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Abstract

Pandemia-garaiak hiriak elkarrizketaren
erdigune bilakatu ditu, hainbat gabezia
azaleratuz. Covid-19a azaldu aurretik,
kaleen osasungarritasuna neurtzeko
zenbait neurri eta estrategia martxan
ziren
jadanik
Erresuma
Batuan.
Osasunaz haratago, kale eta espazio
publikoen behaketan sakontzeko duten
erabilgarritasuna aztertzen du artikuluak.

The pandemic has brought the attention
back into cities, revealing numerous issues.
Prior to COVID-19, various strategies
that measure street-health conditions
were being tested in the UK. This article
examines their utility to help us observe
and understand spaces, beyond health.
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Zazpi urte eman ditu ama batek bere bederatzi urteko
alaba txikiaren heriotzaren arrazoiak argitu nahian. Ella KissiDebrah 2013. urtean zendu zen asma zuela, baina justizia
britainiarrak erabaki historiko berria hartu du: onartu
du kutsaduraren eragina izan zela. Ella txikia, Londres
hegoaldeko Lewisham auzoan, South Circular errepidetik
25 m-ra bizi zen, eta horrek asma-krisi larriak sorrarazten
zizkion. Familiak bultzatutako prozesu luze baten ostean1,
tribunalek onartu dute trafikoak sortutako kutsadurak
2006-2010 urteen artean etengabe nabarmen gainditu
zituela Europar Batasunak ezarritako urteroko airearen
dioxido nitrogenoaren kopuru maximoa (40 µg/m3) eta
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) gomendatutako
neurriak (Laville, 2020). Epaiak Estatua jo du errudun, maila
arriskutsuak jaisteko neurririk hartu ez izanagatik eta,
honenbestez, Erresuma Batuko Giza Eskubideen Legearen
2. artikulua urratzeagatik.
Kasu honek aurrekari historikoa ezartzen du sistema
judizialean, estatuak kutsadura murrizteko neurri
zorrotzagoak hartzera behartuz; ez bakarrik Erresuma
Batuan —non urtean 40.000 heriotza inguru kutsadurari
lotzen zaizkion—, baizik eta beste hainbat herrialdetan ere2.
OMEren datuen arabera3, aire-kutsadurak urtean 4,2 milioi
1 Familiak Ella Roberta Family Foundation fundazioa eta kanpaina bultzatu
du, haurren asma eta aire-poluzioaren arriskuez oharmena zabaltzeko http://
ellaroberta.org
2 2019. urtean, Pariseko Peripherique eraztunaren alboan bizi ziren ama eta
alaba batek, Frantziar estatuaren aurkako kasua irabazi zuten, kasu honetan
ere eremuaren kutsadura murrizteko neurririk hartu ez izanagatik.
3 Munduko Osasun Batzordeak argitaratutako lana orld Health Organization.
(2020). Air Pollution. WHO. https://www.who.int/health-topics/airpollution#tab=tab_1
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pertsona inguru hiltzen ditu, eta pobreziarekin ere badu
erlazioa, horiek baitira eraginik zuzenena sufritu ohi dutenak.
Boris Johnson Londresko alkate zela ezarri zen Low Emission
Zone (LEZ). Aurrenekoz finkatu zenean, Ella Kissi-Debrah
txikiaren auzoa eremutik kanpo geratzen zen. Presio
publikoak bultzatuta, LEZ eremua Londres osoaren 1.500
km2-ak hartzera ekarri zuen Sadiq Khan alkate laboristak,
eta gainera munduko aurreneko emisio ultrabaxuko eremua
definitu 2019an4.
Klima larrialdia
Aire-kutsaduraren aurkako aktibismoa izan zen Londresen
sortutako Extintion Rebellion mugimenduari sorrera eman
ziona. Herri-mugimenduak sekulako indarra hartu zuen
Covid-19aren aurreko azken 2 urteotan, hain zuzen ere,
COP21 Paris 2015 deklarazio hutsalen ostean gobernuen
ohiko pasibotasunak sustatutako amorruak piztuta eta
2018ko urrian Nazio Batuek bildutako kliman aditu eta
zientzialarien taldeak argitaratutako txostenaren5 datuek
bultzatuta. Zenbait irudi mediatikok, Greta Thunberg-ek
4 ULEZ – Ultra Low Emission Zone. 2019an aplikatutako neurriak London
zentruko Central Activity Zone (CAZ) eremu osoa hartzen du ia, 21km2-ko
azalerarekin. Jada 2021. urtean eremua nabarmen zabaltzea aurreikusten da,
Inner London bezala ezagutzen den eremu osora zabalduz, 319km2 inguru
hartuta. Europako hainbat hirik antzeko neurriak hartu dituzte emisio baxuko
eremuak definituz. Madril-en kasua deigarria izan da azken urtean, Europako
hiriburu handiekin alderatuz 4,7km2-ko eremutxoa definitzen baitzuen Madrid
Central eremuak, eta horrek sekulako lehiak politikoak ekarri zituen.
5 IPCC-k 2018. urtean sortutako Special Report on Global Warming of 1.5°C
dokumentuak, 1.5°C igoeraren inpaktuak neurtzen dituenak, alarma guztiak
piztu zituen aurreikuspenak okerragoak baiziren eta urgentzia agerian utzi bait
zuen.
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1. irudia ~ High Road roundabout, Willesden, London.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

2. irudia ~ Gurasoak korrika, haurrak bizikletan, Canonbury Place, London.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

besteak beste, hauspotuta, mugimenduak publiko orokorraren
kontzientziazioa ekarri du eta gobernuengan presioa ezarri
ere, hainbat herrialdek Klima Emergentzia deklaratzeraino.

gure osasun mentalari dakarzkioten onurak8 kuantifikatzeko
adibidez (Arie, 2018) —. Kuantifikazio-lanak argitan jarri du
aurreikuspen-planak sustatuz epe luzera aurrezteko aukera,
hainbat gobernuren ikuspegia aldatuz, eta, honenbestez,
osasuna hirigintza eta plangintzaren erdigunera ekarriz.
Horrek, osasun-zerbitzu eta gobernuek bultzatutako hainbat
ekimen ekarri ditu neurriak identifikatu eta gidalerroak
estandarizatzeko saiakera batean, jarraian aipatuko ditugun
Erresuma Batuko kasuetan oinarrituz eta beste herrialde
batzuekin alderatuz.

2015. urtean Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030
Agenda ezarri zenetik —ekintza-plan unibertsal, integral
eta eraldatzailea proposatzen duena, giza garapena gizarte,
ekonomia eta ingurumenaren alorretan bultzatzeko—
gobernu orok bere egin nahi izan dute kolorez betetako
zirkulua erakusten duen 17 helburuko programa, Eusko
Jaurlaritzak barne. Arkitekturaren eta hirigintzaren
ikuspuntua eraldatzeko beharra ere aldarrikatua izan da6.
Hainbat arkitektura-eskoletan7 curriculumak berrikusten
hasi dira, arkitektura-eskolen paradigma aldatu beharra
identifikatuz eta beren funtzio soziala aldarrikatuz.
Osasuna mintzagai
Garapen Jasangarrirako Agendarekin batera, azken
hamarkadan hirietan kutsadurak eta espazio berdeek
osasunaren gainean duten inpaktuaren inguruan sortutako
eztabaida zabaltzen ari da. Alde batetik, klima-larrialdiak
sortutako urgentziak bultzatuta; bestetik, estresak eta
prekarietateak osasun mentalean duen eraginaren
oharmenak bultzatuta (Arie, 2018). Eta noski, Covid-19ak
ekarri digun agertoki berriak bultzatu gaitu zaintza eta
hurbileko zerbitzuen garrantzia —besteak beste osasunaren
ikuspegik— berrikustera.
Osasunaren, hirigintzaren eta paisaiaren arloan garatu diren
hainbat ikerketa-lanek ulertu eta zabaldu nahi izan dute ongi
diseinatutako espazioek osasunean izan dezaketen eragina.
Kasu askotan, neurtzen zailak diren onurak eta mugak
kuantifikatzea izan da gakoa —kutsadurak osasun-zerbitzu
publikoaren gastuetan duen eragin zuzena agertzeko
(Environmental Audit Committee, 2010), edota landareek
6 Extintion rebellion-aren helburuei helduta, De-carbonise, De-colonise,
Democratise! lelopean arkitektura kurrikuluma eraldatzeko deiak ere entzun
dira Decolonise Architecture ikasle mugimenduaren eskutik adibidez.
7 University College London-ek (UCL) ikerketa programa batean bere egin ditu
helburu hauek. London School of Architecture (LSA) eskola berrian, master
ikasleek 17 helburuetako 5 oinarritan zentratu nahi izan dituzte master ikasleen
ekarpenak.

Healthy Placemaking9 ekimena, adibidez, galdera sinple
batetik abiatu zen: «Zergatik jarraitzen dugu espazio ezosasungarriak diseinatzen, onurak ezagutzen baditugu?»
(Arie, 2018). Azaleratzen du dirulaguntza gutxiegi dagoela
osasuna sustatzen duten ekimenak bultzatzeko, eta tresna
gutxi onurak eta kalteak zein izan daitezkeen neurtzeko.
Hortaz, osasun-aspektuak oraindik ere luxu moduan
ulertzen dira, luxuzko auzo eta sustapenetan eskain
daitekeena. Azpimarratzen du mitoak deuseztatzeko bidean,
garrantzi handia duela ebidentzian oinarritutako lanak
egiteak; hala nola ingeniari zibil eta errepide-azpiegituren
arduradunak erakarriz eta gaien konplexutasuna ulertzeko
beharra nabarmenduz (Mesari & Pinchera, 2018). Azken
finean, didaktikak prozesu honetan izango duen garrantzia
aurreikusiz.
Ildo beretik, sortzen ari diren neurgailu sortaren helburua
jendea informatzea baino ez da, oinarrizko kontzeptuak
zabalduz eta jendea kontzientziatzeko didaktikan sakonduz.
Horren adibide dira gobernuaren Healthy High Streets10 lana,
zeinak erabakiak hartzen dituztenak kale osasungarriak
sortzeak dakartzan onurez konbentzitzeko asmoa duen;
8 Hong Kong eta Oxford-eko Unibertsitateek, Lancet Planet Health-ekin
batera egindako ikerketa batek (Residential greenness and prevalence of major
depressive dissorders), etxebizitza eta inguruetan dagoen ‘berde’ kopuruak
osasun mentalean dituen onurak azpimarratzen ditu, depresioa ekiditeko
azpiegitura berdearen integratzeak duen garrantzia azaleratuz.
9 Design Council elkarte ongileak sustatu zuen 2018.urtean.
10 Healthy High Streets gobernuko Public Health England erakundeak
sustatutako lana da. Lanak praktika onen ereduak biltzen ditu eta interbentzio
mota ezberdinek ekar ditzaketen onurak jasoaz eta eredu zehatzak emanez.
Besteak beste, trafikoa lasaitzeko neurriak, semaforoen frekuentziak,
azpiegitura berdeek, ekar ditzaketen onurak aipatuz.
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eta Eskoziako Gobernuak 2015. urtean sustatutako Place
Standard Tool neurgailua, zeina espazio publikoen inguruan
eztabaida publikoa bultzatzeko sortua izan zen (Place
Standard Tool, 2015).
Web eta app plataformetara egokituta dagoen azken
lanabes horrek 14 identifikadore11 sortu ditu espazioen eta
tokien egokitasuna definitzeko. Identifikadoreok bizitzaren
arlo guztiak kontuan izateko helburua dute, haien arteko
elkarren dependentzia azaleratuz. Emaitza gisa zirkulu
forman antolatutako amaraun itxurako grafikoa osatzen
da. Lagungarria da bizilagun, teknikari, haur zein adinekoek
erabiltzeko, eta espazioen kalitatea definitu, arazoak
identifikatu eta lehentasunak ezartzeko; baita parte-hartze
prozesuetan eztabaida antolatzeko ere.
Bere hasierako helburu zehatza hori ez bazen ere, neurgailu
hori klima-ikuspegira egokitzen ari dira, hertsiki lotua
baitago, eta Europako zein munduko beste toki batzuetara
zabaltzen ari da. Esaterako, lanabes hori oinarri hartuta,
Bartzelonako Diputazioarekin elkarlanean ari den IS Global
Institutuak antzekoa garatu du. Institutuko hirigintza-,
ingurugiro- eta osasun-ekimenaren koordinatzaile Carolyn
Daher-ek pasa den iraileko EHUko Udako Ikastaroetan
azaltzen zuen moduan, haien helburua lanabes horren
osasun-aspektuetan gehiago sakontzea da (Daher, 2020).
Daher-ek eta haren taldeak hiri osasungarriagoak lortzeko
5 aspektutan jartzen dute fokua: airearen kalitatea, zarata,
espazio naturalak, jarduera fisikoa eta tenperatura. Lanabes
hori eta Super-Illes-en gisako ekimenak bere hartu ditu
Bartzelonak, hiria osasunarekin duen erlazioa berrikusteko.
Londresera itzulita, gidalerroak finkatzeaz haratago, teoria
praktikara eramaten duen neurgailua dugu Healthy Streets
11 Place Standard Tool (2015): Scottish Government, NHS Scotland, &
Architecture & Design Scotland www.placestandard.scot
Identifikadoreak: mugikortasuna, garraio publikoa, trafikoa eta aparkalekuak,
kale eta espazioak, espazio naturalak, jolasa eta aisia, instalazio eta zerbitzuak,
lana eta ekonomia lokala, etxebizitza eta komunitatea, harreman sozialak,
identitatea eta bertakotasuna, segurtasun sentsazioa, zaintza eta manteinua,
influentzia eta kontrol sentsazioa.
16
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Toolkit12, Sadiq Khan alkatearen hazkunde jasangarrirako
Good Growth agenda transformatzailean sartzen dena, London
Plan plan orokor berriarekin batera.
Lanabesaren sortzaile Lucy Saunders-ek oroitarazten
digu kaleak ingeniarien lan-eremua direla, funtsean
trafikoaren optimizatze aldera diseinatuak. Trafiko-sarean
arazo bat dagoenean adibidez, arazoa isolatu eta hari
erantzun sinplifikatu eta espezializatua ematea izan ohi
da soluzioa, askotan, azpiegitura gehiagotan inbertitzeko
beharra «sortuz»: zubi berri bat, errail gehiago, smart-city
aplikazioak… Haren helburua horri buelta ematea izan da,
oinezkoa zentroan jarriz (Saunders, 2017).
Aurretik aipatutakoak baino pauso bat haratago doa tresna
hau; izan ere, gidalerroa izateaz gain, kaleen auditoretza
bat egiteko lanabesa dakar, alderdi kuantitatiboaz gain
kualitatiboan arreta jarriz eta osasunari dagozkion hiriko
aspektu funtzional guztiak batera aztertuz. Lanabes
eskoziarrak ez bezala, kale-espazioak aztertzea du helburu,
ez «tokiak» bere zentzurik zabalenean. Aipatu hiriko
elementuak bateratze aldera, kale on bat zer den egiteko
saiakera proposatzen du aurrenik, gaineratuz «jendearen
osasuna hobetzeko espazio publikoak beharrezko dituen
osagaiak, espazio horiek berak sozialki, ekonomikoki eta
ingurugiroaren aldetik jasangarriak egiteko berberak direla»
(Saunders, 2017).
Kale-espazioak diseinatzen ari garen arkitekto eta
teknikariontzat taxuzko lanabes digitalen sorta dakar,
irekia eta maiz eguneratzen dena. Helburua ez da toki
guztiak berdinak izatea, baizik eta tokian tokirako egokiak
diren neurriak hartzea, ez baitituzte neurri berdinak
behar, esaterako, hiri-erdiguneek edo aldiriek. Drainatze
jasangarrietatik, bizikleta-bideen diseinu estandarretik
pasata, karga-deskarga eta espaloien diseinuraino, espektro
zabaleko gidalerroak eskaintzen ditu, eta, egungo egoera,
12 Healthy Streets Toolkit (2017): Lucy Saunders osasun publiko eta garraioan
espazialistak sortua, Transport For London (TfL) agentziak 2014an bere
egiteko prozesua aktibatu zuen, eta 2017an herraminta sorta argitaratu zuen.
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3. irudia ~ Hurrenez hurren, Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 2030
agendaren helburuak, eskoziako Place Standard Tool lanabesa eta Healthy
Streets lanabesa.
Egilea ~ Hurrenez hurren, Nazio Batuak, Eskoziako Gobernua, Lucy Saunders eta
Transport for London (TfL).

4. irudia ~ Ilarak itxialdi garaian, Angel, London.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

proposamen berriarekin edo konponketa-lanen ondorengo
egoerarekin alderatzeko pentsatua dago.
Baina atal erabilgarriena galdetegi eta ebaluaziorako tresna
da, kalea baloratzeko orduan 10 atal bereizten dituena:
• Mota guztietako oinezkoak: adina, generoa, ezintasunak,
jatorria eta egoera ekonomikoa edozein direla.
• Gurutzatzeko erraza: noraino aldatu behar duen oinezkoak
bere desirako norabidea errepide bat gurutzatzean.
• Estalpe eta babesak: euritik ihesi edo itzalaren bila joateko.
• Gelditu eta esertzeko tokiak: zenbatean behin topatzen
ditu oinezkoak?
• Zarata gehiegirik ez: trafikoarena edo jarduera
ekonomiko batena.
• Jendeak lehenesten du oinez, bizikletaz eta garraio
publikoan mugitzea.
• Jendea seguru sentitzen da.
• Egin eta ikusteko jarduerak daude.
• Jendea eroso eta lasai sentitzen da: haurrak jolasean daude,
jendea eseri eta denbora batean geratzen da.
• Aire garbia: normalean trafikoarekin erlazionatua eta
sentsore bidez neurtua.
Hemen esanguratsuena da elementu eta kontzeptu
kualitatibo hauek guztiak jartzen direla eztabaidagai eta
balioan, ez bakarrik elementu materialak.
Larrialdi-egoeran arestian aipatutakoen garrantzia azpimarratu
du. Esaterako, Transport for London-ek Streetspace13 plana
13 Streetspace for London https://tfl.gov.uk/travel-information/improvementsand-projects/streetspace-for-london

aurkeztu zuen distantzia soziala mantentzea ahalbidetzeko
neurri taktikoekin. Erantzun azkar horrek aukera eman
du etorkizunerako proiektatuta zeuden zenbait bidegorri
testatzeko, Donostian Kontxako pasealekuan egin duten
bezala.
Historia errepikatzen?
Ez da aurreneko aldia, baina, gobernu eta eragileek
osasunean fokua jartzera behartuta ikusi dutena beren
burua. Erresuma Batuan, 1848. urtean gobernuak aurrenekoz
hartu zuen osasun publikoaren erantzukizuna eta ardura,
Public Health Act argitaratu zuenean industrializazioak
sortutako kutsadura-maila arriskutsuen ondorioz. Gerora
etorriko ziren kontzientziazio zabaldua, lorategi-hiriak eta
higienismoaren hedatzea modernismoarekin batera.
Garai polita da plangintzaren ikuspegitik eragin positiboa
izan dezaketen neurri berritzaileak proposatu eta garatzeko.
Printzipio bateratuak edukitzeak ahalbidetzen du toki eta
momentu ezberdinetan bizilagun eta eragile askotarikoek
metodologia egokitzea, gutxieneko oinarrizko aspektuei so
eginez. Osasuna hizpide duten neurri eta lanabes hauek —
zirkulu koloretsu, ponpoxo eta dena delako identifikadoreez
haratago— bizitzaren konplexutasunari era holistikoan
heltzen laguntzen dute. Tokien ulerkeran eta behaketan
sakontzea ezinbestekoa da eragile guztiontzat, eta tresnok
lagungarri izan daitezke.
Tentuz jarraitu beharko da lanabes berri hauek nork eta nola
erabiltzen dituen, eta onurak norentzat ote diren. Sustatzaile
batek zoruaren balioa hazteko erabil lezake, soilik onura
ekonomiko zuzenak dakartzaten arloetan inbertituz; edota
estandar gisa deskontestualizatuta erabiltzen bada, bertako
identitate eta izaera galtzeko arriskua dago. Garapen berrien
azken greenwash keinua izango ez den ikusteke dago.
Gisa honetako lanabesek etorkizunean Ella Kissi-Debrah-ren
kasua bezalakoak eta airearen kutsadura-arazoa konpontzeko
izan dezaketen gaitasuna mugatua da, arazoaren iturria modu
apalean ukitzen baitute, fokua ohituren aldaketak sustatzean
17
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5. irudia ~ Auzoko aparkalekuaren erabilera ez-planeatuak itxialdian zehar.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.
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jarriz. Airearen kalitatearen aldetik benetako eragina
klimaren arazoari erantzun garbi eta sendoa ematen bazaio
etorriko da, eta horrek eskala handiagoko ekimen politiko
eta ekonomikoak behar ditu.
Haatik, kale osasungarri eta bizigarriagoak nolakoak nahi
ditugun imajinatzen hasi eta fokua oinezkoan jartzea
abiapuntu egokia da.
///
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Egilea
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