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LABURPENA: Gasteizen 2012ko hiriburutza berdearen balorazioa
egiten du artikuluak, bai eta hiriko hirigintzaren azken urteetako
bilakaera azkarrarena ere. Alor horretan ere jazo den hazkunde
amaigabearen mitoa kritikatzen da, beste hainbat mehatxurekin
batera.

ABSTRACT: This article considers the consequences of the nomination of Vitoria-Gateiz as Green Capital for 2012, in addition to the
effect that fast development has had in the city in the last few
years. The article criticises the myth of unlimited growth.
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Ezaguna denez 2012. urtean Europako Hiriburu berdearen
tituluaren jabea Gasteiz da. Izendapen horrekin azken
hamarkadetan ingurumen-arloan eramandako politika eta
lortutako emaitzak aitortu nahi izan zaizkio hiriari. Ohiko
ingurumen-adierazleak: airearen eta uraren kalitate ona,
mugikortasunean lortutako emaitzak, hondakinen trataera,
berdegune kopurua, eta, duda barik, Gasteizko ingurumenpolitiken ikur bilakatu den eraztun berdea kontuan hartu
dira, ingurumenari dagokionez hiria ondo kokatuta dagoela
azpimarratzeko. Egia da, Gasteiz inguratzen duten Salburua,
Armentia, Olarizu eta Zabalganako basoak eta Zadorra ingurunea babesteari eta hauen inguruan korridore bat sortzeari
esker indartu dela naturarekiko lotura eta hobetu dela hiriaren
bizi-kalitatea. Esan dezagun ere, hiritik gertu dugun ingurune
natural hau gaur arte iritsi izana, batez ere, mendeetan zehar
babesten jakin duten gure arbasoei zor diegula. Ahaztu gabe,
azken bi hamarkadetan golf-zelaiak, urbanizazioak, merkataritza-guneak eta espekulazioa mehatxu errealak gertu-gertu
izan ditugula, eta zorionez gizarte-presioek eta ingurumenteknikarien jarrera irmoak inguru hau zapuztea ekidin dutela.

diru lortu den azpimarratzera zuzendu da arlo komunikatiboa,
betiere jarrera triunfalista eta ez kritikoa erakutsiz.

European Green capital aurrean, zer?

Zergatik ez saiatu bilatzen eta amesten hiritarrekin batera
kontsumoa eta hazkunde eroa gelditu eta ekonomia-eredu
berri eta justuagoa bat ekarriko lukeen beste bizimodu bat.
Errealitatea, ordea, gordinagoa da eta PPren udal-gobernuak
debatea ekidin eta ingurumena gizarte eta pertsonekin lotuta
dagoela ahaztuz, kulturartekotasunean, kooperazioan eta
elkartasunean atzerapausoak ematen ari da nabarmenki.

Izendapena ezagutu eta gero, Green urtearen bezperan
honelako adierazpen interesgarriak irakurri genizkion azken
urteetan udaleko CEA (Ingurugiro Gaietarako Ikastegia Centro de Estudios Ambientales) elkartearen arduraduna izan den
eta orain udaleko ingurumen-arloko koordinatzaile orokorra
den Luis Andrés Oriveri: «Este premio va a servir para ser más
autocríticos, porque habrá muchas miradas exteriores puestas sobre la
ciudad y se van a tener que hacer bien las cosas. Los especuladores, uno
de los mayores enemigos de la sostenibilidad en la actualidad, lo tienen
más difícil». Tamalez, green urtearen lehen bederatzi hilabeteak pasatu eta gero, Udal Gobernuko politikarien mezua
eta orain arte ikusitakoa ez dira inola ere bat etorri aurreko
adierazpenekin. Orain artean, green marka saltzera zuzendutako marketin-kanpaina izan da nagusitu dena. Beste ezeren
gainetik, sponsorren bidez edota turismoa erakarriz zenbat

Green saria aukera moduan ulertu genuen guk. Ingurumenean
jauzi kualitatiboa emateko aukera, hain zuzen ere, bai hiritarren
kontzientziazioa eta inplikazioa areagotzeko, bai koherentzia
eta zeharlerrotasun handiagoz jokatuz hiri ekologikoagoa
bilakatzeko, bai proposamen eta ekintza berriak aurrera
eramateko. Aitzitik, apenas ikusi dugu proposamen berririk
hilabete hauetan. Hiritarrekin ez da benetako saiakerarik egin
debatea sortu eta inplikazioa lortzeko, ez da beroketarik egin.
Eta ez jendearen gogo faltagatik, baizik eta jendarteak parte
hartzeko bide egokirik jartzen asmatu ez dutelako, teknikariei
zuzendutako jardunaldi teknikoak lehenetsiz. Jasangarritasun kontzeptuaren, ekonomia-ereduaren eta ingurumenaren
arteko lotura, edo hazkunde edo kontsumoaren aurreko
jarrera bezalako gaiak jorratzea faltan bota dugu gogoeta eta
egitarauetan. Izan ere, bada garaia denok jabetzeko hazkunde
mugagabean oinarritutako kontsumo-eredu neoliberalak eta
erregai fosilen ekoizpenak mundua kolapsora daramatela.

Gasteiz berdearen argi-ilunak

Hasieran esan dugu Gasteiz ingurumen-arloan, oro har, ondo
kokatuta dagoela Espainiako estatuko gainerako hiriburuekin
alderatuta. Hiri berdearen argiak onartu behar dira, baina aurten han-hemenka eta behin eta berriz errepikatzen ari direnez,
guk begirada kritikoarekin jarraituz, gutxi aipatzen diren alde
ilunei erreparatu nahi diegu jarraian.
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Horiz, Gasteizko 2000ko Hiria Antolatzeko Plan Orokorrean sailkatutako
lurzoru urbanizagarria, non Salburuko (ekialdean), Zabalganako (mendebaldean) eta
Aretxabaletako (hegoaldean) zabalpenak
ageri diren.

Oro har, lehen esan dugun bezala autokritikoak izaten jarraitu
behar dugu, asko baitago hobetzeko arlo gehienetan. Adibide aproposa hondakin eta zaborren kudeaketa izan daiteke.
Aurrerapausoak eman dira, orain gehiago birziklatu eta askoz
zabor gutxiago botatzen da Gardelegiko zabortegira, baina
arazoa ez da konpondu eta kudeaketa daraman enpresak
(FCC) utzikeria erakutsi du behin baino gehiagotan. Zaborren bilketan ere, pauso batzuk ondo eman badira ere, gutxi
aurreratu da zabor-bilketa selektiboan eta Jundizen ezarri zen
biokonpostaren guneak ez ditu bete jarritako itxaropenak,
batetik espero baino askoz hondakin gutxiago tratatzen duelako, eta bestetik, tratatzen den materialaren azken kalitatea
ez delako espero bezain ona. Beraz, zaborren sistemaren
ingurukoa saltzen hasi baino lehenago, aitor dezagun asko
dugula hobetzeko, betiere orain artean lortu dena onartuz eta
hobetzeko falta zaigun horretan indarra jarriz.
Baina benetan jauzi kualitatiboa eman nahi bada, ezinbestekoa
da ingurumen-arloko oinarriak, edukiak, filosofia eta praktikak udal osora zabaltzea era integralean eta zeharlerrotasunez, gainerako sailak zipriztintzeko eta aldioro koherentziaz
jokatzeko. Edo beste modu batean esanda, beti hankamotz
geldituko gara ingurumen-arloan ideiak eta irizpideak oso
garbi, eta teknikari oso onak baditugu baina beste sailetan,
eta batez ere hirigintzan, irizpide horiek ezagutu edo kontuan
hartzen ez badira.
Gaitz endemiko hori ohikoa izan da gurean eta administrazio
gehienetan. Batetik, sail edo arlo bakoitzak konpartimentu
autonomo (eta isolatua) bailitzan jokatzen du, eta bestetik,
erabateko hierarkia ezartzen da gobernuko sail edo arloen
artean. Jakina, hierarkia horren goiko erpinean, dirua mugitzen
duten hirigintza- eta ogasun-sailak egon ohi dira bai ala bai,
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eta ingurumen-politikak, aldiz, beheko aldean, maiz, zerbait
anekdotiko edo apaingarri gisa ulertuta. Garbi dago beraz,
udaletan ez bada gainditzen aurreko egoera, nekez lortuko dela
ingurumen-arloko estrategia koherente eta eraginkorrik.
Gasteizko kasuan arazo honetaz hitzez jabetu direla ematen
du, eta modu apal eta herabean pauso batzuk ematen ari
direla, baina oraindik asko dago egiteke eta aurreko bi hamarkadetan hirigintzan gertatu dena guztiz kontraesankorra
eta inkoherentea dela ezin da ukatu. Adreiluaren politikak
guztiz bere kasa jardun du, eta ingurumen-arloko irizpide asko
bazterrean gelditu diren bitartean, interes espekulatzaileak,
udalarenak zein eraikuntza-enpresa handienak, gailendu dira.
Ondorioz eta logikoa zen bezala, Europako epaileek Gasteizi
green saria eman ziotenean azken urteetako hirigintza-jarduera
okerra benetan puntu beltza zela eta zuzendu behar zela
ohartarazi ziguten. Hel diezaiogun beraz hirigintzari hurrengo
lerroetan.
Hazi, hazi eta hazi

Azken urteetan Gasteiz bisitatu gabe egon den pertsona orok,
Arabako hiriburua berriz ikustean harritzen duen lehen gauza
haren hazkundea da. Azken hamar urteetan populazioa % 5
igo den bitartean, etxebizitzen lur-okupazioaren igoera % 40
ingurukoa izan da. Etxebizitza kopuruak berak gainditu du
populazio berrien kopurua. Hau da, beharren gainetik hazi
gara inoiz baino lur-espazio gehiago erabiliz. Eta eskerrak, krisiaren ondorioz etxebizitzen merkatua gelditu denez, ez dela
aurreikusitakoa eraiki. Izan ere, eraiki diren babes ofizialeko
etxebizitzen azken zozketetan handiagoa izan da eskaini den
pisu kopurua eskatzaileena baino.

Kike Fernandez de Pinedo
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Gasteizko Larrein auzoa 2010ean. Asier Sarasua Garmendia, 2010 (CC-BY-SA)

Panorama okerragoa da oraindik etxebizitza libreen merkatuan, ahaztu gabe guztiz onartezina den pisu hutsen kopurua
gure udalerrian: 10.000 eta 12.000 bitartean. Orduan, zein izan
da hazkunde hau sortutako arrazoia? Hiri jasangarri baten
aldeko apustua ez behintzat. Mugikortasun-beharrak gutxitu
nahi dituen hiri konpaktu baten aldeko apustua ez behintzat.
Ezta gutxiago haren inguruko landa-eremua eta natur guneak
babestu nahi dituen hiri baten aldeko apustua.

azpiegiturez inguratuta egotea ere arrisku handia izan da azken
urteetan, Udaleko txosten tekniko batzuek ondorioztatzen
dutenaren arabera.
Era berean, guztiz kritikagarria iruditzen zaigu, Gasteiz
udalerriko 63 herrietarako aurreikusita zeuden hazkundeplanak. Herri gehienetan etxe kopurua bikoizten zen HAPOren arabera. Zer logika dauka auzo berrietan etxe eta lursail
asko soberan egoteak eta bitartean ondoko Aretxabaleta eta
Gardelegi herriak irensteak, ingurua bloke berriez josiz eta
herri-nortasuna betiko galduz? (Arkaute herrirako antzeko
planak zeuden eta zorionez atzera egiteko garaiz gaude oraindik). Non dago jasangarritasuna landa-eremuko nahi adina
lur kontsumitzen denean eta lurra klinex bat bezala gastatzen
denean? Ezinbestean, etxebizitzen merkatuaren izozteak
landa-eremuko plangintza guztia berriz diseinatzeko eta
aldatzeko parada eman behar digu, behin betiko lurra alperrik
xahutzeari utziz.

Hazkunde honen lehen ondorioa, Gasteizko landa-eremuko
lurra kontsumitu izana da. Hirigintza-presioak ekoizpenera
bideratutako lur kopuru handiak etxebizitzak eraikitzeko
eraldatu ditu. Lehen sektoreari kalte zuzena eragindako apustu
estrategiko horrek ondorio latzak izan ditu ere elikadurasubiranotasunaren ikuspegitik. Jasangarritasuna helburu duen
gune orok autohornikuntzara jo beharko luke, eta ez, ordea,
horniketa hori eman ahalko liokeen lurrarekin amaitzera. Ondorioz, urrunagotik ekarri behar dira Gasteizera elikadurak,
berauen aztarna ekologikoa handituz.

Salburua eta Zabalgana auzoen diseinua

Bestalde, lehen esan bezala, eraztun berdea izan da azken
hamarkadetan, eta gaur egun ere, Gasteizen berdetasunaren
ikurra. Gasteiz marka saldu nahi izan denean aipatu den erabaki estrategikoa. Proiektu honen bioaniztasun- balioa zalantzan jarri gabe, aipatutako hazkundeak oso egoera larrian jarri
du eraztun berdea bai eta haren inguruan dauden hiri kanpoko
parkeak ere. Egun, eraztun berdea auzo berriez inguratuta
dago. Grafikoki, inguratuta izan da guztiz, eta ondorioz,
haren lotura ekologikoak hautsi eta bioaniztasuna kinka
larrian jarri da. Esate baterako, Salburua parkean eraikinak
egiteko asmoa izan ez ezik, handik hain hurbil eraiki izana eta

Hiriaren mendebal eta ekialdean bi auzo berri handi eraiki dira
bizi-bizi azken urteetan. Bi auzo horietan gertatu dena espiritu
berdearen eta hirigintzaren arteko kontraesan, inkoherentzia
eta talkaren adibiderik garbiena da. Auzo horietan auzotarren bizi-kalitatea lehenesten omen zuen diseinu «modernoa»
aukeratu zuten, jakina hiriko politikari eta arkitektoentzat
«modan» zegoen eredu funtzionalista zen aukera modernoena.
Hau da, zabalera handia, kale zabalak, berdegune ugari, etxeblokeen arteko tarte zabalak. Hirigintza trinkoaren ordez,
zabalera handiko eta dentsitate baxuko eredua (36 etxebizitza/
hektarea).
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Azken batean, «bizitzeko hiri bat, lan egiteko beste bat eta
aisialdirako beste bat» ereduaren aldeko apustua, automobila
eta garraioa ezinbestekoa bihurtuz, bai beste auzoetara eta erdialdera joateko, baita auzoan bertan ere. Horrek derrigorrean
mugikortasuna, irisgarritasuna eta jasangarritasuna kaltetzen
ditu, alferrikako mugimenduak sortuz, eta isurketa kutsakorrak,
zaborra, argia, ura, gasolina eta kontsumo-beharrak handituz.
Hirigintza honen aldeko apustua larriagoa da gainera Lakua
auzoko aurrekaria zegoenean. Bertan, era espantsiboan diseinatutako auzo «moderno» paregabea eraiki behar zela saldu
ziguten orain dela hiru hamarkada, baina geroko emaitza ez
da inolaz ere hain zoragarria izan, eta haren dentsitate baxua
kritikatu eta zuzendu behar izan zuten gerora.
Horrez gain, auzo horien planifikazioa egin zenean jasangarritasun eta ingurumenaren aldeko kontzientzia eta politika
abiatuta zeuden gure hirian. Baina, lehen aipatu dugun sailen
arteko hierarkia eta zeharlerrotasun falta oso agerikoa izan
zen, eta garbi dago beraz, hirigintzako teknikari eta arkitektoentzat jasangarritasuna, arrasto ekologikoa edo mugikortasuna bigarren mailako ekologisten kontu folklorikoak baino
ez zirela izan. Orain dela urte pare bat, ordea, teknikariak zein
politikariak, nonbait, konturatu ziren handitu behar zela bi
auzoen dentsitatea eta oraingoan jasangarritasunaren izenean
birdentsifikazio-planei ekin zieten. Plan horiek partxe txikiak
baino ez dira, ia ezinezkoa baita auzoen morfologia edo akats
urbanistikoak behar bezala zuzentzea.
Azkenik, gogor kritikatu beharra dago, Arkaiaten, Larrainen
edo oraintxe Aretxabaletan gertatzen ari dena. Auzoko muturrean dauden sektore hauetan, hiritik urrutien egon arren,
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etxebizitzen multzo handiak eraiki dira, eta bitartean hurbilago
dauden beste sektore batzuk, krisiaren ondorioz eraiki gabe
gelditu dira. Egun, beraz, auzo irlak dira, eta zabor-bilketa eta
garbiketarekin gero eta arazo eta gastu gehiago sortu dira. Nola
liteke hirigintzako arduradunek auzo berrien eraikuntza modu
logiko eta arrazionalean gauzatu beharrean, eraikuntza-enpresen interes espekulatiboak (muturrean eraikitzen hasiz gero
gertuago dauden etxeak hobeto eta garestiago saltzen dira)
dituzten estrategiak baimentzea? Berriz ere, irizpide berde eta
interes ekonomikoen talka irabazle bakarrarekin: espekulazioa.
Mehatxu eta arrisku berriak

Aurreko paragrafoaren azken hitzarekin hasiko gara: espekulazioa. Interes ekonomikoak eta espekulatzaileak izan dira eta
izango dira zelatan eta prest negozio berriak egiteko, nahiz eta
oraingo krisiak ezinbestean apaldu duen euren gosea. Arrisku
handiena udalerriaren hegoaldean dago. Adurtza eta Mendizabala auzo-mugetatik hasi eta Gasteizko Mendiak izeneko
eremuraino urbanizazioz josteko asmoa zegoen, ditxosozko
krisiak gelditu ditu oraingoz, eta Lasarteko legar-hobietan
aurreikusita zegoen operazio espekulatzailea, berriz, epaitegiek
atzera bota.
Zorionez eremu hori ez da porlanez bete, baina hiritik
Gasteizko Mendietara zabaltzen den eremu osoa babesteko,
urbanizazio-proiektuei zein eremuko errepide-proiektuei
(ingurabidea, saihesbidea) uko egin behar zaie eta inguruko
herriekin elkarlanean parke naturala izendatu. Modu horretan,
Zaldiaran inguruan ezarri nahi dituzten haize-errota erraldoiei bidea itxiko zaie, eta fracking bezalako eraso berrietatik
babestuago egongo gara.

Kike Fernandez de Pinedo
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Behean, gorriz, planifikatzen ari diren hego-saihesbide berria. Gasteizko HAPO berrirako aurre-azterketak (MECSA, 2011)

Fracking aipatu dugu, eta garbi izan behar dugu gas ez konbentzionala ateratzeko teknika horrek ingurumenean sortzen
dituen kalteak guztiz onartezinak eta bateraezinak direla
iraunkortasunarekin, jasangarritasunarekin eta 2050. urterako
karbonoan hiri neutroa izateko udalak duen helburuarekin.
Lautada putzu texanoz betetzen uzten badugu, alferrikakoa
izango da ingurumen-arloan lortutako guztia. Baina auzi honetan , berriz ere, alderdi politikoen koherentzia eza kezkagarria da, PSEren jarrera entusiasta eta garapenzalearekin edo
PP eta EAJren jarrera txepela dela medio (udalean kontra
agertu diren bitartean, legebiltzarrean alde bozkatuz). Azken
batean, auzi honek errentagarritasun ekonomiko hutsaren eta
ingurumen-printzipioen artean hautatzera derrigortzen gaitu,
eta bide batez, politikoki zuzena den zelofanezko diskurtso
berde eta jasangarria gaindituz gure benetako lehentasunak eta
izaera biluzarazi.
Ekonomia berdea

Bukatzeko apunte pare bat Javier Maroto alkateak azken
hilabeteetan deskubritu eta behin eta berriz errepikatzen duen
ekonomia berdeaz. Ez dugu ukatzen adreiluaren burbuilaren

leherketak eraikuntza-sektoreari ekarri dion krisi eta etengabeko langabeziaren aurrean jarrera inteligentea ez denik
ekonomia berdearen aldeko apustua.
Garbi dago sektorea berpizteko aukera interesgarri bat dela,
eta energia-kontsumoaren murrizketa eta errentagarritasun
handiagoa ekarriko dituztela eraikuntza bioklimatikoek,
energia-beharra gutxitzen duten aukerek edo energia berriztatzaileen aldeko apustuak. Baina garapen-eredua, hazkundea
eta sistema bera ez badira zalantzan jartzen, iraultza berdeaz
hitz egitea azalkeria eta marketin hutsa da. Hau da, sistema
kapitalista, ez justua, insolidarioa, harraparia eta ingurumen aldetik ez jasangarria biziberritzea baino ez. Ekonomia
berdearen bernizean baino ekonomikoa ekologikoan jarri
beharko litzateke begirada. Gure ezkerreko begirada kritiko
eta berdeak, aldiz, eredu sozioekonomiko berria eta mundumailako beste garapen alternatiboa behar ditu zutabe, gure hiri
eta planetaren norabidea eraldatu dezagun.
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