarraitzaile
• Facebook “Getxo Udala”: 4.732 jarraitzaile
• Youtube “Getxo Udala”: 129 harpidedun
Beste kanal batzuk
Internet:
• Proiektuaren web-orria: thinkingfadura.eus
• Hashtagak zeharkako kanal modukoak dira,
aplikazio jakinak baino gehiago, edozeinetan erraz jakinaraz eta bila daitezkeelako.
Toki mailan garrantzitsuenak #Getxo #GetxoBiziEzazu eta #GetxoKirolak dira. Beste
generiko batzuk, hala nola #participación,
#deporte, eta abar, irakurle gehiago, adituagoak eta Getxotik kanpokoak lortzeko balio
dezakete.
• Facebook “Getxo” (web-orri independentea): 3.102 jarraitzaile
• Facebook “Getxo Kultura”: 2.032 jarraitzaile
• Twitter @GetxoGobIrekia: 200 jarraitzaile
• Facebook “GetxoGobIrekia”: 102 jarraitzaile
• Bertako kluben eta establezimenduen kanalak, batzuetan kanal ofizialak baino hobeak
direnak (esaterako, Autocine Getxo, 15.036
jarraitzaile, Getxo Errugbia, 2.595 jarraitzaile, Ciclos Getxo, 977).
• Kultur Etxeak eta Ekonomia Sustapenerako
sailak (eta beste antolatzaile batzuk) posta
elektronikoko buletina dute.
Komunikabideak:
• Getxoberri: Getxoko informazio orokorrari
eta berriei buruzko asteroko argitalpena.
• Bertako beste argitalpen batzuk: El Correo
(“Eskuinaldea” atala), Deia (“Hemendik”
eranskin hamaboskaria), Hiruka...
Irratia:
• Getxo Irratia
• Bertako beste irrati batzuk: Vinilo FM

PROZESUAREN AURRETIKO
BALORAZIOA

Ebaluazio-esparrua
Partaidetza-prozesuari begira komenigarria
da helburu eta ebaluazio-metodologia batzuk
definitzea, dagozkien adierazleekin.
Definizio hori proiektu honen hurrengo faseari
dagokion proposamen teknikoan egin beharko
bada ere, diagnostiko honetan gaur egungo
fasean garrantzitsuak diren zenbait alderdi
berrikusi dira dagoeneko, Demokrazia Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiaren
“Partaidetza-prozesuen ebaluazio gida praktikoak” proposatutako batzuetan oinarritutakoak,
aurretiko ebaluazio bat egiteko esparru orokor
egokia ematen duena.
Garrantzia
Proiektuaren eta bere helburuen garrantzia bi
alderditan ikus daiteke:
Agenda politikoarekiko harremana: Oso ondo
egokitzen dira, legealdiko planean proposatutako hiriko helburu nagusietako batzuei erreparatzen dielako: bizitza-kalitatea, ohitura osasungarriak eta Fadura 4.0 (TIDB) bultzatzea.
Herritarren balorazio subjektiboa: Proiektuaren
gaiak elkarrizketatutako eragileak erakartzen
ditu eta gaia bera interesatzen zaie. Proiektua
beharrezkotzat eta desiragarritzat hartzen da,
eta Fadurarekin zerikusia duten hobekuntza-eskaera askori erantzuteko aukera da.

partaidetza-prozesuaren benetako beharrari
eta eraginkortasunari dagokienez. Ikuspegiari
dagokionez, erreparoak ere agertu ziren.
Herritarren onarpena: Gizarte zibileko erakundeekin bilerak egin ziren eta guztietan interesa
agertu zuten. Diagnostikotik kanpo dagoeneko,
berariazko deialdirik egin gabe, hainbat proposamen jaso ziren webaren bidez, eta horietako
asko, oso landuta zeuden.
Teknikarien onarpena: Udaleko sailekin bilerak
egin ziren eta guztietan iritzi positiboak eta
prest agertu ziren.
Zeharkakotasuna
Diagnostikotik dagoeneko alderdi guztiek, udaleko sailek eta gizarte zibilak parte hartu zuten.
Eragileen artean integratzeko aintzat hartzeko
borondate esanguratsua antzeman genuen, eta
horrek adierazten du proiektuak zeharkakotasunez parte hartzeko ahalmen handia duela.
Ekimena eta lidergoa
Prozesuaren ekimena Getxo Kirolakena da,
erakunde autonomoa dena, eta udalbatzaren
laguna du Kontseilu Errektorearen eta Kiroletako zinegotziaren bidez.

Getxo Kirolakeko abonatuen kopurua, biztanleriaren herena dena, proiektuaren garrantziaren
adierazle ona ere bada.

Esku hartzeko gaitasuna
Proiektuaren eragile sustatzaileek beharrezko
eskumenak dituzte hark barne hartutako esparruan esku hartzeko. Diagnostikoan zehar beste
eragile batzuekin harremanetan hasi ginen,
arloan eskumenak zituztenekin, hala nola URA
agentziarekin.

Adostasuna
Proiektua ia aho batez onartu zuten.
Onarpen politikoa: Getxon ordezkariak dituzten
6 alderdiekin bilerak egin ziren eta guztietan
interesa eta onarpena agertu zuten proiektuarekiko. Zenbait zalantza bakarrik adierazi ziren

Udaleko partaidetza-sisteman integratzea
Proiektua dauden partaidetza-kanaletatik kanpo abian jarri zen, baina diagnostikotik dagoeneko ekintzak hasi ziren jardueren egutegia eta
Herritarren Partaidetzako sailarekiko komunikazioa koordinatzeko.
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ILDO ESTRATEGIKOAK - KUDEAKETA ETA PARTAIDETZA

Langileek lehentasunez prozesuan parte hartzea, landuko diren
gaiekin zer harreman duten identifikatuz, eta parte hartzen laguntzeko mekanismoak bilatuz.
Hiri-berrikuntzako prozesua horri eusten dion gizarte-sarea indartzearekin lotzea.
Jarduera-arloan eskumenak dituzten erakunde guztiei informazioa
ematea eta erakunde guztiak inplikatuta mantentzea.
Abonatuen eskubideak eta betebeharrak argi identifikatuta izatea,
parkeak publikoari eragiteko moduari arreta jarriz.
Faduraren kudeaketari sormenaz ekitea, abonatzeko eta etorkizuneko parke irekira sartzeko beste modalitate batzuk aztertuz
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Esparru argia eta adiera bakarreko jarrera hartzea proiektua jakinarazten denetik aukerak kudeatzeko.
Jardueren ordutegia, maiztasuna, kokapena, formatua eta jakinarazteko modua bakoitzaren xede-publikoaren arabera egokitzea.
Prozesuan sor daitezkeen mugak, eragozpenak eta interferentziak
aurrerapenarekin aurreikusten saiatzea.
Kirol parke berrirako aurreproiektuaz harago parte hartzen jarraitzeko moduak aztertzea eta horretarako baliabideak aurreikustea.
Aurreproiektuaren ondorengo garapen-estrategia baten zirriborroa
egitea: proiektuetan eta proiektu pilotuetan, aurrekontuan eta bestelakoetan banatzea.
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ERAGILE GARRANTZITSUEN MAPAKETA
SARRERA
Eragileen mapaketaren helburua da Getxon
kirolaren eta ongizatearen inguruan, eta Getxo
Kirolaken eta Fadurako kiroldegiaren inguruan
bereziki, erkidegoa osatzen duten pertsonak eta
erakundeak identifikatzea.
Kontaktuen sarea muga zehaztugabeak dituen
eta etengabe bilakatzen ari den datu-base bat
da. Ez da itxitzat hartuko proiektua amaitu arte,

Hasierako mapaketa honen bidez, sarearen
hedadura eta zer hutsune dauden jakin daiteke, eta horiek ordezkatzen has daiteke. Horrez
gain, interesik handiena sortzen duten proiektuaren gaiak edo alderdiak identifikatzeko eta
eragileek hurrengo fasean parte hartzeko prest
agertzen diren ala ez jakiteko aukera ematen
du.

MAPAKETAREN METODOLOGIA

Elkarrizketetan zehar galdera hauek egin ziren:

Mapaketa garatzen genuen bitartean zenbait dinamika konbinatu genituen. Jarduera konbinatu
horien helburua sarea hasieran ezagututako
eragileen bidez ezagutzea eta geroago hedatzea
zen, gizarteko sektore zabalago eta desberdinago bat barne hartu arte.

•
•

Dauden kontaktuak
Lehen lana Getxo Kirolaketik ezagutzen zen
jendea, eta beraz, erakundetik hurbilen zeudenak, identifikatzea eta sartzea izan zen. Horietako batzuek zalantzak agertu zituzten, beste
batzuek gaian ibiliak ziren.
Elkarrizketak
Lehen kontaktu horiekin elkarrizketa erdiegituratuak egin ziren, helburu hauetarako:
• Erkidegoko eragileen zuzeneko elkarrizketa bat egitea.
• Proiektuaren aurrean zuten jarrera, sentsazioak eta parte hartzeko prest agertzen
ziren ala ez jakitea.
• Eragileak eta beraien arteko harremanak
ezagutzea eta datu-basean sartzea.
• Prozesuan egon litezkeen mehatxuak eta
aukerak identifikatzea.
• Faduraren inguruko gai garrantzitsuak
identifikatzea.
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beraz, hemen aurkezten dena ez da lan sakona,
ezta osoa ere.

•
•
•
•

Zer erakundetakoa zara?
Zer eginkizun duzu horretan, edo zer egiten duzu normalean?
Zer harreman daukazu Fadurarekin, bereziki, edo bertako kirolaren kudeaketarekin,
oro har?
Zer pertsonaiekin edo sailekin uste duzu
harremanetan jarri beharko ginatekeela?
Zure ikuspegitik zein dira partaidetza-prozesuan zehar landu edo kontuan hartu
beharko liratekeen gairik garrantzitsuenak?
Zer alderdi hartu beharko genituzkeen kontuan zuretzat edo zure erakundearentzat
prozesu honetan parte hartzea interesgarria izateko?

Elkarrizketak audioan grabatu ziren eta argazkiak egin ziren.
15 elkarrizketa edo taldeko bilera egin ziren, eta
banakako 12.
Elkarrizketa kolektiboak
Elkarrizketetako batzuk taldeka egin ziren, sailka edo antzeko gaien arabera. Horrela, mapaketa egiteko beharrezkoak ziren bilera edo deialdi
kopurua hobeto ezarri zen.

Banakako erantzunak bermatzeko, galdera
garrantzitsuenak fitxa batean idazten ziren eta
bertaratutako bakoitzak bete behar zuen, bere
harremanetarako datuez gain. Fitxa horiek
berak datu pertsonalak lagatzeko baimen gisa
erabiltzen ziren.
Behin fitxak beteta, bertaratutako bakoitzak
irakurri eta edukia gainerakoei azaltzen zien,
guztien arbel batean gaiak eta eragile nagusiak
idazten joaten ziren bitartean.
Banakako elkarrizketak
Banakako elkarrizketen kasuan, arinagoak eta
naturalagoak egiteko, fitxa bera erabil zen eredu
gisa, baina elkarrizketatzaileak berak betetzen
zuen, edo oharrak hartzen ziren, puntu guztiak
betetzen zirela bermatuz.
On line bilaketa
Getxo Kirolakek emandako kontaktuez edo elkarrizketetan identifikatutakoez gain, datu-baseen eta web-orrien arabera egin zen bilaketa
bat, horien bidez beste 100 erakunde gehiago
identifikatuz.

KUDEAKETA ETA AZTERKETA
Oharrak
Elkarrizketa eta bilera guztien oharrak testua
eskematizatzeko tresna batera transferitu ziren,
hitz garrantzitsuen arabera iragazteko gaitasuna zuena, horrela, erraz berrikusi, ordenatu eta
kontsultatu ahal izateko.
Datu-basea
Harremanetarako datuak etengabe sartu ziren
datu-base bakar batera (kalkulu-orria). Hor,
orain deskribatuko ditugun zenbait eremu barne hartu ziren.
Identifikatzekoak: Identifikazio-zenbakia, sarrera-data, harremanetan jartzeko pertsonaren edo
ordezkariaren izena, sexua, adina, Getxon jaioa
edo ez, jatorriko herrialdea, auzokoa (Faduratik
hurbil), talde mota, taldearen izena, pertsonak
taldean duen eginkizuna, Getxo Kirolakeko
abonatua edo ez.
Harremanetan jartzekoa: Helbide elektronikoa,
telefonoa, Twitter eta abar.
Jarraipena egitekoak: Parte-hartzea proiektuan,
Fadurako eremuarekiko harremana, teknikari
taldearen eta pertsona horren arteko harremana, eta teknikari taldeak hartu beharreko geroagoko ekintzak. Horrez gain, jarduera nagusi
bakoitzarekin zutabe bat sortu zen, joaten zen
ala ez adieraziz.
Mapaketari buruzkoak: Kontaktua ematen duen
pertsona, pertsona horrekin duen harremana,
aritzen den gaiak.
Azterketa eta bistaratzea
Sortu ziren datuak kalkulu-orrian bertan eta
sareak aztertzeko eta bistaratze interaktiboak
sortzeko aukera ematen duten aplikazioen
bidez aztertu ziren.

Talde batek Udaleko
ekonomia sustapenerako sailarekin
izandako elkarrizketa
baten argazkia.
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SAREAREN AZTERKETA
OROKORRA

Datu-basean jasotzen den eragile kopurua etengabe eguneratzen da. 2017ko ekainaren amaierarako 600 baino gehiago ziren. Horietatik, 150,
teknikari-taldearekin norabide bitan egon ziren
harremanetan, gehienbat bileren bidez (70) edo
garagardotegiko tailerretan (43). Gainerakoak
posta elektronikoz, telefonoz eta biak konbinatuz izan ziren.
Eskuineko grafikoan sarea ikusten da. Hor, nodo
bakoitzak eragile bat adierazten du, eta nodoen
arteko ertz edo lotura bakoitzak, norabide bateko harremana adierazten du, modu honetara:
lotura ateratzen den eragileak lotura jasotzen
duen eragilea aipatu edo berari buruz hitz egin
zuen.
Horrela, elkarrizketetan zehar sarea nola garatu
zen ikusten da, eta argi erakusten dira eragile
“konektoreak”, horietatik beste batzuenganako
erreferentzia asko abiatzen direlako. Eragile
bakoitzak antzemandako garrantziaren ideia bat
ere ematen da, jasotzen duen lotura kopuruarengatik (grafikoan tamaina handiagoa duten
nodoak).
Erreferentziak edo loturak bakarrik jasotzen
dituzten nodoak daude elkarrizketatu ez ziren
eragileak direlako, hau da, ez dute erreferentziarik edo loturarik. Eragile horiei bigarren
elkarrizketa bat egingo balitzaie, lotura berriak
sortuko ziren, sarea partzialki handituko zen
eta batez ere, dauden eragileek lotura gehiago
izango lituzkete, elkarrizketa-txanda bakoitzean
ezagunak ez diren oso eragile gutxi izatera
heldu arte.
Eragileen lotura-maila ere ikusten da. Esaterako, udaleko sailen eta horien artean ezarritako
lotura asko ikusten dira. Horrek adierazten du
sail bakoitzean ezagutzen diren eragile kopuru
handia, eta proiektuaren zeharkakotasunaren
berri ematen du, sailek garrantzitsutzat hartzen
dutelako elkar.
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Loturarik jasotzen ez duten eragileak taldeak
zuzenean identifikatu zituen, lineako zenbait
iturriren eta zeuden datu-baseen bitartez, edo
aurrez aurre.
Eragileen erdia gutxi gorabehera teknikari-taldeari lehen kontaktuak eman zizkioten Getxo
Kirolakeko langileekin zuzenean lotuta daude,
eta gainerakoak mapaketa-dinamiken bidez
lortu dira. Sarea hedatu egin da, bi edo hiru
banaketa-maila (loturei dagokienez) izan arte
Getxo Kirolakeko langileei dagokienez.
Bestalde, Getxo Kirolak bakarrik eman zituen
170 kontaktu inguru daude, kirol-klubetakoak
nagusiki. Beste eragile batzuek askotan aipatu zituzten, baina generikoki, beraz, ez dira
adierazi.
Sarearen hedadura eta etorkizuneko partaidetza-proiektuaren inguruan duten harremana
baloratzeko, hurrengo orrietan Demokrazia
Parte-hartzailearen Nazioarteko Behatokiaren
“Partaidetza-prozesuen ebaluaziorako gida
praktikoak” proposatutako batzuetan oinarritutako zenbait alderditatik aztertzen da, aurretiko
ebaluazio bat egiteko esparru orokor egokia
ematen duena.
Oro har, lortutako sarea abiapuntu ontzat har
daiteke parte-hartzaileen hautaketa zabal eta
inklusibo bat lortzeko. Hurrengo faserako geratuko da antolatu gabeko gizartearengana, eta
bereziki Fadurako auzokoengana hurbiltzea.

Eragile nagusien sarea,
erakunde motaren
arabera bereizita
Udal sailak
Alderdi politikoak
Beste erakunde
batzuk

1

Kirol klubak
Elkarteak
GKEak, fundazioak...

2

Hezkuntzaerakundeak
Guraso-elkarteak
Pertsonak
1. Inork ez aipatu gabeko kontaktuak: berezkoak edo teknikari-taldeak adierazitakoak.

4
3

2. Bilerak egin ziren
alderdi politikoak.

7

5

3. Getxo Kirolakeko
langileak, zenbait pertsonek garrantzitsutzat hartu dutena.
4. Zenbait profil dituzten ekintzaileak, Getxo
Kirolakek eta Ekonomia Sustatzeko sailak
aipatutakoak.

6

5. Oso lotuta dauden
udal sailak, Ingurumena, Hirigintza eta Gazteria nabarmenduz.

8

6. Hezkuntza-erakundeak eta guraso-elkarteak, sareko zentroan
partaidetza handia
dutenak.
7. Kirol-klubak; Getxo
Kirolakeko pertsona
batek bakarrik eman
zituen kontaktuak.

1

8. Federazio baten eta
Gizarte Zerbitzuen
arloaren inguruan taldekatutako elkarteak.
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Teknologia

Fase honen mugak direla eta ez zen deialdi-kanpaina zabalik egin antolatu gabeko herritarrentzat, beraz, prozesuaren hurrengo fasearen
hasieran egitea proposatzen da, jarduerak
prestatzen diren bitartean.
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harremanetan jarri ginenean oso prest agertu
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Otros:
·ONG
·Fundación
·Alumnado, Asociaciones, Profesorado
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·Persona-Trabajador/a municipal
·Organizaciones religiosas

ERAGILEAK GAIAREN ARABERA

Datu-baseen interpretazioa errazteko eta
partaidetza-prozesuari begira interes-taldeak
identifikatu ahal izateko, lan egiten duten interes edo gaiekin lotutako gako hitzekin eragileak
etiketatuz joan ziren.
Gai nagusiak hauek dira: kirola, ekonomia
(enpresak, ekintzailetza
eta abar),
hezkuntza,100
0
50
kultura eta gazteria. Horietatik urrun daude ingurumena, aisialdia,
Kirola irisgarritasuna eta kultura
artekotasuna.
Emaitza hauek gutxi gorabeheraEkonomia

koak dira, gai bat agertzen den aldi kopurua ez
dagoelako zuzenean lotuta sareak gai honetan
duen benetako hedadurarekin.
Etiketa horiek, proiektuaren gai nagusien
inguruko berariazko jardueren xede-publikoa
errazago iragazteko aukera emango lukete,
hainbat
konbinazio
sor ditzakeen
gida malgu
150
200
250
gisa kontuan hartuz. Esaterako, ingurumeneko
jarduerak ikastetxeetako umeekin, “ingurumena” eta “hezkuntza” gurutzatuz.

Kultura
Hezkuntza
Gazteak
Ingurumena
Gizarte esku-hartzea

0

50

100

150

200

250

Kultura artekotasuna
Kirola
Inklusioa
Ekonomia

Osasuna
Kultura
Irisgarritasuna
Hezkuntza
Aisialdia
Gazteak
Politika
Ingurumena
Kudeaketa
Gizarte esku-hartzea
Turismoa
Kultura artekotasuna
Mugikortasuna
Inklusioa
Gizarte-elkarrekintza
Osasuna
Hirigintza
Irisgarritasuna
Partaidetza
Aisialdia
Berdintasuna

Politika
Familia
Kudeaketa
Segurtasuna
Turismoa
Adinekoak

Mugikortasuna
Teknologia
Gizarte-elkarrekintza

Beste batzuk:

Hirigintza

·Berrikuntza

Partaidetza
Berdintasuna
Familia
Segurtasuna

·Mantentzea

·Azpiegiturak

·Ostalaritza

·Eremu publikoa

·Legezkotasuna

·Euskara

·Ikerketa

·Auzokoak

·Kalitatea

Adinekoak
Teknologia
Beste batzuk:
·Berrikuntza
0
Kirol kluba
Elkartea
Beste erakunde batzuk
Enpresa
Banakako pertsona

30

60

·Mantentzea

·Azpiegiturak
90
120 ·Ostalaritza
150
·Eremu publikoa ·Legezkotasuna
·Euskara

·Ikerketa

·Auzokoak

·Kalitatea
247

DIAGNOSTIKOA | ERAGILE GARRANTZITSUEN MAPAKETA

ERAGILEAK JATORRIAREN
ARABERA

ERAGILEAK GENEROAREN
ARABERA

Eragile nagusien sareak jatorri atzerritarreko
pertsonen ordezkariak ditu: migrazioarekin eta
kultura artekotasunarekin lotutako 34 eragile;
irabazi-asmorik gabeko 19 elkarte edo bestelako erakundeak (Getxoko Etorkinen Federazio
Plataforma esaterako), 4 aditu edo ikertzaile
eta zenbait erakunde, proiektu eta pertsona
gehiago.

Datu-basean harremanetarako pertsonarik
identifikatu gabeko 163 sarrera daude, eta beraz
ez dute generorik lotuta. Gainerakoetatik, 289
gizonak dira (% 65,7) eta 151, emakumeak (%
34,3).

Horrek, datu-basean identifikatutako eragileen % 3a bakarrik ekartzen badu ere, Getxon
gaiarekin lotutako ia erakunde guztiak barne
hartzen ditu. Horiek, gehienbat, hedadura
askoz ere handiagoa duten taldeen ordezkariak
dira, beraz, haien bidez, proiektuan egokia den
ordezkaritza bat berma daiteke.
Elkarrizketetan zehar haiekin komunikatzeko
modurik onena identifikatu zen, informazioa
eta deialdiak helarazteko, erakunde bakoitzaren berezko kanalak (hala nola Whatsapp edo
Telegram taldeak) eta komunikazio eta barne
harremanetako dinamikak (bilerak, zirkularrak,
ekitaldiak eta abar) identifikatuz, hedadura
ahalik eta gehien handitzeko.

Argitu behar dugu identifikatutako pertsona
gehienak erakundeen ordezkariak edo ezagunak direla, beraz, sarearen balioa beraien sareak
hedatuz lor dezaketen tamainan dago, izan ere,
horietan, generoaren osaera nabarmen alda
daiteke.
Diagnostikoan esfortzu aktibo bat egin zen
emakume gehiagorengana heltzeko, normalean
ordezkari gisa izaten duten presentzia txikiagoa
orekatzeko. Horretarako, 10 emakume-erakunde identifikatu ziren; horietako batzuk mila kide
baino gehiago dituztela. Horrez gain, Getxoko
Udaleko Berdintasun Saila eta parte-hartzaileak parte har lezaketen zenbait proiektu barne
hartu dira, hala nola Emakumeen Ahalduntze
Eskola.
Eragile migratzaileen edo atzerriko jatorriko eragileen identifikazioaren kasuan bezala,
informazioa eta deialdiak emakume gehiagori
helarazteko kanal egokiak identifikatu ziren.
Partaidetza-prozesurako gomendioen atalean
azaltzen denez, jardueren ordutegia eta beste
jarduerekin bateratu ahal den ala ez bereziki
kontuan hartu beharko da.
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Eragile nagusien sarea,
generoaren arabera
bereizita.

1

Emakumeak
Gizonak
Harremanetarako
pertsonarik gabe

2

1. Berdintasun handia
udaleko emakumezko
eta gizonezko zinegotzien artean.
2. Gizon gehiago
Getxo Kirolakeko
plantillan.

5
4

3. Gehienak gizonak
dira udal sailetako
zuzendaritzan.
4. Emakume gehiago
hezkuntza-esparruan.
5. Gizon gehiago kirol
kluben ordezkarien
artean.

3

6. Emakumeak Ekonomia Sustapenerako
sailean.

6

7

7. Emakume gehiago
asoziazionismoaren
eta aktibismoaren
esparruan.
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ERAGILEAK ADINAREN
ARABERA

ERAGILEAK HURBILTASUNAREN
ARABERA

Adin zehatza sistematikoki ezin izan genuenez
bildu, adin-talde handien arabera banatu dugu
datu-basea: haurrak, nerabeak, gazteak, helduak
eta adinekoak.

Partaidetza-prozesuaren eragile nagusietako
bat auzokoena da, Fadura irekitzen interesik
handiena dutenak eta proiektuak gehien eragindakoak direnak.

Ia datu-base osoa helduez osatuta dago. Hori
horrela da eraginkorragotzat jo genuelako
prozesuaren aurreko lehen mapaketa-txanda
honetan erakundeak identifikatzea, pertsona
independenteak baino.
Erakundeak zuzentzen dituzten edo haien ordezkariak diren pertsonak normalean helduak
dira, eta gazteen elkarte askotan ez dago kontaktu pertsonalik.

Auzokoak Fadura inguruan gutxi mugitzen direla edo oso gutxi egituratuta dagoela antzeman
izan dugu. Beraz, ez da erraza ondo lotuta dauden eragileak aurkitzea, horien bidez harremanetan jartzeko.

Hala ere, dagoen sareak hedadura handia izan
dezake haurrengana, nerabeengana eta gazteengana heltzeko. Esaterako, ikastetxe bateko
zuzendaria (heldua dena) hainbat ikasleren
(haur edo neraberen) ordezkaria izan liteke, eta
datu-basean jaso ez arren, partaidetza-prozesurako kontuan hartuko lirateke.
Proiektua adin-tarte desberdinei hurbiltzeko
aukera ematen duten elkarte eta erakundeak
identifikatzeari ekin zaio:
Hezkuntza-erakundeak:
• 8 Lehen Hezkuntzako ikastetxe
• 2 institutu
• 2 Lanbide Heziketako zentro
• 12 guraso-elkarte
• 3 unibertsitate
•
Haur edo gazte elkarteak: 40
Adinekoekin lotutako erakundeak
• 7 egoitza
• 4 elkarte edo pertsona nagusi
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Ezagutzeko lanak ere egin ziren lekuan bertan,
inguruko biztanleekin zuzenean hitz eginez, eta
informazioa postontzietan banatzeko kanpainak
egin behar zirela konturatu ginen, baina establezimenduetan eta atarietan kartelak jarri ere,
auzoko pertsona kopuru esanguratsua izan arte.
Auzokoen artean kontaktuak zituzten 5 pertsona aurkitu genituen, 3 auzo-elkarte eta beste
erakunde batzuk, hala nola komunitateen kudeatzaileak, egoiliarrekin harremanetan jartzen
lagun dezaketenak.

ERAGILEAK PARTE HARTZEKO
INTERESAREN ARABERA

Interes orokorra eta parte hartzeko
prestasuna
Eragile nagusien sare hau osatzen duten pertsonekin egindako elkarrizketetan eta gainerako
elkarrekintzetan, planteatu den funtsezko gaietako bat parte hartzeko prestasuna da.

•

Interes bera agertu da proiektuan, erakunde
mota eta pertsonaren eginkizuna edo espezializazio eremua edozein dela. Harremanetan
jarritako pertsona guztiek interesa agertu zuten,
eta gehienak parte hartzeko oso prest agertu ziren. Diagnostikoa egitean hainbat proposamen
jaso ziren webaren bidez, nahiz eta prozesuaren
berri oraindik ez eman.

•

•

•

Interesekin duen lotura: Proiektu bat garatzeko edo interesatzen zaien jarduera bat
sartzeko aukera ematea.
Parte hartzeko denbora: denbora gutxi,
lan-ordutegian izatea, ordutegi jakin batean
egitea (asteburuetan), haurtzaindegi-zerbitzua izatea...
Erosotasun baldintzak: Batik bat kokapenari buruzkoak, Fadura baino irisgarriagoak
diren lekuetan egitea eskatuz.
Beste baldintza batzuk: Pertsona batzuek
muga zehatzagoak ezartzen dituzte parte
hartzeko motibatuta sentitzeko. Itxura jakin bat eustea, azpiegituraren bat hobetzea
eta abar.

Datu-basean gaur egun 513 pertsona daude
“identifikatuta” gisa markatuta, 59 “interesatuta” gisa eta 82 “inplikatuta” gisa, dagoeneko
jardueraren batean parte hartu dutelako edo
ekarpenen bat egiten dutelako.
Parte hartzeko baldintzak
Eragile bakoitzak parte hartzeko, prozesuak
zer baldintza bete beharko lituzkeen galderari
zenbait erantzun eman zaizkio:
•

•
•

Gaiaren inguruko baldintzak: Prozesuak
interesatzen zaizkion gaiak barne hartzea. Nabarmenen artean daude segurtasuna, irisgarritasuna, mugikortasuna eta
ingurumena.
Zuzeneko harremana: Jarduera profesional
eta pertsonalekin lotzea edo eragitea.
Prozesuaren beraren ezaugarriak: Argia
helburuetan, anitza eta erakargarria, erabilgarria eta eraginkorra, loteslea, inklusiboa
eta errespetutsua, genero-ikuspegiarekin,
gardena, ongi jakinarazita, beste prozesu
batzuen barruan egotea, lidergo politikoarekin eta abar.
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ILDO ESTRATEGIKOAK - ERAGILE NAGUSIEN MAPAKETA

Bigarren txanda bat egitea kontaktuekin, lotu gabe dauden nodoetatik abiatuz, sarea osatzeko eta hasierako mapaketatik kanpo
geratu diren taldeak sartzeko.
Prozesurako garrantzitsutzat jotzen diren erakundeekin eta pertsonekin harremanetan jartzea, eta parte hartzeko agertutako interesa
berrikustea.
Proiektuaren gai garrantzitsuak lantzeko aukera ematen duten eta
hemen kontuan hartutako taldeen parte-hartzea errazten duten
jardueren formatuak diseinatzea, espezifikotasuna eta zeharkakotasuna orekatuz.

252

Komunikazio-kanpaina bat egitea proiektua aurkezteko eta interesa
duten pertsonen datuak jasotzeko, pertsona independente gehiago
izateko datu-basean jarduerak hastean.
Hedatzeko berariazko jarduerak egitea atezaindegietan, eremu publikoetan eta Faduratik hurbil dauden ekipamenduetan, auzokoengana heltzeko.
Datu-basea etengabe eguneratuta izatea prozesuaren partaidetza-fasean zehar, eragile berri guztiak barne hartuz eta haien parametroak eguneratuz.
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