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Ezkerraldea gara
Atzera begiratuz, nostalgiarik gabe…
Barakaldo, Sestao, Portugalete eta Santurtzi Nerbioi edo Ibaizabal itsasadarraren ezkerraldean dauden lau uda-

lerri dira. 215.000 biztanle dituzten herriak, hiriburuen atzetik Euskal Herriko eskualderik populatuena osatzen 

dutenak. Ongi definitutako lurraldea da, nortasun propioa duena, eta, aldi berean, koherentzia geografiko eta 

soziologikoarekin Bilbo Handia edo Bizkaiko hirigunea izenez ezagutzen den hiri-aglomerazioan integratzen 

dena. Ezkerraldea gara.

Herodoto historialariak idatzi zuen Egipto Niloren oparia zela, herrialde osoa ibairen urak  eta zikloek definitzen 

baitzuten. Herodoto parafraseatuz, esan dezakegu Ezkerraldea industriaren oparia izan zela. Fabrikak gure Nilo 

izan ziren. Ezin da ulertu gure eskualdea industrializazio-prozesurik gabe. XIX. mendean zehar, gertaera 

politiko, ekonomiko eta teknologikoek siderurgia-jardueraren hazkunde esponentziala eragin zuten. Episodio 

horrek Trianoko mendietako meategieak eta Bizkaiko Labe Garaiak enpresa gure lurraldearen ardatza izan zi-

ren, Ezkerraldea erabat eraldatu baitzuten.

Burdinaren meatzaritza eta haren nazioarteko merkataritza, altzairuaren fabrikazioa eta ontzigintza indarrez 

finkatu ziren eskualdean. Industrializazioa hedatu egin zen, eta biztanleria ugaritu egin zen immigrazioarekin. 

Ezkerraldea XX. mendearen lehen erdian Euskal Herriko eta Estatu osoko industriagune garrantzitsuena izan 

zen siderurgia-, metalurgia- eta ontzigintza-arloan. Prozesu honen kontakizuna Ezkerralde industrialaren eta 

burdinaren euskal zibilizazioaren sorrera azaltzen duen benetako epopeia da, hori gabe ezin baita ulertu Euskal 

Herri modernoa. Aurrerapen ekonomikoaren historia bat, baina baita klase-borrokarena ere. 

Joan den mendeko 50eko hamarkadatik aurrera, ezkerraldeko industriak beste hedapen-ziklo bat bizi izan zuen, 

aurrekoa baino biziagoa. Enpresak hazi egin ziren eta biztanleria biderkatu. Lurraldea lantegien eta etxeen conti-

nuum bat bilakatu zen. Larrialdiko hirigintza eredua nagusitu zen, eskura zegoen lur guztia kolonizatuz. La Naval, 

AHV, Euskalduna, Babcock Wilcox eta La General… lantegi itzelak bilakatu ziren, eta Ezkerraldean eta antzeko ingu-

rune ekonomiko eta urbanistikoan (Zorrotza, Erandio, Meatzaldea, …) Hauxe izan zen milaka langileren bizitokia. 

Ezkerraldeko kulturak eta ekosistema industrialak trakzio-efektua eragin zuten herrialdeko beste leku batzue-

tako jarduera industrialaren garapenean. Gure herrian enpresa txikiak eta kooperatibak ugaritzen ari ziren, eta 

multinazional handiak ere iristen hasi ziren. Industriari esker, euskal probintziak Estatu osoko aberatsenak 

bihurtu ziren. Gaur ezagutzen dugun Euskal Herria, neurri handi batean, industralizazio prozesua hari 
zor diogu.

50., 60. eta 70. hamarkadak hazkunde- eta oparotasun-urteak izan ziren Ezkerraldean. Baina badago alde ilun 

bat ere prozesu horretan: lan-esplotazioa, deserrotzea, desberdintasuna, diktadura, ingurumenaren suntsipena, 

kutsadura, hirigintza- eta ekipamendu-gabeziak, gizarte patriarkal bat non emakumeek mendeko lekua bete-

tzen zuten inolako autonomia eta protagonismorik gabe. Industrializazio-prozesuaren argi-ilunez jabetu behar 

gara, garai honen idealizazioa saihestu behar dugu. Hala ere, garai hartan gure eskualdea bizimodu hobearen 

bila zebiltzan milaka familiaren jomuga izan zen, eta horietako gehienek lortu zuten.

Baina 70eko hamarkadako nazioarteko krisi ekonomikoek gogor jo zuten Ezkerraldeko industria-eredua. 80ko 

hamarkadan, Europar Batasunean sartzeko prozesuak ere kalte egin zien euskal industriaren interesei. Euskal 
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oligarkia, errentista eta protekzionismoan murgilduta aberastera ohitua, ez zen modernizazio-prozesu bat akti-

batzeko gai izan. Aldi berean, Estatuko eta Euskadiko botere politikoek Ezkerraldeko industriaren etorkizunari 

muzin egin zioten.

80ko hamarkadan eta 90eko hamarkadaren hasieran epopeia berri bat idatzi zen, Ezkerraldeko zibilizazio in-

dustrialaren amaiera kontatzen duen alderantzizko epopeia. Une kritikoa da Ezkerraldearentzat. Industria-ga-

raiko elementu negatiboenetako batzuekin batera, hala nola ingurumenaren degradazioa edo hirigintza-kaosa, 

enpresen itxierarekin eta langabeziaren agerpenarekin hasi ziren testuingurua osatzen. Fabrika handiak ixten 

hasi ziren, industria-hondakinei lekua utziz. Ehunka gazteren heriotza eragin zuen heroinaren izurritea gertatu 

zen. Euskal tentsio politikoa bere gordintasun osoarekin azaleratu zen Ezkerraldean.

Testuinguru horretan, EAJk eta PSOEk industria zaharraren itxiera justifikatu zuten, inoiz iritsi ez zen birmol-

daketa eta modernizazio baten izenean. Industria-birmoldaketa agindu zuten, baina industria-eraispe-
na eman ziguten. 90eko hamarkadaren erdialdean, egoera ekonomiko globalaren hobekuntzak eta higiezinen 

boom hasiberriak egoera leundu zuten. Langabeziak behera egiten zuen, baina lan-baldintzak prekarizatu ziren 

ere. Industria-jarduerak eragindako kutsadura gutxitzen zen, eta ingurumenarekiko kontzientzia hasiberriak 

ingurua lehengoratzeko jarduketak ekarri zituen. Fabrika itxietako lursailak etxebizitza bihurtzen ziren asko-

tan, higiezinen burbuilak sortutako aberasteko aukerak aprobetxatuz. Ingurunea atseginagotzen zen. Ekono-

miak arnasa apur bat hartzen zuen.

Baina ez zen eredu ekonomiko berririk egon Ezkerralderako. Ez zegoen, ez gaitasunik, ez interesik. Madri-

len agintzen zutenentzat, beste zonalde batzuek zuten lehentasuna, eta hemen agintzen zutenentzat berriz, 

Euskal Herria, edo Euzkadi, Basurtun amaitzen zen. Eskualdeari alternatiba ekonomikoa emateko zantzu 

bakarra merkataritza-gune handiak jartzearen aldeko apustua izan zen. Aukera honek elementu positiboak 

baino negatiboak bazituen ere, enpleguaren prekarizazioan eta tokiko merkataritzaren desagerpenean zuen 

eraginagatik.

Hori guztia egin zen kalitatezko enplegua sortzeko inguruko prestakuntza eta tradizio industriala aprobetxatu 

gabe. Eta horrela daramatzagu azken 25 urteak. Ez dago eredu ekonomikorik Ezkerralderako, ez dago lurralde-

-plangintza ekonomikorik ezta inbertsioak erakartzeko politikarik, zerbitzuen ekonomiaren tranpatik ateratze-

ko. EAEko industria pisu gutxienekoetan egonik, pobreziaren, prekarietatearen, langabeziaren, etxebizitzaren 

eta prestakuntzaren adierazle ekonomikoek herrialdearen atzean jartzen gaituzte. Azken hamarkadetako ba-

lantze gordina da: Ezkerraldea tren-makina izatetik azken bagoi izatera igaro da.

… Ilusioz aurrera begira
Enplegu osotik langabezia-tasa altuenetara; biztanleria erakartzetik galtzera; epizentro ekonomiko izatetik pe-

riferiara; trakzio-eskualde izatetik loleku izatera. Hori da Ezkerraldeak azken hamarkadetan izan duen erreali-

tate gordina, bilakaera gogorra. Etsi edo aurre egin diezaiokegu, baina ezin dugu errealitate hori ukatu. Eta hori 

dinamika ekonomiko jakin batzuen ondorio da, neurri batean kanpokoak, baina baita Ezkerralde industrial bat 

defendatzeko borondate politiko faltaren ondorio ere.

80ko eta 90eko hamarkadetako industria-eraipenarekin batera, birmoldaketari buruzko erretolika nagusitu zen, 

desagertzear zegoen industria modernoago batekin ordezkatzeko hitza ematen zuena. Baina ez zen egin. Alde ho-

rretatik, ez zen apustu politikorik egin. PSOEk eta EAJk beste eremu batzuk ekonomikoki sustatzea erabaki zuten. 
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Une honetan, Ezkerraldean dauden industria-enpresa gutxi gehienak beste garai batetik bizirik ateratakoak dira, 

eta ez ezarpen berriko enpresak. Ia ez dago goi-mailako teknologia-osagaiko sektoreetako enpresarik.

Desindustrializazioaren hasierako uneetan izen ponpoxo eta emaitza eskaseko planak aktibatu ziren Ezkerral-

dean. Egia esan, gobernuek interes handiagoa zuten industria eraispenaren aurrean eztanda soziala saihesteko, 

eredu produktibo berritu bat aktibatzeko baino. Eta egoera post-industrial berria gauzatutzat onartu ahala, plan 

bereziak ere desagertu egin ziren. Ezkerraldea langabezia-, pobrezia- eta prekarietate-tasen buru izatea 
bilakatu zen normaltasun berria. Ezkerraldea zerbitzuetan eta merkataritza-guneetan zentratuta egotea 

bilakatu zen normaltasun berria. Ezkerraldeko milaka eta milaka biztanle goizero beste eskualde batzuetako 

lantokietara joatea bilakatu zen normaltasun berria. Ezkerraldeak 60ko hamarkadako hirigintza-eredu batean 

harrapatuta jarraitzea bilakatu zen normaltasun berria. Ezkerraldeak Bizkaiko eta Euskal Herriko gainerako 

lurraldeek baino bizi-kalitate txarragoa eta maila sozioekonomiko baxuagoa izatea bilakatu zen normaltasun 

berria.

Zoritxarrez, Ezkerraldearen berrindustrializazioaren aldeko apustua egiteko borondate instituzionalik eza ez da 

iraganeko zerbait. Gaur egun, jarraitzen dugu ikusten nola birkalifikatzen diren industria lursailak supermerka-

tuak (Costco) edo biltegiak (Amazon) eraikitzeko; nola onartzen den ontzigintzaren sektorea (La Naval) desa-

gertzea; nola alferrik galtzen den lurzoru estrategikoaren erreserba zentro logistikoak (Mercabilbao) ezartzeko…

Ezkerrak eta gizarte mugimenduek industria desegitearen aurka borrokatu zuten eta hamarkadatan zehar Ez-

kerralde post-industrialaren arazoei aurre egin diete. Hala ere, gehienetan, ondorioei aurre egitera bideratu dira 

borrokak (bazterkeria, prekarietatea, enpresen itxiera), kausei aurre egitera baino (Ezkerralderako eredu sozioe-

konomikorik eza). Plan Estrategiko hau bi alderdietan ekarpenak egiteko borondatearen emaitza da, arazoaren 

sustraira joatearen, Ezkerralderako eredu sozio-ekonomikoa berreraikitzeko ekarpenak egitearen eta hortik 

sortutako arazo ugariak zuzentzearen emaitza. Erantzunak integrala izan behar duela uste dugulako. 

2015eko maiatzean, EH Bilduk proposamen bat aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean, Ezkerraldeko 
egoera sozioekonomikoa aztertzeko eta suspertze neurriak proposatzeko ponentzia bat era zedin. 

Gainerako taldeekin negoziatu ondoren, proposamena onartu egin zen. Bi urtez, adituak, gizarte-eragileak eta 

erakundeetako ordezkariak agertu ziren batzorde horren aurrean, beren analisiak eta proposamenak azaltzeko. 

Azkenik, 2018an, ponentziak bere ondorioak onartu zituen, eta Legebiltzarraren osoko bilkurak berretsi egin zi-

tuen. Bertan, eskualdean berehalako inbertsio-neurriak hartzeko premiazko talka-plan bat egitea eskatzen zen. 

Bestalde, Suspertze Sozioekonomikorako Erakunde arteko Plan Estrategikoa egiteko eskatu zen. 

2021eko uztailean, Bizkaiko Foru Aldundiak Ezkerraldea-Meatzaldea Eskualdeko Plan Estrategikoa (EM-EPE) 

aurkeztu zuen, izan ere erakunde hau izan baitzen plana egiteko ardura bere egin zuena. Legebiltzarraren agin-

duak argi eta garbi eskatzen zuen Plana integrala izatea eta elkarrizketa sozial zabal eta barneratzaile baten 

bidez egitea. Zoritxarrez, EAJk gobernatzen dituen erakundeek ez dute bi eskaeretako bat ere bete.

Plana egiteari dagokionez, Legebiltzarrak adierazi zuen “funtsezkoa da ahalik eta parte-hartze zabalena ber-

matzea eragindako eskualdeetako sentsibilitate politiko-sozial guztiei, interesa duten erakunde eta talde guztiak 

barne hartzeko”1. Hala ere, EM-EPEa egiteko, Aldundiak instituzio organoak ez ziren 13 eragileren partaidetza 

baino ez zuen izan, ia guztiak enpresa arlokoak. Erabat baztertuta geratu ziren alderdi politikoak, sindikatuak 

eta gizarte-eragileak. Herritarren parte-hartzeari dagokionez, argi dago gogorik gabe eta espedientea betetzeko 

1  Ezkerraldeko Txostena. 85. orrialdea
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helburuz baino ez zela egin. 14 egun eman ziren proposamenak posta elektronikoz bidaltzeko 2020ko urrian, 

pandemiaren gailurrean, ekimena jakinarazteko inolako ahaleginik egin gabe.

Baina ez betetzea ez zen gertatu soilik formetan, funtsan ere gertatu zen. Legebiltzarrak onartu zuen “Susper-

tze Sozioekonomikorako Erakunde arteko Plan Estrategikoak alderdi sozioekonomiko nagusiak bildu behar 

ditu. Horrek lan zabal eta konplexu bihurtzen du, eta dimentsio guztiek behar duten tratamendua izan dezaten, 

komenigarria litzateke atalka garatzea. Ondorioz, hamar lantalde edo mahai sektorialak hiru ardatzen ingu-

ruan antolatuko dira (Ekonomia, Lurraldea eta Pertsonak). Planak ikuspegi osoa edo holistikoa izan behar du 

eskualdeei, arazoei eta konponbideei buruz. Lurraldea, pertsonak eta ekonomia izan behar dira azterketaren 

eta konponbidearen ardatzak”2

Baina Foru Aldundiaren EM-EPEak, egoeraren eta esku hartzeko bide posibleen azterketa zabal eta partzialki 

baliozkoa egin arren, 6 proiektu eragile baino ez ditu proposatu, proposamen integral bat egiteko eskaera saihes-

tuz: “Ezkerraldea-Meatzaldearen Erakundearteko Plan Estrategikoa hasieratik planteatzen da fokua proiektu 

kopuru mugatu batean identifikatzeko eta jartzeko premisarekin. Proiektu horiek Proiektu eragile deitzen dira, 

2030erako Eskualdearen etorkizuneko Ikuspegia eraldatzeko eta eragiteko eta adostutako eskualde-erronka es-

trategiko nagusiak lortzeko gaitasuna dutelako.”3

Planerako baliabideen zuzkidura ere ez dago eskualdearen dimentsioaren eta bere beharren mailan. 211 milioi, 

erakunde guztien artean, hiru urtetan, ez da Ezkerraldea bezalako eskualde bateko inbertsio arruntetatik atera-

tzen den kopurua (Planak, gainera, Meatzaldea barne hartzen du). Bestalde, 135 milioi euro EM-EPE horretatik 

kanpo diseinatutako ekimenei dagozkie, hala nola Abantoko Parke Teknologikoari, aurretik proiektatuta baitze-

goen, edo lurzoruen deskutsatzeari.

Finean, erakundeek aurkeztu duten EM-EPEak ez die erantzuten ez Legebiltzarraren aginduari, ezta 
Ezkerraldearen beharrei ere. Ez da modu parte-hartzailean eta integratzailean egin, ez da integrala, eta ez 

dago behar adina funtsik. Ez da Ezkerraldeak behar duen plana.

Hortik abiatuta, EH Bilduk kritikatik haratago joatea erabaki zuen. EAJk gobernatzen dituen erakundeak ez 

badira gai eskualde honi berreskuratzeko eta berrindustrializatzeko proposamen integral bat eskaintzeko, ezta 

herritarrekin eta gizarte-eragileekin hitz egiteko ere, guk egingo dugu. Hausnarketa hori da dokumentu hau sor-

tu duen Ezkerraldea Gara! prozesuaren jatorria. Badakigu mugak ditugula. Ez ditugu, esate baterako, erakun-

deen baliabideak dedikazio osoko pertsona kopuru jakin bat zeregin horretara bideratzeko, ezta aholkularitzak, 

ikasketak edo kanpoko profesionalak kontratatzeko ere. Era berean, ez dugu Plan honetan jasotako proposame-

nak berehala aktibatzeko behar den indar-korrelaziorik. Hala ere, uste dugu haren lanketa eta edukia pedagogia 

politikoko ariketa bat direla, gauzak beste era batera egiteko aukera egon badagoela erakusteko, anbizioarekin, 

parte-hartzearekin eta bokazio estrategikoarekin, alegia.

2022ko maiatzean EH Bilduk Ezkerraldeko 200 gizarte eragileri Ezkerraldearen egoerari eta etorkizunerako 

proposamenei buruz hitz egiteko gonbidapena luzatu zien. Kolektibo sozialek, sindikatuek, enpresa-batzor-

deek, fundazioek, kirol- eta kultura-taldeek, enpresek eta 100en bat elkartek proposamena onartu eta beren 

ekarpenak egin zizkiguten. Elkarrizketa-prozesu aberasgarria eta hezitzailea.

Lantalde bat arduratu zen bilera horiek kudeatzeaz eta ekarpenak laburbiltzeaz. 2022ko udazkenean, sintesi 

2  Ezkerraldeko Txostena. 84 eta 85. orrialdeak
3  Ezkerraldea-Meatzaldea EPE. 43. orrialdea
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hori EH Bilduren komunitatearekin kontrastatu zen auzoetako batzarretan eta lan-jardunaldi batzuetan. Azke-

nik, erredakzio-talde batek behin betiko forma eman zion proposamen horri.

Ezkerraldearekiko elkarrizketak zabalik jarraitzen du. Ekarpen ugari jaso ditugun arren eta ildo estrategikoak 

ondo zehaztuta daudela uste dugun arren, proposamen berriei irekita jarraitzen dugu dokumentu hau hobetzen 

joateko. Ezkerraldea ez da bertako elite politiko zein ekonomikoa:

DENOK GARA EZKERRALDEA!

Enkarterri eta Meatzaldea gara! (Ohar metodologikoa)

Dokumentu honen azterketa- eta esku-hartze-eremua Ezkerraldea osatzen duten lau udalerrietara muga-

tzen da. Hala ere, badakigu aztertzen ari garen problematika gehiena gure inguruko beste eskualde, herri 

eta auzo batzuetara ere zabal daitekeela, prozesu historiko beraren parte baitira, hala nola Meatzaldea, 

Enkarterri, Zorrotza, Erandio eta abar.

Bizkaiko mendebaldea, Enkarterri zaharrak zentzu zabalenean, batasun geografiko eta ekonomiko bat 

da, makro-eskualde terminoetan pentsatzera behartzen duena, errealitate komun horretatik sor daitez-

keen osagarritasun eta sinergiak bilatuz.

Konponbide asko makro-eskualde honetako ekintza partekatuetan oinarritzen dira. Hala ere, eta ma-

kroeskualdearen ikuspegi horretan kokatzen diren hainbat erreferentzia eta proposamen egiten diren 

arren, horrelako lan batean lurralde horien multzoari aurre egitea zaila iruditzen zitzaigun ikuspuntu tek-

niko batetik. Horregatik aukeratu dugu Ezkerraldean zentratzea.

Argi daukagu Meatzaldea eta Enkarterri ondoan ditugun eskualde urkoak direla, gure problematika par-

tekatzen dutela eta planteamendu partekatu baten esparruan irtenbideak bilatu behar dituztela. Elka-

rrekin ibili behar dugu. Espero dugu lan hau inspirazio iturri izatea, EH Bilduren barruan eta kanpoan, 

hausnarketak eta konponbideak aktibatzeko, Bizkaiko mendebaldeko lurralde horien arteko jarduera-

-konbergentziaren esparruan.
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Ezkerraldearen egoeraren analisia
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 
analisia 2014an:

Ezkerraldea Erkidegoaren azken tokian adierazle nagusietan  
Krisi ekonomikoaren testuinguruan EAEren  baitako lurralde desorekak. 
2014ko iraila. Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea

Dimentsioak eta adierazleak urtea A1* A2* B1* B2* B3* B4* B5* G1* G2* G3* G4*
Biztanleriaren pisua ( %) 2013 2,0 12,7 15,9 5,9 5,6 7,4 18 2,9 2,5 21,9 5,34

Egitura demografikoa
1. Biztanleriaren aldaketa 

(1.000 biztanleko)
2013 -1,7 -3,8 -6,5 2,6 2,7 1,3 -1,5 4,1 3,2 2,0 3,0

2. 75 urte eta gehiagoko 
pertsonen aldaketa

2013 9,7 9,2 12,8 9,9 9,5 8,9 11,3 10,9 12,1 10,1 10,2

3. Mendekotasun-tasa 2013 51,8 50,6 55,5 52,4 51,7 51,0 52,8 56,1 58,0 54,5  57,1

Biztanleriaren mugimenduak
4. Ugalkortasun-tasa orokorra 2012 44,3 44,2 35,8 44,0 44,2 39,6 40,2 45,4 46,1 41,7  50,0

5. Estatutik kanpo jaiotako 
pertsonen proportzioa**

2013 6,0  11,1 10,2 8,1  7,6 8,1  6,0 6,5 7,9 8,4 7,6

BPG eta lehiakortasuna
6. Biztanleko BPG 2010 32.667 31.943 28.943 25.191 35.183 38.175  25.129 37.981 28.342 29.328 31.558

Lan-merkatua
7. Okupazio-koefiziente 2011 67,8 64,4 59,5 63,6 65,5 63,5 61,4 68,9 65,4 67,2 69,1

8. Erregistratutako 
langabezia-indizea

2013 15,3 16,8 18,8 12,8 13,7 13,3 19,3 12,1 14,9 14,0 12,9

Egitura eta dinamismo profesionala
9. Industria-sektoreko 

enpleguen proportzioa 2013 48,6 25,0 4,5 29,1 38,8 18,2 18,0 47,1 36,3 16,4 42,5

10. Establezimendu kopurua 
1000 biztanleko 2013 77,3 78,5 93,8 74,8 76,5 88,0 65,4 69,1 76,3 91,4 80,7

Errenta eta pobrezia
11. Batez best. errenta pertsonala 2011 19.788 20.206 19.787 19.909 19.071 23.234 16.817 20.891 19.515 20.401 20.637

12. Benetako pobrezia-tasa 2012 2,2 6,2 9,5 2,9 2,4 5,1 5,8 2,0 2,2 4,1 4,5

Gizarte-prestazioak eta gastu publikoa
13. DSBE jasotzen dutenen 

kopurua (1.000 biztanleko)
2013 20,1 25,3 43,8 24,3 20,4 22,5 32,2 12,9 22,2 18,2 15,3

14. Udalen biztanleko 
gastu arrunta

2011 1.060 1.273 1.175 957 1.013 996 1.005 1.043 908 1.107 951

15. Gizarte-zerbitzuetako 
gastu publikoa

2011 615 914 802 800 568 557 809 697 691 558 1.103

Etxebizitza
16. Etxebideko etxebizitza-

eskaerak (1.000 biztanleko)
2013 25,0 31,9 53,2 32,6 28,7 45,5 43,2 28,5 29,0 48,4 25,6 

* A1: Aiala; A2: Vitoria-Gasteiz; B1: Bilbo; B2: Bizkaiko Kostaldea; B3: Durangaldea; B4: Eskuinaldea; B5: Ezkerraldea; G1: Debagoiena; 

G2: Debabarrena; G3: Donostialdea; G4: Tolosa-Goierri;  

** Adierazle horretan balio handienak dituzten eskualdeak egoera okerragoan daudela pentsatu da, pertsona-kolektibo horren beharrei behar 

bezala erantzuteak erakundeentzat ekar dezakeen erronka dela eta, berez fenomeno negatibotzat hartu gabe.
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2014an, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak azterlan bat egin zuen 2008ko krisiak Euskal Auto-

nomia Erkidegoko eskualdeetan izan zuen eraginari buruz. Ezkerraldea (taulan, B5) eta Bilbo (B1) izan ziren 

adierazle sozio-ekonomiko txarrenak izan zituzten eskualdeak. 2021ean Euskal Herria Bilduk Legebiltzarrean 

eskatu zuen Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari beste azterketa eguneratu bat eska ziezaion: EAJk 

eta PSOEk kontra bozkatu zuten. Ez zaie gustatzen errealitateak haien propaganda zapuztea.

Plan honen sarrera gisa, datu sozial eta ekonomiko garrantzitsuenen azterketa egin dugu, informazio berriena 

hainbat iturritatik bilatzen saiatuz. Benetan, emaitza espero zena da. Ezkerraldeak oso datu kezkagarriak ema-

ten ditu eta horregatik asmo handiko eta lehentasunezko ekintza politiko baten beharra berresten dute.

Eskualdearen diagnosia

Atal honetan, Ezkerraldeak hainbat eremutan gaur egun duen egoeraren datu argigarriak eskaintzen dira: adie-

razle demografikoak, egoera ekonomikoaren adierazleak, herritarren bizi-mailari buruzko adierazleak...

a. Biztanleria adierazleak 

Ezkerraldean, hau da, Barakaldo, Sestao, Portugalete eta Santurtzi udalerrietan, 2022an 215.831 pertsona bizi 

dira (112.358 emakume eta 103.473 gizon), hau da, Bizkaiko biztanleriaren % 18,944.

Biztanleriaren zahartze argia duen eskualdea da, bai jaiotza-tasari buruzko datuei dagokienez, bai 65 urte-

tik gorako pertsonen datuei dagokienez. Zehazki, EUSTATen datuen arabera, 2010ean jaiotza-tasa 9,31koa zen, 

eta 2021ean 5,85ekoa5; 65 urtetik gorakoak biztanleria osoaren % 20,8 ziren 2008an, eta 2022an % 24,846.

Bestalde, biztanleria-dentsitate oso handiko eskualdea da; izan ere, Bizkaiko biztanleria-dentsitatea 514,35 

pert/Km2-koa da, eta Ezkerraldekoa, berriz, 5.321,12 pert/Km2-koa7.

4  Iturria: EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika
5  Iturria: EUSTAT. Jaiotzen Estatistika
6  Iturria: EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika
7  Iturriak: EUSTAT (Biztanleen Udal Estatistika) eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila 
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b. Jarduera ekonomikoari buruzko adierazleak 

Eskualdeko egoera ekonomikoari dagokionez, lehenik eta behin azpimarratu behar da Ezkerraldeak Bizkaiko 
biztanleriaren % 18,94 hartzen duela, baina lurralde historikoko BPGaren % 12,13 dela.8

Egitura ekonomikoari dagokionez, Zerbitzuen Sektorea da nagusi argi eta garbi, 2020an eskualdeko jarduera 
osoaren % 84,63 baitzen BEGaren (Balio Erantsi Gordina) terminoetan, eta haren pisua haziz joan da urteen po-
derioz. Bestalde, Industria eta Energia Sektoreak (2020an % 7,55) eta Eraikuntza Sektoreak ( % 7,72) pixkanaka 
behera egin dute urteetan zehar9.

Era berean, aipatu behar da eskualdearen egitura ekonomikoa tamaina txikiko establezimenduak dira na-
gusi: 2022an 20 langile baino gutxiagoko establezimenduak 11.568 ziren, 100 eta 249 langile arteko eta 250etik 
gorako establezimenduak, ordea, hurrenez hurren 38 eta 17 baino ez ziren bitartean10. 

Bestalde, establezimenduen edo jarduera ekonomikoen kopuru orokorra kontuan hartuta, jarduera ekonomi-
koa ahuldu egin da. 2018an 12.376 establezimendu zeuden, 1.000 biztanleko 56,82 establezimendu, eta 2022an 
11.919; hau da, 1.000 biztanleko 55 establezimendu11.

Hala ere, eskualdea prest dago jarduera ekonomikoa hartzeko; izan ere, 2021eko datuen arabera, jarduera ekono-
mikoetarako lurzoruen 630,76 hektarea ditu, guztira 2.500 bizitegi-hektarea, hau da, lurzoruen % 15,5 jarduera 
ekonomikoetarako erreserbatuta daude; (Bizkaian, aldiz, % 2,32)12.

c. Lan merkatuari buruzko adierazleak

Ezkerraldean 88.026 landun zeuden 2021ean, hau da, Bizkaiko biztanleria landunaren % 18,15. Eta langabezia-
-tasa, hau ere 2021ekoa, % 14koa zen, 14.357 langaberekin (7.920 emakume eta 6.099 gizon), Bizkaikoa (% 12,4) 
baino nabarmen handiagoa13.

Egoera horren aurrean, Ezkerraldeko Udalek, 2020an, 9.938.420€ inbertitu zituzten enplegua sustatzeko poli-
tiketan. Hori horrela, urte horretan 13.348 langabetu izan zirenez, langabetu bakoitzeko 744,56 €-ko inbertsioa 
egin zen (Bizkaia osoan baino gutxiago, 842,99 € langabetu bakoitzeko)14, eta alde nabarmenak izan ziren es-
kualdeko Udalen artean. Bereziki nabarmendu zen Portugaleteko Udala, gainerako udalerriek baino askoz ere 
ahalegin txikiagoa egin zuelako.

d. Oinarrizko bizi baldintzei buruzko adierazleak: errenta, diru sarrerak eta 
etxebizitza

Errentaren eta diru-sarreren adierazleen arabera, Ezkerraldeko pertsonen oinarrizko bizi-baldintzak Bizkai-
ko batez bestekoarekin alderatuta okerragoak dira.

Izan ere, 2020an, Ezkerraldeko biztanle bakoitzeko batez besteko errenta 18.606 €-koa zen, eta Bizkai-
koa, berriz, 21.853 €-koa15. Bestalde, bizi-baldintza minimo duinak lortzeko diru-sarrera nahikorik ez duten 

8  Iturria: EUSTAT. Udal BPG
9  Iturria: EUSTAT. Udal BPG
10  Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa
11  Iturriak: EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika eta Jarduera Ekonomikoen Direktorioa
12  Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
13  Iturria: EUSTAT. Aktibitatearen Udal Estatistika
14  Iturria: EUSTAT-Sektore Publikoaren Aurrekontuen Estatistikak eta LANBIDE
15  Fuente: EUSTAT. Pertsonen eta Familien Errentaren Estatistika
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pertsonak, DSBEa jasotzen dutenak, 5.853 ziren 2022ko azaroan16; horietatik 3.376 emakumeak ziren eta 
2.477 gizonak (eskualdeko biztanleriaren % 2,71); Bizkaian, aldiz, % 2,54k jasotzen zuten DSBEa.

Puntu horretara iritsita, emakumeen kalteberatasun-egoera berezia nabarmendu behar da. Errealitate hori 
argi eta garbi islatzen da bai aurreko atalean jasotako langabezia-datuetan, bai atal honetan jasotako errentari 
eta diru-sarrerei buruzko datuetan. Bietan ikusten da emakumeen artean langabezia-tasa handiagoa dela, 
eta DSBEa eskatzen duten pertsonen tasa handiagoa.

Bizkaiko lurraldearen egoerarekin alderatuta testuinguru sozial okerrago honetan, etxebizitzaren alokairua-
ren prezioa etengabe igotzen ari da 2018. urtetik, 2021. urtean balio hauetara iritsi zelarik17:

• Barakaldo: 2841 etxebizitza alokairu libreko erregimenean / etxebizitza-parkea alokairu libreko erregime-
nean – % 6,439 / alokairuaren batez besteko prezioa 667,5 €, hau da, 9,8 €m2 bakoitzeko

• Sestao: 756 etxebizitza alokairu libreko erregimenean / alokairu libreko etxebizitzen parkea guztizko etxe-
bizitza-parkearekin alderatuta   – % 5,8 11/alokairuaren batez besteko prezioa 611,1 €, hau da, 9 €m2 bakoi-
tzeko

• Portugalete: 976 etxebizitza alokairu libreko erregimenean / alokairu libreko etxebizitzen parkea guztizko 
etxebizitza-parkearekin alderatuta – % 4,910 / alokairuaren batez besteko prezioa 642,6 €, hau da, 9,4 €m2 
bakoitzeko

• Santurtzi: 1.157 etxebizitza alokairu libreko erregimenean / alokairu libreko etxebizitzen parkea guztizko 
etxebizitza-parkearekin alderatuta – % 5,522 / alokairuaren batez besteko prezioa 644,1 €, hau da, 9,4 €m2 
bakoitzeko

Etxebiden, 2022an, honako hauek eskatu zuten etxebizitza babestua18:

• Barakaldo: 1.072 erosteko /alokairurako 4.298
•  Sestao: 170 erosteko/1.192 alokatzeko
• Portugalete: 447 erosteko /alokairurako 1.819
• Santurtzi: 454 erosteko /alokairurako 1.818

e. Bizitegi- eta hirigintza-kalteberatasunaren adierazleak

Ezkerraldeko ia udalerri guztietan etxebizitzen batez besteko antzinatasuna Bizkaikoa baino handiagoa 
da, 48,8 urteko batez besteko antzinatasuna baitu Bizkaiko batez bestekoak. Sestao oso modu negatiboan na-
barmentzen da, bai antzinatasunari dagokionez, bai ekipamenduari dagokionez19:

• Sestao: 55,6
• Barakaldo: 46,6
• Portugalete: 50,1
• Santurtzi: 45,7

Gainera, kasu askotan, bizigarritasun handiagoko estandarretara (igogailua eta berokuntza) egokitzeko esku-
-hartzeak behar dituzten etxebizitzak dira20:

• Barakaldo: etxebizitzen % 75ek igogailua dute, eta % 75,2k berogailua.
• Sestao: etxebizitzen % 55,3k igogailua dute, eta % 63,3k berogailua.
• Portugalete: etxebizitzen % 65,2k igogailua dute, eta % 74,4k berogailua.

• Santurtzi: etxebizitzen % 75,2k igogailua dute, eta % 74,7k berogailua.

16  Iturria: LANBIDE
17  Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila (EAEko Alokairu-Merkatuaren Estatistika AMEaren bisorea)
18  Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
19  Iturria: EUSTAT. Etxebizitzaren Udal Estatistika
20  Iturria: EUSTAT. Etxebizitzaren Udal Estatistika
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Hirigintza-kalteberatasunari dagokionez, Ezkerraldean, 2020an, 41 auzo zeuden21 guztira, Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailak kalteberatasun handiko auzotzat sailkatuta, eta 39.186 pertsona bizi ziren auzo 
horietan.

f. Hezkuntza-sistemaren adierazleak eta biztanleriaren ikasketa-maila

2021eko datuen arabera, Ezkerraldeak goi-mailako ikasketak dituen biztanleriaren % 14,64 du, Bizkaia osoan 
baino nabarmen txikiagoa ( % 20,68).

Halaber, Bizkaikoa ( % 6,89) baino txikiagoa da gure eskualdean erdi-mailako eta goi-mailako ikasketak di-
tuzten pertsonen ehunekoa ( % 5,58), eta DBHko heziketa-maila dutenen ehunekoa % 21.69 Bizkaian eta % 20,44 
Ezkerraldean.

Erlazio hori LHko titulua duten pertsonei dagokienez baino ez da alderantzizkoa: Ezkerraldean biztanleen % 
20,44 dira, eta Bizkaian, berriz, % 19,2822.

Hezkuntza-sistemako hizkuntza-ereduei dagokienez, urteak igaro ahala hezkuntza-ziklo guztietan D eredua 
indartzeko joera argia ikusten da, eta 2020-2021 ikasturteko egoera honako hau da23:

Lehen Hezkuntza (titulartasun publikoko ikastetxeen % 50,3an banatuta, eta % 49,6an beste ikastetxe batzue-
tan, ikastoletan zein itunpekoetan):
•  A eredua: 201 matrikula ( % 1,7)
•  B eredua: 4.489 matrikula ( % 38,1)
•  D eredua: 7.081 matrikula ( % 60,1)

DBH:
•  A eredua: 414 matrikula ( % 5,3)
•  B eredua: 3.257 matrikula ( % 41,7)
•  D eredua: 4.124 matrikula ( % 52,9)

Lanbide Heziketa:
•  A eredua: 729 matrikula ( % 72,2)
•  B eredua: 280 matrikula ( % 27,7)
•  D eredua: 0 matrikula ( % 0)

Formazio-eskaintzari dagokionez, eskualdeak LHko 22 zentro ditu, industria-, zerbitzu, zaintza- eta adminis-
trazio-sektoreko espezialitateekin.

Eskola uzten duten ikasleen tasa %11,2koa zen 2018an EM-EPEak berak emandako datuen arabera, Bizkaiko 
tasaren gainetik zeina garai horretan %9,7koa baitzen beti aipatutako dokumentuaren arabera.

g. Hizkuntza adierazleak

Euskararen ezagutzari dagokionez, 2006. eta 2016. urteetako datuei erreparatuz gero, euskara dakiten edo 
ia-euskaldun maila duten pertsonen kopuruak gora egin du, nahiz eta eskualdea Bizkaia osoko euska-
raren ezagutza-mailetatik urrun egon24:

21  Iturria: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
22  Iturria: EUSTAT. Hezkuntzaren Udal Estatistika
23  Iturria: EUSTAT. Eskola Jardueraren Estatistika
24  Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak
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•  Euskaraz dakiten pertsonak: 41.100, 2006an ( % 19,02), eta 54.253, 2016an ( % 24,79).

•  Ea Euskaldunak diren pertsonak: 47.375 2006an ( % 21,92), eta 44.292 2016an ( % 20,24)

•  Euskaraz ez dakiten pertsonak: 127.601 2006an ( % 59,05), eta 114.267 2016an ( % 52,22).

h. Zaintza

Ezkerraldeak titulartasun publikoko hiru egoitza ditu adinekoak zaintzeko, Sestaoko eta Santurtziko udal-

-egoitzak, eta beste bat Sestaon, foru-titulartasunekoa (baina kudeaketa pribatua duena). Titulartasun pribatu-
ko 13 egoitza ditu, eta 1.662 plaza eskaintzen ditu guztira.

Adinekoentzako eguneko zentroen sarea orekatuagoa da titulartasunari dagokionez: foru-titulartasuneko zen-

tro bat (baina kudeaketa pribatua duena), 5 udal-zentro eta 4 zentro pribatu ditu, 483 plaza guztira.

Adinekoak zaintzeko sareak etxebizitza komunitario pribatuetako 4 zentro eta udal titulartasuneko beste 

bat ere baditu, 63 plazarekin guztira; eta tutoretzapeko 3 apartamentu zentro, titulartasun pribatuko 544 

plazarekin25.

Hori guztia kontuan hartuta, zaintzaren sektorean erabateko nagusitasuna dute titulartasun pribatuko zentroek.

Ondorioak: Erantzun integrala behar da
• BIZTANLERIA HANDIA

• DENTSITATE DEMOGRAFIKO HANDIA

• BIZTANLERIAREN GALERA

• ZAHARTZEA

• INDUSTRIA-JARDUERA TXIKIA

• KONTZENTRAZIOA ZERBITZU-SEKTOREAN

• BPG TXIKIA

• ERRENTA BAXUA

• ETXEBIZITZA ZAHARRA

• PRESTAKUNTZA-MAILA BAXUA

• LANGABEZIA-TASA ALTUA

• POBREZIA-TASA HANDIAK

• ZAINKETEN PRIBATIZAZIOA

• ...

Ezin dugu etsi. Ezin dugu naturaltzat hartu hain atzean jarraitzea. Ezkerraldeak bultzada berri bat behar du, lehe-

nik eta behin, bigarren mailako eremu gisa tratatzen gaituztenen aurka matxinatzea. Ezkerraldeak industrializa-

zio plan bat eta suspertze integraleko proiektu bat behar ditu. Ezkerraldea zutitu egin behar da, berriz ere, eta etor-

kizuneko eredu ekonomikoa eskatu. Zaila da, baina posible eta beharrezkoa da. “Ezkerraldea Gara!” prozesua eta 

“EZKERRALDEA 2030” dokumentu hau EH Bilduren ekarpenaren parte dira hori lortzeko.

25  Iturria: “Funtzionamenduan dauden Pertsona nagusientzako zentroen zerrenda Bizkaian” BFAko Gizarte Ekintza Saileko Ikuskarit-
za eta Kontrol Saila 
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Ezkerraldea 2030
Brotxatik zintzilik

Aurkezpenean esan bezala, Ezkerraldea industriaren fruitua da. Ezin da ulertu gure eskualdea XIX. mendearen 
amaierako eta XX. mendearen erdialdeko bi ziklo industrializatzaile handietatik abiatu gabe. Gure demografia, 
gure hirigintza, gure nortasuna, garai hartan sortu ziren.

* Ekonomia eredu industrial baten inguruan egituratu zen. Gainera, ezaugarri espezifiko batzuk zituen indus-
tria bat; industria astuna deritzona. Meatzaritza, siderurgia eta ontzigintza dira eredu horren oinarriak. Indus-
tria honek eskulan asko erabiltzen zuen, gizonezkoena bakarrik. Kapital handia behar duten enpresa handien 
eredua. Horregatik, inbertitzeko gaitasuna zuen oligarkia baten esku geratu zen haren kudeaketa. Haren au-
rrean, langile klase antolatu eta sindikalizatua, betiere aberastasuna banatzeko dialektika batean.

* Espazio fisikoa honela antolatu zen: lantegiek lursailik onenak bereganatu zituzten, espazio lauenak eta itsa-
sadarretik hurbilen zeudenak; gainerakoa, berriz, azkar hazten ari zen biztanleria hartzeko erabili zen. Lur 
lauik ez zegoenez, eta gero eta biztanle gehiago hartzeko etxeak eraikitzeko premia zegoenez, larrialdiko hiri-
gintza sortu zen: etxebizitza-bloke handiak, eraikuntzak maldan dauden lursailetan, irisgarritasun-arazoak, 
ekipamendu eta berdegune falta, eraikuntza-kalitate eskasa. Kutsadura lehen mailako arazo bilakatu zen, eta 
natura-guneak suntsituta edo oso hondatuta geratu ziren jarduera ekonomikoa eta bertako azpiegiturak he-
datu zirelako.

* Jendartea oso patriarkala zen, eta lanaren generoaren araberako banaketa oso nabarmena. Era berean, bizi-
tegi-bereizketa gertatu zen faktore ekonomikoen arabera, bizitegi-kalitateko eremu gutxi baitaude Ezkerral-
dean, eta baliabide ekonomiko gehien zituzten pertsonak beste eremu batzuetara joaten baitziren. Hezkun-
tza-sistemaren zati handi bat elizari lotutako ikastetxe pribatuen esku zegoen. Biztanleria ia espainiar Estatu 
osotik zetorren, euskara eta euskal kultura erabat ezezagunak zituztelarik.

* Hasiera batean, lan-esparrutik eta, geroago, beste eremu batzuetatik, mugimenduak eta borrokak antolatu 
ziren gehiengoaren interesak defendatzeko. 60ko hamarkadatik aurrera, sindikatu-mugimendu indartsu 
bat egituratu zen, eta, geroago, hainbat mobilizazio eta erakunde sortu ziren auzoetako arazoei, euskal kultu-
rari, kutsaduraren aurkako eta ingurumenaren aldeko borrokari, emakumearen askapenari, gazteen arazoei 
eta abarri aurre egiteko.

* 80ko eta 90eko hamarkadetan industria desagertzeak desoreka handia eragin zuen errealitate sozio-de-
mografikoaren eta ekonomikoaren artean, eta jada ez zen errealitate bati erantzuteko diseinatuta zegoen 
eremu batekin topo egin genuen. Egoera horrek, komikoa izan gabe, txiste bat dakarkigu burura non sabaia 
margotzen ari den pertsona bati eskailera kendu eta brotxatik zintzilik geratzen zen. Egoera ezegonkorra eta 
muturreko prekarietatea.

Ezkerraldeko adierazle sozioekonomikoak, aurreko atalean ikusi dugun bezala, sistematikoki Bizkaiko eta Eus-
kal Herriko batez bestekoa baino okerragoak dira. Hori ez da kasualitate edo abagune txarragatik, baizik eta 
lurraldearen konfigurazioaren eta eredu ekonomikoaren arteko haustura horren ondorio. Horregatik, etorki-
zunerako bi aukera baino ez daude Ezkerralderako: gure jarrera baztertua onartzea, gainerakoek baino aukera 
gutxiago dituzten herritarrak izatea onartzea, edo eredu ekonomiko sendoago bat eraikitzea, biztanleei 
bizi-maila hobea bermatzeko.
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Zor historikoa Ezkerraldearekin
Bigarren aukera honek orain arte instituzioek izan ez dituzten hainbat gauza eskatzen ditu. Lehenik eta behin, 

borondate politikoa, egin nahi izatea. Bigarrenik, anbizioa arazoaren mailan. Asmatzea ere eskatzen da, batez 

beste guztion iritziak biltzeko gaitasunak erakarriko lukeena. Eta, azkenik, erronkaren neurriarekiko baliabide 

proportzionalak.

Borondatea, anbizioa, egokitasuna eta baliabideak. Ez da erraza lortzea, baina ezinezkoa da saiatu ezean. 

Ezkerraldearen inertzia sozio-ekonomikoak eta gaitasun endogenoak ez dute gaur egun horrelako prozesurik 

sortuko. Ekintza koordinatu batek, herri apustu batek bakarrik bultza dezake dinamika hori. Euskal Herriak 
zor historikoa du Ezkerraldearekin. Hemen jarri ziren herrialdearen garapen ekonomikorako oinarriak, eta 

oso kostu handiarekin egin zen, jendarteari eta ingurumenari dagokienez. Ezkerraldearen garrantzi demogra-

fikoa eta egoera sozio-ekonomiko delikatua uztartzen dituen edozein lurraldek lehentasuna izan beharko luke 

euskal erakundeen aldetik. Baina, gainera, lurralde hori herrialde osoaren garapen ekonomikoaren motorra izan 

bada, justiziaz eta elkartasunaz ez ezik, Ezkerraldearekin zor historiko bat kitatzeko beharraz ere ari gara.

Eredu ekonomiko sendoa gizarte oparo eta justu baterako
Ezkerraldeak bere industria-jarduera berreskuratu behar du, eta hau industria-garapenaren abantailak aprobetxa-

tzeko moduan egin behar du, baina iraganeko akatsetan erori gabe. Industria modernoa, jasangarria, teknologikoa 

eta aurreratua behar dugu, eskualdeko ekonomian eraginkorra izango duena. Horretarako, espazioak egokitu eta 

inbertsioak erakarri behar dira, eta, aldi berean, ekonomia aktibatzeko dinamika endogenoak sortu behar dira.

Baina ez dugu ahaztu behar ekonomia pertsonen bizitzaren zerbitzura dagoen tresna gisa ulertu behar dela beti. 

Helburua ez da BPGa, baizik eta bizi-kalitatea, bizitzaren kalitatea: jendarte-kohesioa, kultura-aberastasuna, ber-

dintasuna, zaintza... Eredu ekonomiko sendo batek oinarri materialak bermatu behar ditu, ondo bizitzeko proiek-

tuak garatu ahal izateko, pertsonek zoriontasuna bilatu ahal izateko, beren bizi-helburuak lortu ahal izateko, en-

plegu duina, etxebizitza, garraioa edo hezkuntza eta kultura lortzeko zailtasunak horretarako oztopo izan gabe.
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Ikuspegia, Ekonomia, Lurraldea, Pertsonak 
Sarrera politikoa eta Ezkerraldearen egoeraren diagnostikoa egin ondoren, Ezkerraldearen etorkizunaren alde-

ko apustu estrategikoa egin dugu, jarraian azaltzen den Ezkerraldea 2030 ikuspegian laburbiltzen dena.

Ikuspegi hori egia bihur dadin, anbizioz eta ikuspegi integral batekin lan egin behar dela uste dugu. Ez da nahi-

koa proiektu eragile batzuk egitea; aitzitik, beharrezkoa da problemak oro har konpontzea, horietako asko elka-

rri lotuta baitaude.

Lan hori hiru arlo nagusitan egituratu dugu: Ekonomia, Lurraldea eta Pertsonak, Legebiltzarreko Ponentzian 

proposatu genuen bezala, eta horren ondorioetan islatu zen bezala.

Lan-arlo bakoitzak sarrera bat eta lan-ildo batzuk ditu, eta, azkenean, ekimenetan zehazten dira.

Dagoeneko martxan dauden ekimen batzuk jaso ditugu, bai haien hobekuntza proposatuz, bai zuzenean onar-

tuz; izan ere, Ezkerraldeak guztion ekarpenak behar ditu, eta ezin dugu inolako ekarpenik baztertu, nahiz eta 

beste gune ideologiko batetik etorri, gure eskualdearentzat ideia ona bada.

Ekarpen hau jarrera berarekin jasotzea gustatuko litzaiguke. Nolanahi ere, benetako hartzailea Ezkerraldeko 

jendartea da, eta, esan bezala, harekin hitz egiten jarraituko dugu.

Ezkerraldea 2030 ikuspegia
IKUSPEGIA: Ezkerraldea 5.0. industrian oinarritutako eredu ekonomiko adimentsu eta jasan-
garri baten inguruan berrasmatzen den eskualdea da, ekonomia industrialaren eta ezagutza-
ren aldeko apustua eginez; garraio publikoa ardatz duen komunikazio-sistema baten bidez 
egituratzen da, eta jarduera ekonomikoa eta erresidentziala harmonikoki uztartzen dituen lu-
rraldearen diseinua lortzeko egituratzen du hirigintza; horrela, Ezkerraldeak bere biztanleei 
bizi-kalitatea, ingurumen berreskuratua eta oparotasun, berdintasun eta inklusio ingurune 
batean bizi-proiektuak garatzeko aukera eskaintzen die.

 

 





1. arloa: 
Ekonomia

Ezkerraldea 2030
Plan Estrategikoa
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Ezkerraldea 5.0
Ezkerraldea industria astun tradizionalaren ereduaren garapenaren ondorio da XIX. eta XX. mendeetan. Eredu 

hori XX. mendearen amaieran desagertu izanak eskualdeak gaur egun dituen arazo handiak sortu ditu. Bizkaiko 

biztanleriaren ia % 20arekin, Ezkerraldeak lurraldeko BPGaren % 12 besterik ez du ekoizten. Ezkerraldean etor-

kizuneko edozein apustu egiteko, eredu ekonomiko propioa berreraiki behar da. Gaur egun, Ezkerraldeak ez du 

eredurik eta espezializaziorik, lurralde-politika zehatzik. Jarduera ekonomikoa eraikuntzan (BPGaren % 7,7) eta 

zerbitzuetan ( % 84,6) zentratuta dago. Zerbitzu horiek industria-jarduera oso txikia duten biztanleriari eusten 

diote (hezkuntza, osasuna, merkataritza) ( % 7,5). Gaur egun, industriak Ezkerraldeko BPGan duen partaidetza 

Bizkaiko eta EAEko batez bestekoaren herena da, zeina % 20tik gorakoa den.

Egoera horretan, industria-jarduera berreskuratzea da Ezkerraldearen bultzada sozio-ekonomikorako gakoa. 

Industriaren aldeko apustua ez da inertzia historiko baten ondorio, ezta iraganaren idealizazioarena ere, baizik 

eta ekonomia industrializatuek errenta-maila hobeak eskaintzen dituztela egiaztatu delako. Industriak balio 

erantsi handiagoa sortzen du, eta horrek soldata hobeak, zerga-bilketa handiagoa eta merkataritza-superabita 

ahalbidetzen ditu.

Jarduera industrialak izan behar du Ezkerraldea berrabiarazteko gakoa. Horrekin batera, energiaren eta biozien-

tzien esparruan badira aukerak, biak ere ekonomiak eta jendarte globalek aurre egin beharreko eraldaketekin 

lotuta (trantsizio energetikoa, zainketa-ekonomia). Ekoizpen-jardueraren osagarri diren zerbitzu aurreratuak 

ere sustatu beharreko espazioa dira.

Merkataritzak eta gure errealitatera egokitutako turismo jasangarri batek osatzen dute eskaintza, lehen sekto-

rearen sustapena ahaztu gabe; izan ere, pisu gutxiko sektorea da, baina indartu egin daiteke.
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1. ardatza. Berrindustrializazio adimendua 5.0
Zerbitzu-ekonomien mesedetan industria modaz igaroa zela zirudien garai baten ondoren, gaur egun berriz ere 

aho batez aitortzen da ekonomia industrializatu baten balioa. Manufaktura-jarduera handia duten herrialdeek 

funtzionatzen dute, eta jarduera hori galdu dutenek hura berreskuratzeko planak egiten dituzte. Industriak ba-

lio erantsia sortzen du. Herrialde eta eremu industrializatuak besteak baino aberatsagoak dira. Industriak sor-

tzen duen enplegu egonkor, eta oro har, ondo ordaindua, jendarte-kohesiorako faktore bat da.

Ezkerraldeak jarduera industriala berreskuratu behar du. Ez nostalgiagatik edo inertzia historikoagatik, baizik 

eta etorkizunagatik. Industria-jardueraren onurak berreskuratu behar ditugu. Baina haien arazoen berri ere ba-

dugu. Horregatik, industria moderno, aurreratu eta teknologiko baten aldeko apustua egin behar dugu, gizarte- 

eta ingurumen-faktoreei arreta emango diena.

Europar Batasunak, Akademiaren ekarpenetan oinarrituta, INDUSTRIA 5.0 kontzeptua proposatu du eredu 

industrial berri bat definitzeko, teknologian oinarritua, baina baita ingurumen-mugekin lerrokatua eta pertso-

nengan zentratua ere. 

“Industria 5.0 kontzeptuak ikuspegi desberdina eskaintzen du, ikerketa eta berrikuntzak industriari laguntzeko 

duten garrantzia nabarmentzen du, planetaren mugen barruan gizadiari epe luzera eskaintzen dion zerbitzuan.

5.0 Industriak aitortzen du industriak boterea duela enpleguaz eta hazkundeaz haraindiko helburu sozialak lor-

tzeko, oparotasunaren hornitzaile erresiliente bihurtzeko, ekoizpenak gure planetaren mugak errespeta ditzan 

eta langile industrialaren ongizatea produkzio-prozesuaren erdigunean jar dezan.”26

Industria aurreratu, jasangarri, teknologiko, sozial, berdintasunezko, erresiliente eta pertsonengan oinarrituta-

ko baten aldeko apustua egiten dugu. Industria 5.0 terminoa hartu genuen definitzeko, haren inguruan adosta-

suna lortzeko eta industria-garapeneko eredu hori Ezkerraldeko eragile sozial, ekonomiko eta politikoek parte-

katutako proiektu bihurtzeko. Ezkerraldea 5.0

1. lan ildoa: Espezializazio 5.0. arloen definizioa

5.0 industriaren esparru globalaren barruan, Ezkerraldeak sektore espezifiko batzuk bultzatu behar ditu, bere 

gaitasunekin bat etorriz. Kritika asko jaso ditzaketen arren, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP) 

eta RIS3 euskal estrategia (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) ezinbesteko erreferentzia 

dira. Era berean, beharrezkoa da EM-EPEan jasotako ekarpenak kontuan hartzea, ekarpen hau ahal den neu-

rrian batuketa eta osagarri moduan egiteko.

Ikuspegi integratzaile horretatik, Ezkerraldeak gutxienez zazpi arlotan bideratu behar ditu bere gaitasunak:

• FABRIKAZIO AURRERATUA: RIS3 estrategiaren zutabeetako bat da, eta zeharkako ardatza. Jarduera 

berriak ezartzea eta daudenak modernizatzea fabrikazio aurreratuaren aldeko apustuaren esparruan egin 

behar da.

26  Industry 5.0. Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry. Europako Batzordearen dokumentua. 2021eko 
urtarrila 
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• ENERGIA BERRIZTAGARRIA: RIS3 estrategiaren bigarren zutabea da. Petronor findegiak eta portuko ener-

gia-jarduerak gure ingurunean duten presentziak energia ekoizteko eta banatzeko nodo bihurtzen gaitu. Aldi 

berean, erregai fosilekin lotutako jarduera ugarik eredua eraldatzeko agertokiak planteatzera behartzen gaitu. 

Energiaren arloa Ezkerraldean garatu beharreko alderdi bat da, trantsizio bikoitz baten esparruan:

- TRANTSIZIO ENERGETIKOA: Energia kutsakorrak ekoiztetik energia berdeetara. 

- BIDEZKO TRANTSIZIOA: Enplegua eta beronen kalitatea suntsituko ez duen prozesua.

• BIOZIENTZIAK: RIS3 estrategiaren hirugarren zutabeak ere garapen-eremu bat du Ezkerraldean, eskual-

dean osasun-zerbitzuak eta ikerketa medikoak garrantzitsuak baitira. Hala ere, konpondu egin beharko li-

tzateke tresnen edo sendagaien ekoizpenari lotutako jarduera ekonomikorik eza, goraldi globalean dagoen 

eta garatu beharko litzatekeen sektorea baita.

• ZERBITZU AURRERATUAK: Zerbitzu aurreratuak manufaktura-jarduera hobetzeko osagarri garrantzi-

tsuak dira. Garrantzitsua da Ezkerraldean finkatutako zerbitzu aurreratuak erakartzea eta hobetzea, bere-

ziki ekoizpen-jarduerari lotutakoak. Aholkulariek, ingeniaritzek, arkitektura-estudioek eta IKT zerbitzuek 

kokalekua izan behar dute.

• ALTZAIRUGINTZA IRAUNKORRA: Altzairua egitea izan zen Ezkerraldeko industriaren garapenaren oi-

narria. Oraindik enpresa indartsu batzuk daude sektore honetan, hala nola ACB edo Nervacero. Sektore hori 

oso ziklikoa da, krisi energetikoekiko kaltebera, eta lehia globalak asko eragiten dio. Hala ere, hori susta-

tzeko aukera dago, prozesuan eta produktuan dagoen teknologiaren eta ekoizpen iraunkorreko lidergoaren 

(hidrogenoa, elektrifikazioa…) aldeko apustua eginez.

• EKO-PORTUA: PORTUKO INDUSTRIA- ETA MERKATARITZA-EREMUA: Portua, bere funtzio logistikoaz 

gain, enpresak finkatzeko gune garrantzitsua da. Garrantzitsua da energia berriztagarrietan espezializatzeko 

joera duen jarduera horri eustea. Bokazio horrekin bat etorriz, portuaren jarduerak iraunkortasun-parametroe-

kin lerrokatuta egon behar du, ingurumenean eragina izango duten ekintzak eta hedapenak saihestuz.

• JENDARTE EKONOMIA: Ezkerraldean gizarte-ekonomiak ez du izan herrialdeko beste eskualde batzue-

tan izan duen garapen-maila, eta are gutxiago industriaren arloan. Funtsezkoa da produkzio-eredu horrek 

ekonomia eta gizartea eraldatzeko duen gaitasuna aprobetxatzea, Ezkerraldea hobetzeko.
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1. ekimena: Ezkerraldean industria-espezializazioko 7 eremu handi hartzea. 
Proiektu eragilea

1. FABRIKAZIO AURRERATUA

2. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

3. BIO-ZIENTZIAK

4. ZERBITZU AURRERATUAK

5. ALTZAIRUGINTZA IRAUNKORRA

6. EKO-PORTUA

7. EKONOMIZA SOZIALA

2. lan ildoa: 5.0 Espezializazio arloekin lerrokatzeko planak
Espezializazio-arloak ezin dira izan desio-formulazio hutsak. Neurriak ezarri behar euren garapena lortzeko. 

Sektore bakoitzak bere berezitasunak ditu, baina, oro har, guztietan elkarrizketa bat antolatu behar da, eragile 

instituzionalak, sektoreko enpresak eta jendarte-eragileak barne hartuko dituena, espezializazio-arloak gara-

tzeko planak diseinatzeko.

2. ekimena: Espezializazio-arloetan jarduteko adostutako 7 plan diseinatzea
1. FABRIKAZIO AURRERATURAKO GAITASUN TEKNOLOGIKOAK HOBETZEKO PLANA

2. BIDEZKO TRANTSIZIORAKO ESTRATEGIA

3. OSASUN POLOA GARATZEKO PLANA

4. ZERBITZU AURRERATUETAN ESPEZIALIZATUTAKO EREMUEN ESKAINTZA-PLANA.

5. ALTZAIRU BERDEAREN PLANA

6. EKO-PORTUAREN PLANA

7. EZKERRALDERAKO EKONOMIA SOZIALAREN PLANA 
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3. lan ildoa: Industria lurrak egokitu
Lurzorua ondasun urria da Ezkerraldean, eta are gehiago industria-lurzorua, jarduera horietan azalera handiak 
behar baitira. Ezkerraldean oraindik lurzoru asko abandonatuta eta/edo kutsatuta dago. Zortzi industrialdetan 
banatutako 280.000 m2 libreen aldean, 17.000.000 m2 lurzoru potentzialki kutsatu daude27.

Berrindustrializazio politika baterako kudeaketa egoki bat egitea beharrezkoa da, horretarako lurzoru indus-
triala egokituz eta babestuz, eta jarduera industriala hedatzeko lurralde diseinua eginez.

3. ekimena: Ezkerraldeko lurzoru industrialen inbentarioa egitea

Eusko Legebiltzarrak, EH Bilduk eskatuta, Ezkerraldeko lurzoru industrialen inbentarioa egitea onartu zuen. In-
bentarioa 2022 amaitu baino lehen entregatu behar zen, baina oraindik ez da amaitu. Informazio hori eskuratu 
ondoren, errazagoa izango da lurralde-plangintza egitea.

4. ekimena: Kutsatutako lurzoruak berreskuratzeko plana

EM-EPEaren arabera, lurzoru industrialak eraikitzea eta berreskuratzea da proposamen garrantzitsuenetako 
bat zuzkidura ekonomikoari dagokionez (60.000.000 €).

Ekimen hori babesten dugu, eta, gure ustez, ahalik eta industria-lurzoru gehien berreskuratu eta aktibatu 
behar da, horretarako funtsak handituz, beharrezkoa bada (adibidez, Next Generation funtsen bidez).

5. ekimena: Industrialdeak modernizatzeko plan integrala abian jartzea

Industrialde guztiak modernizatzeko, neurri hauek hartu behar dira:

- Iraunkortasuna (eraginkortasuna, aurrezpena, autoprodukzio energetikoa, elektrifikazioa)

- Irisgarritasuna: mugikortasun-planak, garraio publiko eta/edo partekaturako sarbidea, ibilgailu elektri-
koetarako instalazioak, bizikletaz sartzea bai eta ibilgailu elektriko arinak ere…

- Teknifikazioa: banda zabalerako sarbidea, digitalizazioa…

- Enpresen energia-eraginkortasuna sustatzea, Administrazioak Enpresako Energia Planak egitea exijituz.

6. ekimena: Lurzoru industriala birkalifikatzea saihesteko akordioa

Industria-lurzorua ondasun urria denez, ez du zentzurik hura galtzeak, eta horren beharrezkoak ez diren beste 
jarduera batzuetara bideratzeak haren erabilera, hala nola logistikara eta hipermerkatuetara. Lurzoru industria-
la jarduera komertzial eta logistikoetarako ez birkalifikatzeko konpromisoa hartu behar da.

7. ekimena: Espazio estrategikoak identifikatzea 

Potentzial handiena duten espazioen aukeraketa egin behar da, proiekzioa emateko eta haien sektoreagatik edo 
haien dimentsioagatik estrategikoak izan daitezkeen proiektuak ezartzea bilatzeko. Galindo, Portua, La Naval, 

Trapagako errepidea, Burtzeñako parkea…

27  Ezkerraldea-Meatzaldea EM-EPE. 47. Orrialdea. Ezkerraldea, Meatzaldea eta Erandioko 2019ko datuak.
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8. ekimena: Bizkaia-Ibaizabal Parke Teknologikoa sortzea. Proiektu eragilea

Burtzeñako enpresa-parkeak urteak daramatza bertan behera utzita, eta azken hilabeteetan bakarrik ari dira 

aktibatzeko mugimenduei berriro ekiten. Gure ustez, gune hori Punta Zorrotzako gune  eta Zorrotzaurre irlaren 

proiektu bateratu batean egituratu behar da, Teknologia-Parke handi bat eratzeko.

4. lan ildoa: Inbertsioak erakarri

9. ekimena: Invest Ezkerraldea: Ezkerraldea inbertsioak erakartzeko 
lehentasunezko eremu izendatzea

Eusko Jaurlaritzak, SPRIren bitartez, eta Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomia Sustapeneko Sailaren bitartez, 

Ezkerraldea inbertsioak erakartzeko lehentasunezko eremutzat joko dute. Horrela, enpresen ezarpena sus-

tatzeko orduan, lehentasuna emango zaio eremu horri informazioari, erraztasunei, pizgarriei eta abarri da-

gokienez. “Invest Ezkerraldea” programa izango da eskualde honetara inbertsioak lehentasunez erakartzeko 

markoa.

(Laidoak saihesteko, beste herrialde batzuetako eskualde hondatuena identifika daiteke eta modu berean jar-

dutea).
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10. ekimena: "Indartu" planaren ebaluazio eta indartzea 

Indartu Plana 2015ean sortu zen, eta, gaur egun, “2022-2027rako eskualde-helburuko estatu-laguntzei buruzko 

jarraibideek” eta “Estaturako 2022-2027 eskualde-laguntzen mapak” gidatzen dute. EBren araudia da, eta lagun-

tza behar duten eskualdeei laguntzeko aukera ematen du. Azken edizioan 20 milioi euroko zuzkidura zuen, eta 

haren jarduera-eremua Ezkerralde zabaldua eta EAEko batez bestekoa baino % 10 gehiagoko langabezia-tasa 

zuten beste eskualde batzuk ziren. Txosten oso bat egiteko eskatzen da, emaitzak sorreratik bertatik baloratze-

ko (sortutako enpleguak eta inbertsioa, enpresa onuradunak, inbertitutako zuzkidura, eta abar) eta inpaktua eta 

eraginkortasuna ebaluatzeko, plana eta zuzkidura ekonomikoa hobetzeko, hala badagokio, eta interes berezia 

jarriz plana ETEei (Enpresa Txiki eta Ertaina) eta mikroenpresei hurbiltzeko.

11. ekimena: Ezkerraldearekiko diskriminazio positiboko klausulak eusko 
Jaurlaritzaren eta Aldundiaren programetan

Eusko Jaurlaritzak eta BFAk hainbat laguntza-programa dituzte sustapen ekonomikorako eta enpresetarako. 

I+Grako, nazioartekotzerako, prestakuntzarako eta digitalizaziorako laguntza-programak dira. Programa ho-

rietan baremazio-irizpideak sartzea proposatzen dugu, Ezkerraldetik eskatzen dituzten enpresentzat eta per-

tsonentzat puntuazio gehigarria jasotzeko (eta batez bestekoa baino adierazle ekonomiko txarragoak dituzten 

beste eremu batzuentzat ere).

12. ekimena: Elkarrizketa-mahaia kooperatiba-mugimenduarekin, Ezkerraldean 
kooperatibismoa eta ekintzailetza kolektiboa indartzeko

Kooperatiba-mugimenduko erakunde eta entitateen artean partekatutako esparru bat sortuko da, Ezkerraldeko 

kooperatibismoaren errealitatea eta potentziala aztertzeko, eta eskualde horretan kooperatiben presentzia ho-

betzeko sustapen-neurriak aztertuko dira, industria-arloan arreta berezia jarriz.

13. ekimena: Toki-garapeneko agentzien ebaluazioa, koordinazioa eta 
hobekuntza

Garapen agentziek zeregin garrantzitsua izango dute eskualdeko sustapen ekonomikoan. Hala ere, eraginkor-

tasuna ebaluatu eta hobetu behar da. Udalerrietako lau agentziek, CEDEMI-BIC-Ezkerraldearekin batera, beren 

jardueraren balorazioa egitea eta lankidetza-bideak aztertzea proposatzen da. Era berean, beharrezkoa da agen-

tzia horiei eta BICari kanpo-ebaluazio bat egitea, zuzenak eta okerrak antzemateko. Baterako jarduketa-progra-

metarako proposamenak sortzen badira, erakundeek behar bezala finantzatu beharko dituzte.

5. lan ildoa: Hobekuntzak formakuntzan

14. ekimena: Prestakuntza-eskaintza espezializazio-arloetara egokitzea.  
Proiektu eragilea

Eskualdearen egungo eta etorkizuneko beharren diagnostikoa egingo da lan-arloan, prestakuntza-eskaintza 

egokitzeko, batez ere Lanbide Heziketaren esparruan. Beharrak ebaluatu ondoren, funtsezkoa da prestakun-

tzaren esparruko gaitasunak egokitzea langile kualifikatuen beharrari erantzuteko, batez ere 5.0 industriaren 

esparruan.
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15. ekimena: LH zentroak modernizatzeko eta haietan inbertsioa egiteko plana 

Eskualdeko Lanbide Heziketako ikastetxeek beharrezko hobekuntzak jasoko dituzte plantilla, instalazioak eta 

ekipamenduak lan-aurreikuspenen ebaluazioan antzemandako beharretara egokitzeko. Hau erakundeen arte-

ko finantzaketa berezia duen plan baten barruan burutuko da.

16. ekimena: Eskaerari egokitutako birkualifikazio-planak

Zailtasun handienak dituzten kolektiboak lan-merkatuan sartzeko birkualifikazioaren azterketa: iraupen lu-

zeko langabeak, emakumeak, adineko langileak, baztertutzeko arriskuan dauden pertsonak, egungo langile-

-beharrak eta 5.0 industriarako orientazio estrategikoa baloratuz.

Kontuan hartuta eskualdeko egiturazko langabezia-tasa herrialdeko batez bestekoaren gainetik dagoela, en-

plegu-plan bat eta erakunde arteko funts berezi bat gaituko dira, aparteko aurrekontu-zuzkidurarekin, presta-

kuntzarako eta enplegurako.

17. ekimena: Eskaintza/gaitasunak/bokazioak hobetzea STEAM arloan

Bilakaera demografikoak langile falta eragingo du lan-munduan, bereziki sektore dinamikoenetan, hala nola 

teknologiaren munduan. STEAM eremua (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritzak, Arteak eta Matematikak) gaz-

teentzako lanerako aukera-gunea da. Hala ere, arlo horrek ez du gazte kopuru nahikoa erakartzen, ezjakin-

tasunagatik edo ikasgai batzuen zailtasunagatik. Eremu sozialean zein ekonomikoan aurreratuen dauden 

herrialdeek STEAM eremuan benetako indarguneak eta espezialitateak dituzte. STEAM arloen dibulgazio-

-programak bultzatu behar dira ikasleen artean, eta bereziki nesken artean, ikasgai hauek oso maskulinizatuta 

baitaude. Dibulgazio-programa horiek Ezkerraldean dauden hezkuntza-mota guztietan izan behar dute jomu-

gan (bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide-heziketa).

Alderdi horrek lotura estua du 1. LAN ILDOArekin (5.0 ESPEZIALIZAZIO ARLOEN DEFINIZIOA) aipatutako 

espezializazio-arloekin eta dokumentu honetan aurkeztutako ARDATZEKIN. STEAM eremuan trebatutako 

pertsonarik gabe, ezinezkoa izango da arlo horiek garatzea, ezta beharrezkoa den trantsizio sozial, digital eta 

ekologikoa ere

18. ekimena: Ikasketa nautikoen garapena

Itsasoarekin lotutako lanbideek beti izan dute pisua Ezkerraldean, baina lotura hori galdu egin da, nahiz eta 

Nautika Eskola bezalako erreferentziazko zentro bat izan. Errealitatea hau ez dator bat eskualdeko ezauga-

rriekin, izan ere itsasoko merkataritza-sektorea eskualdeko garapen ekonomikoan maila guztietan funtsezkoa 

baita, eta zerikusia duten lanbideek lan-irteera ona baitute . Funtsezkoa da eskualdeko gazteek ikasketa mota 

horiek ezagut eta hauta ditzaten bultzatzea. Aldi berean, garrantzitsua da praktikekin eta homologazioekin 

lotutako alderdi burokratikoak arintzea, prestakuntza-denbora laburragoa eta eraginkorragoa izan dadin.
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2. ardatza. Energia

Energia ekonomiaren eta politikaren erdigunean kokatu da azkenaldian. Erregai fosiletan oinarritutako energia-

-eredua krisian sartu da, bai erregai horien izaera finituagatik, bai klima-aldaketan gero eta eragin nabariagoak 

dituelako. Bestalde, tentsio geopolitikoek prezioen krisia eragin dute energiaren esparruan, eta horrek, aldi be-

rean, inflazio-olatu historikoa eragin du. Trantsizio energetikoa (ia) inork ukatzen ez duen beharra da. Hala eta 

guztiz ere, funtsezkoa da trantsizioa benetakoa izatea eta, ekoizpenaren esparruaz gain, sorkuntza- eta merka-

turatze-sistema ere barnean hartzea, energia berriztagarria ekoizteko. Aldi berean, energia-balioaren kate osoa-

ren kontrol publikoa ezarriko da, energiarako irisgarritasuna modu justu eta unibertsalean bermatzeko.

Garrantzitsua da, halaber, eraldaketa horrek dakartzan gizarte- eta lan-inplikazioei erantzutea, gure produk-

zio-ereduan pisu handia duten sektore batzuk bertan behera utzi edo mugatu beharko baitira. Funtsezkoa da 

prozesu hori modu ordenatuan egitea, eta trantsizio energetikoaren kostua langile-klaseen gain ez erortzeko 

alternatibak sortzea.

Trantsizio-prozesu horrek bete-betean eragiten dio Ezkerraldeari; izan ere, fintzeko, birgasifikatzeko eta ekoiz-

teko instalazioak ditu, eta portuaren eremua (eolikoa, birgasifikatzailea eta ziklo konbinatuko zentrala) eta Pe-

tronor dira energia-sortzaile nagusiak. Inguru horretan zurrumurruak diren proiektuak daude, hala nola hidro-

geno-korridorea edo Iberdrolaren elektrolizagailu-planta frustratua.

Horrekin guztiarekin, Ezkerraldeak erronka eta aukera bat du trantsizio energetikoan. Ezkerraldeko trantsizio 

energetikoak bektore hauek izan beharko lituzke gidari:
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• Erregai fosilen ekoizpena pixkanaka murriztea.

• Energia berriztagarria sortzearekin lotutako elementuen ekoizpena etengabe handitzea (elektrolizagailuak, 
eguzki-plakak, makineria eolikoa).

• Energia berriztagarria (eolikoa, eguzki-energia, hidrogeno berdea) ekoizten duten instalazioak ezartzea. 

• Garraio-sistemak arlo publikora, partekatura eta elektrikora igarotzea.

• Produkzio-ehuna egokitzea energia-kontsumoa murrizteko eta sorkuntza propioa sustatzeko.

• Energia berriztagarria ekoizteko sistema komunitarioak orokortzea.

• Etxebizitzetako energia-eraginkortasuneko planak.

6. lan ildoa: Bidezko trantsizioa

19. ekimena: Bidezko trantsizioko hitzarmena edo antzeko prozesua sinatzea.  
Proiektu eragilea

Premiazko Ekintza Planak, zeina EBren Bidezko Trantsizio Estrategiaren barruan kokatzen den, epe motzeko 
erronkei erantzuna ematea du helburu, meategiak, ikatz-zentralak eta zentral nuklearrak ixten diren eremue-
tan. Eremu horietarako, Premiazko Ekintza Planak Trantsizio Justuko Hitzarmenak ezartzea eskaintzen du, 
itxierek prozesuaren amaieran enpleguan eta biztanlerian eragin negatiborik ez izatea helburu dutenak.

Ezkerraldeak ez du horrelako instalaziorik, baina, hala ere, bere inguruan findegi bat du, bere jarduera murriz-
tera behartuta dagoena, EBk hartu duen erregai fosilak pixkanaka abandonatzearen erabakiaren ondorioz. Por-
tuan erregai fosilei lotutako instalazioak ere badaude, hala nola birgasifikazio-planta eta ziklo konbinatuko zen-
trala. Gainera, altzairuaren industriaren presentzia garrantzitsua du, gaur egun elektro-intentsiboa dena.

Horregatik, Bidezko Trantsiziorako Hitzarmen bat egiteko aukera aztertu beharko litzateke, berariaz disei-
natuta dauden eremuekiko analogiaz. Figura juridiko horretara sartu ezean, antzeko prozesu bat garatu beharko 
litzateke. Hitzarmen ofizial batekin edo prozesu homologagarri batekin, Bidezko Trantsizioko dinamikak hone-
tarako aukera ematen du:

• Erregai fosilak uzteak ekonomian eta gizartean duen eragina saihestea.

• Enpleguaren kantitatea eta kalitatea mantentzea.

• Prozesua ordenan planifikatzea eta modu parte-hartzailean egitea.

• Prozesua finantzatzeko kanpoko funtsak eskuratzea.

20. ekimena: Trantsizio energetikoari lotutako hausnarketa prozesua 

Trantsizio energetikoak aldaketa metabolikoak eskatzen ditu gure antolamendu sozialean. Herritarren deli-
berazioa gobernantza kooperatiboaren funtsezko tresnetako bat da. Klimaren inguruko herritarren batzarrak 
Europako herrialde askotan emandako esperientziak dira; hauek klima-politiken kudeaketa demokratikorako 
espazioa erakunde formaletatik haratago zabaltzeko aukera ematen dute. 

Ezkerraldeak eztabaida-prozesu bat aktibatu beharko luke, klimaren inguruko herritarren batzarren adibideari 
jarraituz, trantsizio energetikoaren helburuekin eta ardatzekin egin behar den ahalegin eraldatzailea lerroka-
tzeko jorratu behar diren jarduera-ardatz estrategikoak eztabaidatzeko. Eztabaida-prozesuen ondorioz, tokiko, 
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foru eta autonomia erkidegoetako erakunde publikoek kontuan hartu, eta transizio estrategiaren garapenean 

txertatu beharko dituzten gomendioak emango dira.

7. lan ildoa: Berriztagarrien plana eta trantsizio ekologikoa 

21. ekimena: Herri-administrazioaren energia-mendekotasuna murrizteko 
programa
• Eguzki-plakak jartzea udal-eraikin guztietan, lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta administrazioa-

ren instalazioetan.

• Proiektu pilotua, Portland hirian (AEB) egindako esperientzien antzera malda handienak dituzten tarteeta-

ko hodien barruan kokatuko dira turbinak. Turbina hauen bidez ura hornitzeko eta saneatzeko sistemetan 

energia sortzeko instalazioak ezarriko dira.

• Herriko argien eraginkortasuna hobetzea, faroletako argiak berrituz. LED teknologiarako trantsizioa osatzea.

22. ekimena: Energia berriztagarria ekoizteko instalazioak hiru irizpideren 
arabera ezartzeko aukera aztertzea: Adostasun soziala, Ahalik eta inpakturik 
txikiena ingurugiroan eta Kontrol publikoa

Energia berriztagarria ekoizteko instalazioak hiru irizpideren arabera ezartzeko aukera aztertzea: Adostasun 

soziala, ahalik eta inpakturik txikiena ingurugiroan eta kontrol publikoa. Ezkerraldea, Euskal Herri osoa bezala, 

energia kontsumo handiko eremua da. Hori dela eta, gure gain hartu behar dugu hura murrizteko erronka, eta 

energia berriztagarrien bidez kontsumitzen dugun energiaren zati baten ekoizpena ere bilatu behar dugu. Mi-

kro-instalazioekin batera, arestian aipatutako irizpideak betetzen dituen instalazioren bat hartzeko baldintzak 

betetzen dituen eremuren bat dagoen aztertu beharko litzateke.

23. ekimena: Energia berriztagarrien balio-katea indartzeko plana

Energia berriztagarriek pisu ekonomiko handia dute, eta, gainera, garrantzi handiagoa izango dute. Ezkerralde-

ko industriaren aldeko apustuak energia berriztagarrien balio-katea izan behar du bere baitan (potentzia-elek-

tronika, ingeniaritzak, eguzki-plakak, errotak, elektrolizatzaileak, itsas eolikoa), bere elementu nagusietako bat 

den aldetik. Beharrezkoa da sektore hori modu ordenatuan eta proaktiboan bultzatzea, eta, horretarako, balio-

-kate hori indartzeko/hedatzeko plan bat izatea, ahal den alderdi guztietan.

8. lan ildoa: Energia komunitateak

24. ekimena: Ezkerraldeko energia berriztagarrien eskualdeko agentzia.  
Proiektu eragilea

Ezkerraldeko Energia Berriztagarrien Eskualdeko Agentzia sortzea, tokiko eremutik energia berriztagarriak sor-

tzea eta merkaturatzea sustatzeko, maila guztietako autokontsumoa bultzatuz (norbanakoarenak, administra-

zioa eta enpresak) eta energia berriztagarriak merkatuz eta demokratizatuz.
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25. ekimena: Energia komunitateak sortzeko plan orokorra 

Energia-komunitateak aurrerapen handia dira energia garbiaren ekoizpenean eta energia horren kudeaketa de-

mokratikoan. Ezkerraldeak erakunde arteko plan bat egin behar du, eskualdean energia-komunitateak sortzeko 

egon daitezkeen eremuak detektatzeko, eta, ondoren, datozen urteetan ahalik eta komunitate gehien garatzeko.

Udalerrien arteko erakunde mankomunatu bat (24. ekimena) arduratuko litzateke prospekzio-kudeaketa ho-

rretaz eta, ondoren, energia-komunitateen garapenaz. Horretarako, BFAren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza 

teknikoa eta ekonomikoa izango luke, Europako finantzaketa bilatzeaz gain. Ekintzak proaktiboa izan behar du, 

eta erakunde mankomunatuak proiektuak aholkatu, antolatu eta lagundu behar ditu, herritarrek proiektuetan 

parte hartzeko aukera izan dezaketen zalantza eta zailtasun tekniko eta ekonomikoak gainditzeko.

Erkidegoak jabetza publikokoak, publiko-komunitariokoak edo komunitariokoak izan daitezke. Gure proposa-

mena da gutxienez 20 komunitate lortzea, 20 GWh inguruko ekoizpenarekin.

3. ardatza. Biozientziak

Euskal erakundeek aurkeztutako EM-EPEak osasunaren polo bat sortzea aurreikusten du, ekimen bultzatzai-

leetako bat bezala. “2. Proiektu eragilea: Osasun Poloa. Med Tech produktuak eta zerbitzuak.” Lan honen asmoa 

borondateak batzea eta partekatuak izan daitezkeen proiektuak proposatzea denez, ez dugu arazorik beste es-

parru batzuetan proposatutako ekimen positiboak onartzeko. Horrela, Osasunaren Polo honen sorrera, ezagu-

tzaren ekonomian txertatuta, eskualdean jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua sortzeko balio deza-

keen elementuetako bat bezala aitortzen dugu eta balioa ematen diogu.
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EM-EPEak planteatzen duenaren arabera. Ezkerraldea-Meatzaldeak osasun-eskaintzaren balio-katearen kon-

tzentrazio handia du, bai asistentzia-mailan, bai ikerketa-mailan: Ezkerraldea Enkarterri ESI, Gurutzeta, San 

Eloy ESI, Bio Gurutzeta, KronikGune, Bioef. “Osasun sektoreak protagonsimo handia du eskualdean, izan ere 

BEGaren %10 izanik kualifikaziodun 11.300 profesional batzen ditu, baina enpresa eremuan proiekzio mugatua 

izanik”28

Osasun Poloa “enpresa txiki eta ertainentzako teknologia- eta merkatu-orientazioko” proiektu bat izango litzate-

ke: “prototipoen saiakuntzatik eta balidaziotik hasi eta gailu medikoen ziurtapeneraino, berrikuntza irekiko in-

gurune bat eta enpresen arteko lankidetza” sortuz. “Goi teknologiako enpresentzako traktore proiektu bat izango 

litzateke, Euskadik teknologia mediko aurreratuen garapenean parte har dezan”.

Bestalde, Ezkerraldeak Euskal Herriko ospitalerik handiena du, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea. Funtsez-

koa da azpiegitura hori sustatzea, ez bakarrik osasun-arretaren eremuan, baita ikerketa zientifikoaren espa-

rruan ere. Bio-Gurutzeta Institutua Unibertsitate Ospitalearen esparruan kokatzen da. Biocruces Bizkaia Insti-

tutuaren misioa ikerketa translazionala (laborategian pazientearen arretatik sortzen diren galderei erantzutea 

bilatzen duena) eta berrikuntza sanitarioa sustatzea da, balioa sortzeko eta osasunean eragina sortzeko gizar-

tearentzat, osasun-sistemaren, industriaren eta ezagutza zientifiko eta teknologikoko ekosistemaren arteko to-

pagune izanik eta, era berean, ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren iraunkortasuna bermatuz. Sendagaien edo 

ekipoen ikerketarekin batera, funtsezkoa da ikerketa medikoa bultzatzea, Bio-Gurutzeta Institutua indartuz.

9. lan ildoa: Biozientzien garapena

26. ekimena: Berrikuntza poloa osasunaren esparruan. (EM-EPEko 2. proiektu 
eragilea)

Osasun arloko berrikuntza gune bat garatzea eskualdean. Zerbitzu zentro bat enpresa espezializatuentzat, 

gailu medikoetarako balidazio- eta ziurtapen-sistemen garapenean espezializatua. Gailu medikoetan espe-

zializatzea eta nazioarteko lider gisa kokatzeko testak egiteko gaitasuna: 3D irudia, adimen artifiziala, datuen 

erabilera edo errehabilitazioa.

Epe ertainera enpresa-parke bat garatzeko aukera, osasun-sektoreko enpresen interesaren eta inbertsio-era-

karpenaren arabera.

27. Ekimena: Biocruces institutua sustatzeko plana

Biocruces Institutua sortu berria da eta instalazio modernoak ditu. Horrek ez du esan nahi hobetu eta handitu 

ezin denik, detekta daitezkeen beharren arabera, erakunde hori Euskal Herriko medikuntzako I+Gko errefe-

rente gisa kokatzeko, baita nazioartean ere. Horretarako, zentro hori instalazio, ekipamendu eta proiektuetan 

hobetzeko eta finkatzeko beharrak eta aukerak baloratuko dira.

28  Ezkerraldea-Meatzaldea Eskualde Plan Estrategikoa 2030. 46. orrialdea
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4. ardatza. Tokiko merkataritza
Tokiko merkataritza ekonomiaren eta gizarte-bizitzaren ardatz egituratzaileetako bat da. Hurbileko merkatari-

tzak produktu jakin batzuk eskuratzeko aukera ematen die, horietako asko oinarrizkoak, mugitzeko zailtasun 

handienak dituzten pertsonei, baina, horrez gain, bizitza, harremanak, segurtasuna eta giroa eskaintzen ditu 

kaleetan. Azken urteotan, merkataritza txikiaren gainbehera orokorra gertatu da mundu osoan, eta hori larria-

gotu egin da Ezkerraldean, erakundeek denda txiki asko ezabatu dituzten merkataritza-gune handien aldeko 

apustua egin dutelako.

Merkataritza-gune handiekin batera, merkataritza elektronikoak ere eragina izan du tokiko merkataritzaren 

errealitatean. Merkataritza-zentroek eta e-commerceko multinazionalek eskalari lotutako abantailak dituzte, 

prezio hobeak eskaintzeko aukera ematen dietenak, baina zerga-pribilegioez eta lan-baldintza okerragoez ere 

baliatzen dira. Lehia desleiala ahalbidetzen duten praktika horiek arautzea eskualdez gaindiko erakundeen 

esku dago, baina Ezkerraldetik presioa egin behar da alderdi horietan aldaketak gerta daitezen. Gainera, berez-

ko eskumenen esparruan, tokiko merkataritzari ematen zaion laguntza biderkatu behar da, babestu eta bultzatu 

beharreko balio ekonomiko eta soziala baita.

10. lan ildoa: Merkataritza-ehunari babesa

28. ekimena: Merkataritza elkarteekiko harremana eta babesa hobetu

Udalek harreman iraunkorrak ezarriko dituzte merkataritza-elkarteekin, eta haien lana babestuko dute zuze-

neko laguntzak handituz, bai eta kualifikazioa hobetzeko eta inguruneak dinamizatzeko programen bidez ere.

29. Ekimena: Denda historikoen aitortza

Udalek antzinatasun handiena duten eta/edo diseinuan, altzarietan eta dekorazioan balio artistiko edo arkitek-

tonikoa duten merkataritza-establezimenduen identifikazioa sustatuko dute. Hori denda historiko gisa aintza-

testeko egiaztapen bat ezartzeko, laguntzak eta zerga-arintzeak lortzeko helburuarekin.

30. ekimena: Tokiko komertzio bonoetan hobekuntzak 

Ezkerraldeko udalek, merkataritza eta ostalaritzako elkarteekin koordinatuta, orain arte garatutako bono-mer-

kataritza programen emaitzak ebaluatuko dituzte, bai tokiko erakundeetatik, bai beste batzuetatik ere. Ebalua-

zio horrek hurrengo ekimen hobetuak planifikatzea bilatuko du, programen zenbatekoa eta kopurua handituz, 

eskaintza merkataritzarako data onenei egokituz, izapideak sinplifikatuz, merkatariei itzulketak ahalik eta 

gehien aurreratuz, etab.

31. ekimena: Merkataritza-guneetarako lurzorua ez birkalifikatzea

Ezkerraldeko udalek konpromisoa hartuko dute merkataritza-gune handiak edo zentro logistikoak ezartzeko 

industria-lurrak EZ BIRKALIFIKATZEKO eta, formatu handiko merkataritza-instalazio berriak onartzerakoan, 

indarrean dagoen araudiaren interpretazio ahalik eta murriztaileena egiteko.
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32. ekimena: Dendetan eta ostalaritzan energia-kontsumoa murrizteko 
programa. Proiektu eragilea

Dendetan eta ostalaritzan energia-kontsumoa murrizteko programa, LED teknologiara igarotzea eta etxetresna 

elektriko eraginkorrak erostea sustatuta, hala nola isolamendu termikoko neurriak eta energia aurrezteko beste 

neurri batzuk. Aukera dagoenean, autokontsumoa baloratuko da.

Azalera handien kasuan, plan horiek eta eguzki-plakak eta auto elektrikoak kargatzeko puntuak ezartzeko es-

katuko da.

33. ekimena: Merkataritza-gune handiei zerga berdea ezartzeko eskaera

Azalera handiek ingurumen-inpaktu handia eragiten dute. Behar diren azpiegiturak diru publikoarekin eraiki 

eta mantentzen dira, eta, gainera, autoz egindako erosketek emisio handiak sortzen dituzte. Inguruko udalek 

tasa hori ezartzeko eskatuko diote Eusko Jaurlaritzari29.

34. ekimena: Pisuetako jarduera profesionalak lonjetara eramateko programa

Lonja askok hutsik dirauten bitartean, Ezkerraldeko ehunka negozio pisuetan kokatzen dira, etxe horiek bizi-

tegi-aukeratik kenduz eta atarietan igarobideen biderkatzea sortuz. Garrantzitsua da negozioak kalean bertan 

egotea etxeak askatzeko eta hiri-jarduera sortzeko. Udal bakoitzak pisuetako jarduera profesionalen errolda bat 

egin beharko luke, eta pizgarriak sortu beharko lituzke etxbeetara aldatu ahal izateko, bereziki merkataritza-jar-

duerarik ez duten eraikuntza berriko eremuetan.

35. Ekimena: Lonjen eta lokalen alokairuak merkatzeko programa

Gaur egun, jarduera askotan alokairuaren ordainketak diru-sarreren zati handi bat hartzen du, eta askotan ne-

gozioen etorkizuna arriskuan jartzen du, itxiera zuzenean eragiten ez badu ere. OHZtik hutsik dauden lonjetara 

igo beharko litzateke, lokalak itxita dituztenentzako penalizazio gisa. Horretarako, zerga-politika eta zerga-or-

denantzak erabil daitezke. Horrek eskaintza handitzea eta alokairuak merkatzea ekarriko luke. Beste neurri 

osagarri batzuk aztertu beharko dira; izan ere, egokiena, etxeekin bezala, alokairuen mugak ezartzea litzateke, 

baina horrek udalen eskumen-esparrua gainditzen du.

29  Posible da, eta beste leku batzuetan ere egiten da, ingurumen-tasa bat ezartzea kanpokotasun horiek konpentsatzeko. EH Bilduk 
Gasteizko legebiltzarrera eraman zuen proposamena, baina EAJk eta PSEk aurka bozkatu zuten
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5. ardatza. Industria kultura

Ezkerraldean industria-kultura sustatzea hainbat mailatako beharra da. Alde batetik, alderdi historiko-sen-

timentala du, gure iraganaren ezagutza eta izan ginenaren memoria mantendu nahi duena. Bestalde, beha-

rrezkoa da gure ondare materiala eta ez-materiala babestea eta balioan jartzea, berezko balioa dutelako eta, 

gainera, kultura- eta ekonomia-aukerak sortzen dituen altxor gisa. Gainera, industria-kulturak industria-jar-

duerarekin lotutako bokazio profesionalak sustatzeko balio behar du, bai alderdi formatiboan, bai ekintzaile-

tzaren eremuan.

Horregatik guztiagatik, nahiz eta ondarearen zatia turismoari buruzko atalean ere garatzen den. Industria-me-

moriaren kontserbazioa ardatz independentea da, nahiz eta zeharkako izaera handia izan.

11. lan ildoa: Kultura industriaren sustapena

36. ekimena: Teknikaren eta Industriaren Euskal Museoa. Proiektu eragilea

Museo handi bat sortzea, Ezkerraldeko eta herrialdeko beste leku batzuetako industria-ondarearen elementu 

nagusiak bilduko dituena. Museoak erakusketa-lana izango luke, baina baita zaharberritzea, dibulgazioa, iker-

keta eta industriarekin eta teknikarekin lotutako beste jarduera batzuk ere. Proposatutako kokapena Zorrotzako 

Molinos Vascos eraikina izango litzateke, Ibaizabal Parke Teknologikoaren proiektuaren barruan, baina beste 

kokapen batzuk bilatu ahal izango lirateke, eraikin hori erabili ezin bada edo egokiagotzat jotzen den alterna-

tibaren bat sortzen bada. Instalazioak industria-kultura zabaltzeko zentroa hartuko luke, arlo horretako susta-

pen-politikak koordinatzeko.

Lutxanako egungo kokapena aurreko biltegiratze hutsarekin alderatuta aurrerapena da, baina ez die proiektu 

honen beharrei erantzuten, ezta aurreikusitako handitzeari ere. Edukitzailean, edukian eta proiektuan anbizio 

handiagoko planteamendua balego, kokapen egokia izan liteke. 
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37. ekimena: Industria Kultura Zabaltzeko Euskal Zentroa. Proiektu eragilea

Kultura industriala zabaltzeko euskal zentroa Ezkerraldean kokatzea, arlo horretako sustapen-politikak koordi-
natzeko, batez ere industriaren museoko instalazioetan. Gure kultura-ondare immateriala biltzeko eta kontser-
batzeko azterlanak, eta ekimenak bultzatzea eta babestea.

38. ekimena: Industria-ondarearen inbentario orokorra, eta berau osorik 
berreskuratzeko eta balioa emateko ibilbide-orria. Proiektu eragilea

Ezinbestekoa da behingoz Ezkerraldeko industria-ondarearen eta haren kontserbazio-egoeraren inbentario 
orokorra egitea. Ondoren, gizarte- eta erakunde-arteko mahai batek ibilbide-orri bat prestatuko luke, osoki be-
rreskuratzeko eta balioa emateko; eta mahai honek adostuko luke elementuen erabilera, zaharberritze-/balori-
zazio-egutegia eta ekimenen finantzaketa.

39. ekimena: Industria-kultura ikastetxeetara hurbiltzeko programa

Industria-kultura ikastetxeetara hurbiltzeko programa bat abian jartzea. Programa horrek honako hauek barne 
hartuko lituzke: leku adierazgarrietara bisitak egitea, ibilbide globalak, erakusketak, hitzaldiak eta Ezkerraldeko 
ikasleei historia eta ondare industriala ezagutaraztea ahalbidetuko duten dibulgazioko eta curriculumeko beste 
jarduera batzuk, bai eta haien oraina eta etorkizunerako aukerak ere. Era berean, hau curriculum-aren baitan 
sartzea egokia litzateke.

40. ekimena: Hitzarmena unibertsitate publikoarekin, industria-kulturaren 
prestakuntza eta ikerketa hobetzeko

Erakundeek industria-kulturaren arloan prestakuntza-eskaintza hobetzeko programa bat adostea proposatuko 
diote EHUri, katedra edo institutu espezifiko bat abian jartzeko aukera, ikerketa-bekak sortzea, tesiak alor ho-
rretara bideratzea eta abar barne hartuta.

41. ekimena: Industriarekin eta langile mugimenduarekin lotutako efemerideen 
egutegia

Industria-garapenaren (fabriken, enpresen edo eraikinen inaugurazioa, enpresa enblematikoen desagerpena…) 
eta langile-mugimenduaren (sindikatuen fundazioa, grebak…) mugarri nagusiak bilduko dituen egutegia egitea. 
Egutegi horretatik abiatuta, efemeride nagusiak ospatzeko modua aztertuko litzateke, gertakari bakoitzarekin 
bat datozen ekitaldien bidez.

42. ekimena: Industriarekin eta egoitza artistikoekin lotutako arte-programa

Industria Kultura Zabaltzeko Euskal Zentroak, edo, bestela, beste erakunderen batek, industriari lotutako kul-
tura eta artea hedatzeko programa bat egingo du: arkitektura, zinema, plastika... Zehazki, proposamen hauek 
bultzatuko dira, besteak beste:

38.1  Industriarekin lotutako gaiak lantzen dituen zinemaldia

38.2.  Egoitza artistikoen programa, industriak inspiratutako artelanen sorkuntza sustatzeko
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6. ardatza. Turismo jasangarria

Jarduera ekonomiko guztiak bezala, turismoa abantailak eta eragozpenak dituen sektorea da. Zalantzarik gabe, 

turismoa aisialdiko eta kulturako elementu garrantzitsua da, eta, horrez gain, enplegua eta jarduera nahiko erraz 

sor ditzakeen ekoizpen-sektorea da. Baina, aldi berean, gehiegizko ustiapen turistikoak masifikazio-arazoak, 

nortasuna galtzea, etxebizitza eskuratzea zailtzea eta abar sor ditzake. Turismoari lotutako fenomeno negatibo 

horiek opor-eremuekin lotuta egon dira historian zehar; hala ere, azken aldian low cost bidaiak edo erabilera 

turistikoko etxebizitzak bezalako berrikuntzek arazo horiek ia hiri handi guztietara zabaldu dituzte. Era berean, 

ez da ahaztu behar turismoak balio erantsi gutxi sortzen duela eta, oro har, kalitate txarragoko enplegua sortzen 

duela. Horrek guztiak eztabaida handia sortu du turismo-ereduen inguruan. Argi eta garbi, Ezkerraldea urrun 

dago gehiegizko turismoak sortzen dituen kalteetatik; izan ere, bertako aukerak aprobetxatu gabe daude. Horre-

gatik, turismoa sustatzeko eredu propio baten alde egiten dugu, eskaintza berezia daukagunari lotuta: industria-

-turismoa. Aldi berean, eremu horretan Meatzaldearekin eta Enkarterrirekin dauden sinergiak argiak dira, eta, 

beraz, uste dugu baterako ekintza bat bilatu behar dela eredu partekatu bat garatzeko.
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12. lan ildoa: Mendebaldea helmuga turistikoa

43. ekimena: Mendebaldea helmugua turistikoa sortu. Proiektu eragilea

Helmuga turistikoa EAEko kudeaketa turistikoan jasotako figura bat da, eta zonako turismo-politikaren plan 

zuzentzaile bat eta sustapen-ekintza espezifikoak egitea eskatzen du. Gaur egun 6 helmuga turistiko daude 

EAEn: hiriburuak, kostaldea, barnealdea eta Errioxa. Ezkerraldea-Meatzaldea-Enkarterri barne hartzen duen 

beste bat gehitzea proposatzen dugu, Mendebaldea (Ezkrraldea, Meatzaldea eta Enkarterria). Turismoaren 

kanpo-sustapena helmuga horretan soilik oinarritu beharko litzateke, baita turistikoki saturatuta ez dauden 

eremuak biltzen dituzten beste batzuetan ere.

44. ekimena: Ezkerraldea: erreferente globala industria-turismoan. Proiektu eragilea

Ezkerraldeak eta bere inguruak industria-ondare oso baliotsua gordetzen dute, mundu mailakoa: labe garaia, 

Molinos Vascos, Bizkaia Zubia, Illgner eraikina, Gallartako meategiak, labeak, langile-etxeak, La Encartada 

fabrika. Turismo mota honetan nazioarteko potentzia bihurtzeko borondatea baieztatzeko garaia da, ez bes-

te batzuk bezain masiboa, baina bai nitxo oso interesgarria. Turismo-helmuga propioa sortzeak nortasun hori 

sustatzeko eta proiektatzeko ekintzak garatzea ahalbidetuko luke, bai eta eskualdea herrialde osoan industria-

-turismoaren trakzio-gune izatea ere.

Hori bai, ondare industrialaren kontserbazioa haren ustiapen turistikoaren gainetik jarri behar da, turismoa-

rentzat erakargarriagoa izan dadin; haren kudeaketan ondare hori kaltetu edo desitxuratu dezaketen ekintzak 

erabat saihestuz.

45. ekimena: Ibilbideak, interesguneak eta seinaletika espezifikoa

Kontserbazio- eta hedapen-programen esparruan, industria-ondareari lotutako hainbat ibilbide identifikatzea-

ren alde egiten dugu, modu gidatu edo autonomoan egin daitezkeenak. Bai ibilbideak bai mugarriak nortasun 

industrialari lotutako seinaletika espezifiko baten bidez identifikatuko dira, espazioak behar bezala identifikatu 

eta interpretatu ahal izateko.

13. lan ildoa: Beste eredu turistiko batzuk

46. ekimena: Turismo jasangarria sustatzea

Turismo industrialak Ezkerraldeko politika turistikoaren oinarria izan behar badu ere, inguruko jarduera tu-

ristikoaren ahultasunak gizarte- eta ingurumen-iraunkortasunarekin bateragarriak diren beste sustapen-ildo 

batzuk garatzearen aldeko apustua egitera gonbidatzen gaitu. Ildo horretan, sustapen-planak garatu behar dira 

honako arlo hauetan:

• Bizikleta-turismoa, bidegorrien sarea ahalik eta gehien handituz.

• Natura-turismoa.

• Turismo gastronomikoa.

• MICE turismoa, arreta berezia jarrita fluxuak atzemateko BECen jardueratik abiatuta.
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7. ardatza. Lehen sektorea
Lehen sektoreak ia ez du pisurik Ezkerraldeko ekonomian. Lurraren industrializazioak eta artifizializazioak 

leku gutxi utzi diete nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerei. Hala ere, krisi geopolitikoek elikadura-horniduren 

egonkortasuna mehatxatzen dute eta krisi ekologikoak tokiko ekoizpen jasangarria bultzatzen du. Une hauetan, 

elikadura-subiranotasunak zentzu osoa hartzen du, eta eremu horretako ekoizpen-aukera guztiak aprobetxa-

tzera behartzen du, nahiz eta mugatuak izan, gure eskualdean bezala.

Sestaok eta Portugaletek ez dute jarduera horietarako lursailik; Santurtzik, berriz, arrantza-jarduera eta urba-

nizatu gabeko eremuak ditu, eta Barakaldok urbanizatu gabeko azaleraren zati handi bat, neurri batean baso-

gintza-, nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako erabiltzen dena. Ez dugu ahaztu behar Meatzaldeak eta 

Enkarterrik askoz jarduera biziagoa dutela lehen sektorean, eta kasu askotan zailtasun handiak dituztela pro-

duktuei irteera emateko edo ustiategietan erreleboak aurkitzeko.

14. lan ildoa: Lehen sektoreari bultzada Ezkerraldean

47. ekimena: Ezkerraldeko Nekazaritza Kontseilua eta Plana

Udalek, tokiko garapen-agentzien bidez, Ezkerraldeko Nekazaritza-Kontseilu bat sortzea sustatuko dute, sek-

toreko eragileekin batera lehen sektorea sustatzeko plan integral bat diseinatu eta garatzeko. Planak, besteak 

beste, honako neurri hauek jasoko lituzke:

• Lur ustiagarrien errolda egitea eta lur horiek balioan jartzeko aukera aztertzea.

• Lurrak nekazaritza ekologikoan bideragarri bihurtzea.

• Sektoreko lan-alternatibei lotutako informazioa eta prestakuntza-jarduerak garatzea.

• Inguruko nekazaritza- eta abeltzaintza-produktuen kontsumoa erraztea, merkaturatze-zirkuitu laburrak 

eta kontsumo-taldeak bultzatuz.

• Ezkerraldeko jantoki kolektiboetan tokiko produktuen kontsumoa bultzatzea.

• Belaunaldi-erreleboko ekintzak bultzatzea inguruko eremuetako ustiategietan, aukera hori enplegu-pre-

miak dituzten edo sektorerako bokazioa duten pertsonei hurbilduz.

• Gizarteratzeko edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonei nekazaritza-jardueraren aukera hurbiltzea, 

Muskizko FTSIren proiektuaren antzera.

• Enkarterri eta Meatzaldearekiko sinergiak bultzatzea.

• Arrantza-jarduerak babestea eta sustatzea.

48. ekimena: Baso-politika jasangarria eta baso autoktonoak berreskuratzeko 
plana

Helburu ekonomikoak dituen baso-ustiategiak produkzio-ehunaren parte izan behar du, baina ingurumen-ore-

kari lehentasuna emango dion baso-politika global batean lotuta egon behar du. Pinuz eta eukaliptoz betetako 
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mendia landaketa bat da, ez baso bat. Adibide gisa, Barakaldoko heren batean zuhaitzak daude. Baina Barakal-

don 321 hektarea baso natural daude, eta 548,04 hektarea, berriz, baso-landaketak30.

Beharrezkoa da Ezkerraldea inguratzen duten mendietako baso-jarduera iraunkorrerako Plan Tekniko bat ga-

ratzea, Inbentario bat, helburu eta neurri zehatz batzuk barne hartuta, besteak beste baso autoktonoa berresku-

ratzea edo sustatzea (kontserbaziorako edo ekoizpenerako). Planak barne hartuko du erakundeek baso autok-

tonoa birlandatzeko lurrak erostea bultzatzeko estrategia.

 

30  Barakaldoko landa-inguruneko/naturguneko biodibertsitatearen ebaluazioa. Or. 7. Equinoccio Natura 2018. Barakaldo Naturala eta 
Eguzki



2. arloa: 
Lurraldea

Ezkerraldea 2030
Plan Estrategikoa
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Lurraldea deskribatuz
Ezkerraldeak 4.056 hektareako azalera hartzen du, Barakaldo da udalerririk zabalena 2.500 ha-rekin eta Por-

tugalete txikiena 319 ha-rekin. Lurzoruaren % 48 urbanizaezina da, eta Santurtzin (Serantes eta inguruan batez 

ere) eta Barakaldon (batez ere hegoaldean dauden mendiak) dago. Sistema orokorrek lurraldearen % 18 hartzen 

dute, jarduerek % 16 eta biztanleria-nukleoak lurzoruaren gainerako % 18.

UDALERRIA Azal. (Ha.) Azal. (%) Urbanizaezina Sist. orokorrak Jard. ekonomikoak Bizitegi-guneak

Barakaldo 2.500 62% 65% 11% 8% 16%

Portugalete 319 8% 0% 56% 8% 36%

Santurtzi 876 22% 35% 18% 30% 17%

Sestao 361 9% 0% 35% 41% 24%

Ezkerraldea 4.056 100% 48% 18% 16% 18%

Lurraldearen antolamenduari dagokionez, Ezkerraldeak hainbat gabezia eta baldintzapenak izan ditu, lehe-

nik eta behin bere iragan industrialaren ondorioz eta, ondoren, azken 40 urteetan hartutako erabaki politikoen 

ondorioz. Lurralde ez oso zabala da (Bizkaiko lurraldearen % 1,8), baina biztanleriaren % 19 hartzen du, horrek 

dakarren demografia- eta hirigintza-presioarekin. Sestaon eta Portugaleten, adibidez, azaleraren % 100 artifizia-

lizatuta dago, ez dute lurzoru urbanizaezinik. Santurtzi eta Barakaldo udalerri zabalagoak dira, baina lurzorua-

ren erabilgarritasuna ez da askoz ere handiagoa.

Ezkerraldeko lurzoruaren proportzio handi bat udalaz gaindiko erabilerako sistema orokor deiturikoe-

tarako da. Zehazki, eskualdearen azaleraren % 18 erabilera komun horietarako da, eta Bizkaian, berriz, % 

5. A-8 autobia eta Ballontiko Ardatza, Galindoko HUA, Gurutzetako Ospitalea, Portua eta merkataritza-gune 

ugariak (Ballonti, Max Center, Mega Park) dira sistema orokorretarako lurzoruak osatzen dituzten jarduere-

tako batzuk. Jarduera horiek guztiek Ezkerraldeko biztanleentzat abantaila batzuk eskaintzen badituzte ere, 

zenbaketa orokorrean esan daiteke abantaila gehiago eskaintzen dituztela lurraldeko gainerako biztanleentzat 

eskualdearentzat baino.

Ahalmen handiko bide-azpiegiturak, hala nola A-8 eta Ballontiko Ardatza, beharrezkoak dira lurraldea 

egituratzeko eta ekonomia errazteko, eta esan daiteke abantaila gehiago eskaintzen dizkietela Ezkerraldeko biz-

tanleei (irisgarritasunari dagokionez) desabantailak baino (garraioaren kanpokotasun gisa). Ezkerraldea udale-

rrien arteko errepide bidezko konexioa oso egokitzat jo daiteke, baina oinez, bizikletaz edo autobusez egindako 

konexioak badu hobetzeko tarterik, mugikortasun-blokean aztertzen den bezala.

Galindoko araztegia eta merkataritza-zentroek. Ezkerraldeko biztanleei onura gutxi ekartzen dieten jar-

duerak dira, hartzen duten hedadura handiarentzat. Merkataritza-guneek lanpostuak sortzen dituzten arren 

(oro har, kalitate txarrekoak), hurbileko merkataritzako enpleguak suntsitzen dituzte (kalitate handiagoko en-

pleguak) eta trafikoaren ondoriozko inpaktu negatiboak sortzen dituzte. 

Galindoko HUAan, metropoli-eremuko hondakin-ur gehienak araztu egiten dira; oso onura garrantzitsua da 

lurralde osorako, baina Ezkerraldeko biztanleek jasaten dituzte ikusmen-inpaktu negatiboak, usain txarrak eta 

lurzoruaren okupazioa. Araztegia eta merkataritza-guneak Ezkerraldean kokatzea erabaki izanaren arrazoia 
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lurzorua deskontaminatzearen izaera garestia izan zen. Industria itxi ondoren, logikoa izango zen industria as-

tun horren ordez jarduera ekonomiko modernoagoa egitea. Ezkerraldea ondo lotuta zegoenez, bai itsasoz, bai 

errepidez edo trenbidez, Bizkaiko parke teknologikoa eta beste enpresa indartsu batzuk inguruan kokatu ahal 

ziren; hala ere, industria astunak zituen lurzoruak deskontaminatzearen kostu handiak eta lurraldeko beste 

eremu batzuetan erabili gabeko lursail merkeagoak kontsumitu nahiago izan zuen klase politikoak. Horregarik 

galdu zen aukera.

Portuari eta Gurutzetako ospitale guneari dagokionez, eskualdearentzat onurgarriak direla esan daiteke bai 

termino ekonomikoetan zein zerbitzu bezala, nahiz eta ezin den ahaztu portuak gure ingurura ekarritako pre-

sio handia. Bestalde, bi azpiegitura hauek zeregin garrantzitsuagoa izan beharko lukete tokiko ekonomika bul-

tzatzeko orduan. Portuko zein ospitaleko langileen zati handi bat eskualdetik kanpo bizi da, eta BPG sortzeari 

dagokionez eragin ekonomikoa sortzen badute ere, eskualdean eragin handiagoa izan lezakete. Bizkaia osoari 

mesede egiteko pentsatutako azpiegiturak dira. 

Pisu handia duen beste lurzoru-tipologia bat jarduera ekonomikoetarako da, eskualdeko azaleraren % 16 

hartzen baitu. Jarduera ekonomikoko eremuei buruzko atalean aztertzen den bezala, lurzoru hori hobeto era-

bil daiteke eta erabili behar da, eremuan enplegu gehiago sortu nahi bada. Lurzorua jarduera ekonomikoetarako 

erabiltzeak ez du bermatzen enplegua sortuko denik, ez kantitatean, ez kalitatean. Horren adibide dugu Sestao 

eta Portugaleteren arteko alderaketa. Bi udalerriek antzeko tamaina dute, eta Sestaok lurraldearen % 41 bide-

ratzen du jarduera ekonomikoetara; Portugaletek, aldiz, % 8; hala ere, azken horrek sortzen du enplegu gehien, 

merkataritza-sare indartsuagoa duelako.

Eskualdeko lau udalerrietako bizitegi-eremuek eskualdeko azaleraren % 18 hartzen dute. Hiri-eremu horiek ga-

bezia handiak dituzte, eta konponbideak behar dituzte, hurrengo ataletan zehazten den bezala.

Laburbilduz, Ezkerraldea tamaina txikiko eskualdea da, presio demografiko handikoa, eta, sistema oro-

korretara eta jarduera ekonomikoetara lurzoru kopuru proportzionalki handiagoa bideratzen duen arren, ez da 

nahikoa bertako biztanleentzat enpleguari eta errentei dagokienez baldintza duinak sortzeko. Beharrezkoa da 

eskualdeko lurzoruaren erabilera birpentsatu eta optimizatzea, iraganeko baldintzatzaileak ezabatu edo 

minimizatzeko eta, horrela, eskualdeak etorkizun hobea izateko aukerak handitzeko.

• Lurzoruen deskontaminazio-prozesua bizkortzea, enpresa berrientzat, ekipamenduentzat edo beste-

lako erabilerentzat eskuragarri dagoen lurzoruaren eskaintza handitzeko.

• Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren erabilera optimizatzea, okupatutako azalera bakoitzeko 

enplegu-kopuru handiagoa duten enpresak erakarriz. 

• Okupatutako azaleraren araberako enplegu-kopuruari dagokionez, tokiko merkataritzak tasa handiagoak 

ematen ditu merkataritza- eta industria-gune handiek baino. Ezkerraldeko biztanleak beste udalerri batzue-

tara joaten dira (batez ere Bilbo eta Getxora) arropa eta oinetakoak erostera, estetika eta zaintza pertsonale-

ko zerbitzuak jasotzera (fitnessa, estetika, masajeak, spa), zerbitzu profesionalak kontratatzera (juridikoak, 

zerbitzu teknikoak, dentistak, etab.). Zerbitzu horietako asko eskualdean bertan bete litezke, negozio horien 

sorrera bultzatuz gero.
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Hirigintza
Ezkerraldeko lau udalerrien hirigintza-konfigurazioa industrializazioaren emaitza da, horrek eragin zuen hiri-

gintza-desordenarekin. Langileentzako etxebizitza merkeen kopuru handi baten beharrak eta 1970-1980 ha-

markada baino lehenagoko ingurumen- eta hirigintza-kalitatearen kontzientziarik ezak honako ezaugarrietako 

udalerriak ekarri dituzte emaitzatzat:

• Energia-eraginkortasun gutxiko etxebizitzen dentsitate handia; horietako askok ez dute igogailurik, 

garajerik, trastelekurik eta gasik.

• Espaloi estuak, malda handiak eta espazio estuak dituzten oinezkoentzako kale ez oso lagunkoien disei-

nua, eta bistez gozatzeko kalitatezko espaziorik gabeak.

• Kirol-, kultura- eta aisialdi-ekipamendurik eza, inguruko beste udalerri batzuekin alderatuta.

• Lurpeko edo altuerako aparkalekurik ez izatea eta ibilgailu pribatuak espazio publikoa gehiegi okupa-

tzea. Ibilgailu pribatuak espazio publikoa okupatzeak dakarren garrantziaren adierazgarri, taula hau ageri da. 

Garaje-partzela duten etxebizitzei eta udalerri bakoitzeko ibilgailu-parkeari buruzko datua abiapuntu hartuta, 

Ezkerraldeko kaleetan ibilgailuek hartzen duten espazioa zehaztu da (662.000m2); linealki, 331 km dira. 

Etxebizitzak 
garajearekin

Garajerik 
gabeko 

etxebizitzak

-% 10 lurpeko 
parking 
efektuak

Ibilgailuen 
parkea

Kalean 
aparkatutako 

ibilgailuak

Ibilgailuek 
okupatutako 
azalera (m2)

Ibilgailuek 
okupatutako 
azalera (ml)

EAE 33 67 57 1.018.758 577.569 5.775.690 2.887.845

Bizkaia 30 70 60 526.162 313.574 3.135.744 1.567.872

BIlbo Handia 27 73 63 258.084 162.235 1.623.352 811.676

Ezkerraldea 16 84 74 89.977 66.200 662.000 331.000

Barakaldo 16 84 74 41.968 31.251 312.506 156.253

Portugalete 17 83 73 18.113 13.238 132.381 66.190

Santurtzi 19 81 71 18.793 13.329 133.292 66.646

Sestao 14 86 76 11.103 8.431 84.310 42.155

• Ondo zehaztutako bide-hierarkizaziorik eza, oinezkoei lehentasuna emango diena, garraiobide bigunak 

(bizikleta, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak) eta garraio publikoa sustatuko duena, autoaren kaltetan.

• Parkerik eta, batez ere, berdegunerik eta zuhaitzik ez izatea, batez ere hurbilekoak (etxebizitzetatik 

hurbil), hiri-paisaia atseginagoa izan dadin, eta, horrez gain, airea garbitzeko.

• Itsasadarreko erriberak eta Ballonti, Galindo eta Kadagua ibaiekiko utzikeria.

Lurraldea antolatzeko arazo, hirigintza-gabezia eta etxebizitza-arazo guztiek Ezkerraldean jaio, hazi eta hezi 

diren eta helduaroan Bilbora, eskuinaldeko udalerrietara eta bizi-kalitate handiagoa ematen dieten beste uda-

lerri batzuetara bizitzera joatea erabakitzen duten pertsonen ihesa eragin dute eta eragiten jarraitzen dute. 

Aitzitik, hirigintza-kalitate baxu horrek, etxebizitza-prezio merkeagoetakoa eta infraetxebizitzetakoa, 

kasu batzuetan baliabide gutxiko pertsona gehiago erakartzen ditu. Fenomeno horrek azaltzen du, neurri han-

di batean, adierazle sozioekonomiko batzuek Ezkerraldeko udalerrietan izan duten aurrerapen txikia. Inguru 
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erakargarria izan behar da inguruko beste udalerri batzuetan gaur egun Ezkerraldeak eskaintzen ez duena 

bilatzen duten pertsonentzat.

Ezkerraldeak dakartzan hirigintza-arazoak konpontzeko, EH Bilduk XX. mendeko ibilgailu pribatura bideratu-

tako hiri-eredutik XXI. mendeko herritarrek eskatzen dituzten pertsonekin eta ingurumenarekin lagunkoia den 

hirira igarotzea proposatzen du:

• Kaleetan espazio publikoa irabaztea ibilgailuentzako aparkaleku-poltsak sortuz etxetik 5-10 minututara 

gehienez jota (lurpekoak edo altuerakoak), prezio merkean, aldirietan eta udalerri bakoitzera sartzeko bi-

deetatik gertu. 

• Kaleak berriro diseinatzea, oinezkoentzako ibilbideei eta bidegorriei lekua, lehentasuna eta jarraituta-

suna emateko. Horretarako, sare trinko eta erakargarria sortuko da, auzoak eta udalerri bakoitzean (udalak, 

osasun-zentroak, ikastetxeak, kirol- eta kultura-zentroak) sortzen diren jarduera-polo erakargarriak lotze-

ko. Oinezkoen eta txirrindularien ibilbide horiek udalerrien arteko mugetan jarraikotasuna bermatuta egon 

beharko dute.

• Udalerrietako kale nagusietan (auzoak lotzen dituzten kaleetan) bus-vao erreil bat jarri behar da, ga-
rraio publikoari lehentasuna emateko. Bide horiek ibilgailu pribatuari ere sartzeko balioko dute, baina 

sarbidea mugatuagoa izan beharko da. Neurri horien bidez, autoa ez erabiltzera eta beste modu jasangarria-

go batzuk erabiltzera sustatuko da.
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8. ardatza. Etxebizitza
Gure eskualdean etxebizitza hutsak dauden arren, argi dago Ezkerraldean bizi diren pertsonek etxebizitza 

behar dutela: erosketa-prezioak eta alokairu-prezioak ez datoz bat eskualdeko errentekin, eta horrek, besteak 

beste, gazteek emantzipatzeko arazoak izatea eragiten du.

Azken hamarkadetan eman den eraikuntza-eredu mugagabeak ondorio larriak utzi dizkigu: Ezkerraldean, gai-

nera, lehen mailako beste arazo batzuk ere badaude: etxebizitza-parke zahartua, irisgarritasun- eta autonomia-

-arazoak dituzten adinekoak...

Ezkerralderako egokia den etxebizitza-politika baten helburuak, gutxienez, hauek izan behar dira:

• Etxebizitza-premiei erantzutea, urbanizatu gabeko espazio gehiago okupatu gabe: birgaitzea eta hutsik 

dauden etxebizitzen alokairua bultzatzea.

• Beharrizan-egoerei erantzutea: gazteak, adinekoak, larrialdi-egoeran eta kalteberatasun-egoeran dau-

den pertsonak.

• Erakundeen arteko lankidetza bultzatzea, etxebizitza-beharrei erantzuteko.

15. lan ildoa: Etxebizitza eskubidea bermatzea

49. ekimena: Ezkerraldeko egoera (ber)ezagutzea

Udalek eta gainerako erakundeek diagnostiko bat egitea Ezkerraldean dagoen etxebizitza-premiari buruz eta 

lau udalerrietako etxebizitza hutsen parkeari buruz.

50. ekimena: Alokairuaren bidez etxebizitza duina izateko eskubidea 
bermatzea

Hirigintza-plangintzaren udal-diseinuak kontuan hartuko du alokairua handitzea, garapen orekatua eta heda-

korra bermatzeko eskualde osoan eta udalerri bakoitzean.

Baliabide publiko zein pribatuak alokairu-eskaintza egoki, lorgarri eta arrazoizko batera bideratuko dira, prezioa-

ri dagokionez. Udalaren eta Foru Aldundiaren hirigintza-plangintzatik, adieraziko da udalen eskumenekoak di-

ren etxebizitzen % 50 gutxienez alokairu sozialerako gordetzen direla. Hirigintzatik planifikatuko da babes publi-

koko etxe guztien erdia, gutxienez, alokairuetarako erabiltzea, beti ere, Etxebizitzaren Legea betez, administrazio 

publikoek sustatzen dituzten etxeen % 100 alokairu sozialekoak izan behar direla kontutan hartuta.

51. ekimena: Babes ofizialeko etxebizitzak berreskuratzea 

Udalen konpromisoa, egungo Lurzoruaren Legea egokitu arte, salgai jartzen diren babes publikoko etxebizitzak 

lehentasunez eskuratzeko eta alokatzeko.
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52. ekimena: Lau udalerrietan birgaitze-plan integralak. Proiektu eragilea

Lau udaletan birgaitze-plan integralak diseinatzea eta garatzea, eskualde osoko beharrak kontuan hartuta, au-

zoak eta hutsik dauden eremuak barne. Etxebizitzen birgaitzea bultzatzea lurralde-antolamenduko tresnetan, 

eraginkortasun energetikoa, ingurumenaren kontserbazioa, irisgarritasuna eta segurtasuna kontuan hartuta. 

Eta covid-19aren pandemiak utzi dizkigun irakaspenak aplikatuz

53. ekimena: Hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzea 

Etxebizitza mailegatzeko programak eta pizgarriak. Arrazoi justifikaturik gabe etxea hutsik mantentzen dute-

nei errekarguak ezarriko zaizkie; ez zigortzeko, baizik eta etxebizitzaren erabilgarritasuna bermatzeko.

BFArekin batera, etxebizitza hutsak eskura jartzeko zerga-neurriak hartzea bultzatzea, bildutako dirua etxebizi-

tza-politiketara bideratzeko. Neurri horien artean, etxebizitza hutsen OHZn errekargua ezartzea dago.

54. ekimena: Etxebizitza-eredu berriak

Etxebizitza-eredu berriak bultzatuko dira premia bereziei erantzuteko edo ostatu-premiei erantzun berriak bi-

latzeko:

• Lau udalek zuzkidura-etxebizitzen edo etxebizitza komunitarioen edo partaidetza kooperatibo/pribatuaren 

eredu bat bultzatuko dute.

• Berariazko plan bat diseinatzea, gazteek ere etxebizitza-eskubidea gauzatu ahal izan dezaten, gazteentzako 

laguntza eta neurri zehatzekin.

• Etxebizitza-parke publiko bat sortzea, larrialdi-egoerei erantzuteko udal-etxebizitzekin eta BFArekin, Eus-

ko Jaurlaritzarekin lankidetzan.

• Irisgarritasun-premia bereziak dituzten pertsonei premia horiei erantzungo dieten etxebizitzak eskuratzen 

laguntzea, eta etxebizitza-aldaketak egiteko protokoloa prestatzea.

55. ekimena: Pertsona gazteentzako etxebizitza-programak

Ezkerraldeko udal bakoitzak gazteentzako etxebizitza eraikin bat eraikiko du alokairuan, prezio baxuan. Etxebi-

zitza horien helburua gazteei kostu baxuko lehen bizitegi-aukera bat ematea litzateke, emantzipazio-prozesuari 

ekin ahal izateko. Bizileku-epea urte kopuru jakin batera mugatuko litzateke, etxebizitzen erabilera txandaka-

koa izan dadin.
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9. ardatza. Giza-eskalako lurraldea

16. lan ildoa: Landa-guneak eta gune berdeak
Azken hamarkadetan, hiriaren eta landaren arteko botere-harreman asimetrikoa ezarri da: hirian biztanle 

gehienak bizi direnez, erabaki gehienak bertan hartzen dira, eta horietako asko hirigintzarekin eta lurralde-an-

tolaketarekin lotuta daude.

Politika publikoetatik hiria eta landa-elementu osagarri gisa ulertzen lagundu behar dugu, landa-eremua hiria-

ren aldeko azpiegiturekin banatu gabe, espazio egokiak eta nahikoak antolatuz, baso publikoak babestuz...

Beharrezkoa da Ezkerraldeko landa-inguruneari eta ingurune naturalari buruzko ikuspegi integral bat ezartzea, 

landa-eremuetan eta paisaia-balioa duten eremuetan jarduteko plangintza bat egiteko orduan, hala nola Kada-

gua ibaiaren ertzetan, Kastrexanan, Castaños ibaiaren ertzetan, Gorostizan… 

56. ekimena: Natura-ingurunea sustatuko duen hirigintza-plangintza

Funtsezkoa da landa-ingurunea eta ingurune naturala ezagutzea eta zaintzea. Horretarako, honako irizpide oro-

kor hauek proposatzen ditugu:

• Elkar konektatutako kalitatezko berdeguneak diseinatzea.

• Hiri ertain eta handietan parkeek eta gainerako berdeguneek garrantzi handia dute, bai CO2 xurgatzeko, bai 

biodibertsitateari leku bat egiteko.
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• Udalerri bakoitzean kalitatezko berdeguneak sortu behar dira (forma, tamaina, topografia).

• Horrez gain, berdeguneak elkarren artean lotu beharko dira, baita hiriaren inguruko gune naturalagoekin 

ere, hiri-espazioak osasungarriagoak izan daitezen.

• Guztiz beharrezkoa den lurzorua baino ez urbanizatzea.

• Ezkerraldeko udaletako HAPOen zereginetako bat udalerri bakoitzeko lurzorua sailkatzea izan behar da, auzo 

eta industria-gune berrietako lurzoru urbanizagarria zehaztuz. Lurzorua baliabide ez-berriztagarrietako bat 

denez, urbanizazio-prozesua oso ondo mugatu beharko litzateke. Aldez aurretik urbanizatutako lurzoruan 

eraikitzea edo berriro eraikitzea posible den guztietan, lehentasunezko aukera hori izan beharko litzateke.

• Hiria eta landa-ingurunea elkarren osagarri gisa ulertzea eta antolatzea.

57. ekimena: Landa-inguruneak eta biodibertsitatea osorik babesteko plana. 
Proiektu eragilea

Ezkerraldean dauden landa-inguruneak osorik babesteko plan bat sortzea. Plan horretan, proposamen jasan-

garriak eta baliabide nahikoak jasoko dira. Biodibertsitatea kontserbatzeko neurri zehatzak barne hartuko ditu. 

Udalerrietako periferian barreiatutako hainbat natura-gune bilduko dituen eraztun bat sortuko da, paisaia- eta 

natura-balioak berreskuratzeko eta kontserbatzeko; eremu degradatuak eta bazterrekoak berreskuratzeko, eta 

kutsaduraren eta klima-aldaketaren ondorioak arintzeko. Ildo horretan, babestu beharreko eremu berri posi-

bleak identifikatuko dira, eta eremu berri horiek naturgune babestu izendatuko dira eta eremu natural handie-

tan dauden espazioak elkarrekin lotuko dira.

58. ekimena: Lindano plana

Industrializazio deskontrolatuari lotutako narriadura jasan duten landa-inguruneak eta ingurune naturalak 

leheneratzea. Horretarako, ezinbestekoa da lindanoak Ezkerraldean utzitako arrastoa ezabatzea. Horretarako, 

herriz herri identifikatu, kontrolatu eta berreskuratzeko plan bat egingo da, lindanoz kutsatutako lurzoru guz-

tiak bilduko dituena eta deskontaminaziorako behar diren bitartekoak jarriko dituena. Erantzukizuna duten 

eragileena ere izango da.

59. ekimena: Zuhaitzak landatzea, zuhaitza/ biztanleko 1/3 ratioa lortu arte

Zuhaitz gehiago landatzea, OMEk ezarritako ratioa lortu arte: zuhaitz 1/3 biztanleko. Airea garbitzeaz eta ikus-

pegia gustatzeaz gain, etorkizuneko bero-boladetan babesleku klimatikoa izan behar du.

60. ekimena: Berdeguneetan aisialdirako guneak garatzeko plana

Ezkerraldeko udalerrietako dentsitate demografiko handiaren ondorioz, hiriko eta hiri-inguruko aisialdi-eremuen 

(larreak, merenderoak, barbakoak…) gaineko presioa handia da, eta une askotan saturaziora iristen da. Urbanizatu 

gabeko ingurune naturalari zorrotz eragitea saihestuz, horien kopurua eta hedadura handitzeko plan bat garatzea 

proposatzen da, bai eta garbitasuna eta ekipamenduak oro har hobetzea ere. Halaber, natura ingurunearen ingu-

ruan aisialdi jasangarria sor daiteke. Itsasadarraren inguruko ur aisia, adibidez, ingurunearekiko errespetuz eta 

tamaina txikiko proiektu ekonomikoen bidez: kooperatibak, tokiko enpresa txikiak, autoenplegua, etab
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17. lan ildoa: Hirigintza sozial eta jasangarria

61. ekimena: Itsasadarraren ardatza berreskuratzea. Proiektu eragilea

Itsasadarra eskualde honen bizkarrezurra izan da eta da. Bilbo Handia (Bizkaiko hirigunea) historikoki oso 

desberdinak diren bi aldetan banatzen duen muga naturala: ezkerraldea eta eskuinaldea. 70eko hamarkadako 

krisiaren ondoren, industriak eta azpiegiturak etengabe uzteak degradatutako eta hutsik zeuden eremu ugari 

sortu zituen. Ezinbestekoa da gune hori Ezkerralde osoan zehar berreskuratzea, Barakaldotik Santurtziraino, 

eta ardatz bat izatea biztanle guztiek erabili ahal izan dezaten, erabilera eta gune desberdinekin.

Barakaldotik Santurtzirainoko ibai-ertzak dauden eremu guzti hori berreskuratu behar da, biztanleria osoak 

erabili ahal izateko, modu ezberdinetan. 

Gainera, kontuan izan behar dira klima-aldaketak ibai-ardatz horretan izan ditzakeen ondorioak, eta espazio 

horiek birsortu behar dira, jolas-, kirol- eta turismo-erabileretatik harago.

Plan integrala eta itsasadarraren ardatza berreskuratzea proposatzen dugu:

• Paisaiaren gaineko jarduketak, dinamika ekologikoak mantenduz, agertokiak birnaturalizatuz eta eman 

zaizkien erabilerak birpentsatuz.

• Korridore ekologikoa sortzea. Itsasadarrean biodibertsitatea berreskuratzea eta erabiltzen ez diren edo de-

gradatuta dauden ibaiertzak berreskuratzea, urbanizazio txikiko eremu publikoak sortuz.

• Bizikleta eta oinezkoentzako mugikortasun iraunkorraren ardatza. Honek genero-ikuspegia kontuan hartu-

ko du bai eta ingurunea kohesionatu ere.

• Erronka ekonomiko eta funtzionalak ere presente egongo dira ardatz honetan, eragin txikiko industriari 

eskainitako espazioak barne hartuta.

• Zonaldean dagoen ondare historikoaren balioa nabarmentzea.

62. ekimena: Benedicta hondartza

Sestaoko La Benedictako dartsenan aisialdirako eta aisialdirako gune bat kokatu daiteke, hondartza itxurakoa. 

La Benedicta hondartza zaharra berreskuratzeko iniziatiba proiektu onuragarria bihurtuko litzateke, ez soilik 

jolas-mailan, baita turismoan, ekonomian eta enpleguan ere, besteak beste.

63. ekimena: Ballontiko, Galindoko eta Kadaguako ibai-ertzak berreskuratzea

Ballonti, Galindo eta Kadagua ibaien ertzak berreskuratzea, ibai-parkeak eta korridore ekologikoak egiteko. Ba-

llonti eta Galindo ibaien kasuan, egingarria da korridore ekologiko jarraitu bat prestatzea, Portugalete eta Ses-

taoko hegoaldeko hegalak lotuko dituena (Ballonti merkataritza-gunetik, Las Camporras parketik, Markonzaga 

parketik, Las Canteras parkeraino), itsasadarraren bokaleraino (La Punta).
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64. ekimena: “Supermanzanas” izeneko iniziatiba

Ezkerraldeko hiriguneko kale nagusiak eraldatzeko eredu bat proposatzen dugu, gaur egun ibilgailu pribatuek 

okupatzen duten espazioaren zati bat herritarrentzat berreskuratzeko. Helburua da espazio publiko osasunga-

rri bat lortzea, berdeagoa, bidezkoagoa eta seguruagoa, harreman sozialak eta hurbileko ekonomia bultzatuko 

dituena.

Horretarako, oinezkoentzako ardatzen, berdeguneen eta plazen sare bat sortu behar da, oinez ibiltzen diren 

pertsonek lehentasuna izan dezaten. Ezkerraldeko herritarrek gehienez ere 200 metroko eremuetan plaza bat 

edo oinezkoentzako ardatz berde bat izatea da helburua, herri bakoitzeko erdiguneko elkarguneen eskaintza 

bereziki hobetuz. Erlauntza bat bezala, zeinean, gelaxka hexagonal txikien baturaren bidez, Ezkerraldeak es-

pazio publiko seguruago eta osasungarriagoak izatea lortuko dugun, harreman sozialak erraztuko dituztenak, 

hurbileko merkataritza sustatuko dutenak eta pertsonak eta, bereziki, gure udalerrietako haurren eta adineko 

jendearen beharrak erdigunean jarriko dituztenak.

65. iniziatiba. Hirigintza taktikoko tailerrak

Hirigintza taktikoa hirietan esku hartzeko modu bat da, irtenbide errazak eta kostu txikikoak erabiltzean oi-

narritzen dena, bizitza-kalitatea hobetzeko eta hiriak atseginago bilakatzeko efektuak lortzeko. Pinturarekin, 

loreontziekin, bankuekin, zurezko egiturekin, kaleak asteburuetan bakarrik oinezkoentzat eginez, etab. Kostu 

baxuko hobekuntzak lor daitezke. Herritarren inplikazioa eta erabaki horizontalak hartzea komunitatea ahal-

duntzeko elementu bat da.

Udalerri bakoitzean hirigintza taktikoko neurriak aktibatzeko tailerrak antolatzea planteatzen dugu, hasiera ba-

tean eskala txikian, pixkanaka estruktural bihur daitezen. Hori guztia proba-akats binomioan oinarrituta, non 

herritarrak eta jendarte-eragileak proiektu bakoitzaren diseinuaren, probaren eta gauzatzearen parte izango di-

ren.

18. lan ildoa: Igorpen Txikiko Eremuak

ITEetan ibilgailu jakin batzuen sarbidea mugatuta dago isuriak direla eta; hau da, airearen kalitatea hobetzeko 

pentsatutako neurriak dira. Hiriaren barruko eremu zabal batera mugatzen dira, eta soilik emisio-estandar one-

nak betetzen dituzten ibilgailuei sartzen uzten diete.

Ongi planteatuta, Igorpen Txikiko Eremuek hirietako airearen kalitatea hobetzen laguntzen dutela eta hiri-ere-

muan airearen kalitatearen helburuak betetzen laguntzen dutela erakusten duten ebidentzia nahikoak daude. 

Hori lortzeko, ITEekin batera beste neurri batzuk hartu behar dira, ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko, 

plan honetan zehar zehaztuko dugun bezala.

Indarrean sartu dira jada zenbait hiritako hiriguneetan ingurumen-etiketarik gabeko ibilgailuen zirkulazioa 

debekatzen duten Igorpen Txikiko Eremuak (ITE). 2021ean onartutako Klima Aldaketari eta Trantsizio Ener-

getikoari buruzko Estatuko Legeari jarraiki, 50.000 biztanletik gorako udalerriek ibilgailu kutsatzaileentzako 

zirkulazio-eremu mugatu horiek izan behar dituzte, eta 20.000 biztanletik gorakoei ere aplikatzen zaie hori, 

gehieneko kutsadura-mailak gainditzen badituzte.
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Bi faktoreengatik, demografikoagatik zein airearen kalitateagatik, araudi honek bete-betean eragiten dio Ezke-

rraldeari. 2023ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu arren, ITEek operatibo egon behar dute eta beste mota bate-

ko ekintzekin batera joan behar dute, hala nola garraio publikoa sustatzea eta mugikortasun elektriko publikoa 

eta pribatua bultzatzea. Hori dela eta, udalerriei 18 hilabeteko epea eman zaie beren eremuak martxan jartzeko.

66. ekimena: Ezkerraldeko 4 udalerrietarako Emisio Txikiko Eremua ezartzea. 
Proiektu eragilea

Plan bat egitea, Ezkerraldeko 4 udalerrietarako Igorpen Txikiko Eremua ezartzea barne hartuko duena, kon-

tzeptu aurreratu eta nahiko ausarta batetik abiatuta, airearen kalitatea eta klima-aldaketa kontrolatzeko neu-

rriak jasoko dituena, eta, era berean, oinezkoentzako sareak sortzeko, bizikleta-sarea hobetzeko, garraio publi-

koa hobetzeko, aparkalekuko erregulazioak egiteko edo taxiak egiteko neurriak jasoko dituena. ITEekin batera, 

mugikortasun-planak egin behar dira, ibilgailu pribatuan egindako joan-etorriak motorrik gabeko baliabideeta-

ra aldatzea ahalbidetzen dutenak (ikus mugikortasunari buruzko atala).

67. ekimena: Emisioen teledetekzio-sistema

Emisioen teledetekzio-sistema bat definitzea (RSD, Remote Sensing Device) eskualde osoko benetako emisioak 

neurtzeko, eta, aldi berean, ibilgailu kutsatzaileenak eta garbienak identifikatzea. Lau udalerrietako puntu ani-

tzetan sentsore-sare ibiltari bat ezartzen da, isurketak abiadura, azelerazio eta trafiko baldintza desberdinetan 

neurtzeko aukera ematen duena eta, gainera, ia eskualde osoko emisio errealei buruzko datuak izatea ahalbide-

tzen duena.

68. ekimena: Disuasio-aparkalekuak eta periferikoak

Aparkalekuak instalatzeko Plan Orokorra abian jartzea, kaleetan espazio publikoa irabazteko, ibilgailuentzako 

aparkaleku-poltsak sortuz (lurpekoak edo altuerakoak), prezio eskuragarrietan, aldirietan eta udalerri bakoitze-

ra sartzeko bideetatik gertu. Ezkerraldeko udalerriak ez dira oso zabalak; aparkaleku-poltsak etxebizitzetatik 

5-10 minutura egongo dira.
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10. ardatza. Garraio publikoa
Gaur egun, Ezkerraldeak Bizkaiko biztanleriaren % 19 biltzen du, eta, hala ere, BPGaren % 12 baino ez du sortzen, 

eta bertako biztanleria landuna Bizkaikoaren % 19 bada ere, langabezia-tasa handiagoa duenez, Bizkaiko enple-

gu-kopuruaren % 12 baino ez du sortzen. Gainera, biztanleria landunaren % 57k eskualdetik kanpo egiten du lan. 

Asimetria horien ondorioz, Ezkerraldeko biztanleen derrigorrezko mugikortasun-tasa handiagoa da gainera-

ko eskualdeetan baino. Gainera, gero eta gehiago dira gure herriak betetzen dituzten merkataritza eta zerbitzu 

nodo handiak.

Horrek 12.000 desplazamendu baino gehiago eragiten ditu ibilgailu pribatuan Super Surren, eta 140.000 baino 

gehiago A-8an.

Garraio publikoari dagokionez, Ezkerraldeak 100.000 joan-etorri inguru eragiten ditu egunero, Bilbo Handian 

(Bizkaiko hirigunea) sortzen diren 521.000 desplazamenduen % 20:

• Barakaldo: 47.999 (%9,2)

• Sestao: 9.817 (%1,9)

• Portugalete: 22.610 (%4,3)

• Santurtzi: 15.729 (%3,0)

Ezkerraldeak inguratzen gaituen ingurunean eragin negatiborik sortzen ez duen eta bertako biztanleen ongiza-

tea eta bizi-kalitatea hobetzeaz arduratzen den desplazamendu-eredu bat behar du. Ildo honetan funtsezkoa da 

Ezkerraldeko mugikortasun-politika ingurumen-krisiaren eta energia-ereduaren harira munduan nagusitzen 

ari diren hausnarketa-korronteekin lerrokatzea. Mugikortasun-beharrak murriztea da eredu iraunkorrari egiten 

zaion ekarpenik onena. Eta joan-etorri gehienak lanera joateko badira, ulertu behar da mugikortasun iraun-

korrerako ekarpenik onena eskualdean enpleguak sortzea dela, batez ere bolumen handiko garraio publikoko 

sistemetatik gertu dauden eremuetan, metroa eta trenbidea, esaterako.

Pertsonak beren enpleguak dauden tokira lekualdatu beharrean, enpleguak pertsonak dauden tokira 
lekualdatu behar dira. Auto pribatuaren erabilera errazteko azpiegitura garestiak eraikitzeko eredu zaharki-

tuak iraun beharrean, beharrezkoa da Ezkerraldean jarduera ekonomiko aurreratu bat garatzeko espazioak gai-

tzen inbertitzea, dokumentu honetako 1. arloan proposatutakoarekin bat etorriz.

Lehentasun hori ezarri ondoren, oraindik ere iraungo duten mugikortasun-premia handiak modu ordenatu eta 

iraunkorrean planifikatu behar dira. Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak bultzatuta-

ko Euskadiko Garraio Iraunkorraren 2030erako Gida Planean, besteak beste, honako helburu hauek jasotzen dira:

• Garapen ekonomiko, iraunkor, adimendun eta arduratsua sustatzea.

• Irisgarritasun unibertsala sustatzea, lurralde-plangintza egokiarekin bat etorriz.

• Garraiobideen oreka berria bultzatzea.

• Garraioaren erabilera eraginkorra eta arduratsua sustatzea.

• Garraio publikoko sistema integratu bat garatzea.

Helburu horiek lortzeak ekarriko luke Ezkerraldean eta gainerako eskualdeetan garraio-sistema iraunkor bat iza-

tea, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-ikuspegitik, kalitatezkoa, garapen sozioekonomikoari lagunduko diona 

eta pertsonen eta ondasunen mugikortasun-beharrei erantzungo diena. Baina errealitatea oso bestelakoa da...
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Garraio pribatuaren eta garraio publikoaren arteko banaketa modala da daturik argigarriena azken hamarka-

detan aurrerapenik egon ez dela frogatzeko, nahiz eta Ezkerraldean garraio publikoan inbertsioa egin den. Eus-

ko Jaurlaritzaren Garraio Eskariaren Irudiaren Estatistikaren emaitzei buruzko 2016ko azken txostenean ikus 

daitekeenez, hamarkada batean (2006-2016) ibilgailu pribatuaren erabilerak ez du atzera egin, eta, are gehiago, 

pixka bat gora egin du.
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Garraio publikoaren erabilerak (busa + trenbidea) % 30eko merkatu-kuota izaten jarraitzen du. Bizkaiko Garraio 

Partzuergoak 2008an agindutako Mugikortasunari buruzko Azterlanean jasotako datuen antzekoak.

Barakaldo Portugalete Sestao Santurtzi

Udalerria 96.412 48.386 29.718 47.094

Bidaiak 166.654 61.178 42.482 47.177

Bid./Biztanleria ratioa 1,7 1,3 1,4 1,0

Barne-bidaiak 40.355 5.168 5.382 9.074

Kanpoko bidaiak 126.319 56.010 37.100 38.103

%76 %92 875 %81

Kotxea 105.951 39.288 29.190 29.516

Garraio publikoa 55.752 17.051 11.161 15.781

Besterik 4.951 4.839 2.131 1.880

GP / Kotxea %33 %28 %26 %33

Oraintsuago, Bizkaiko Bizikleta Bideen LPSa egiteko egindako eskariaren azterketan banaketa hau antzematen da:

Kotxe 1.189.850 %69

Garraio publikoa 534.419 %31

1.724.269 %100

 Laburbilduz, azken bi/hiru hamarkadetan ez da garraio publikoaren erabileran aurrera egin, metroa 
ezartzeak arrakasta handia izan badu ere. Ezkerraldeko mugikortasunari buruz egiten dugun balantzea 

Garraio Iraunkorraren Gidaplanak ezarritako helburuak lortzetik urrun dago, eta, beraz, azterketa eta hobekun-

tza-proposamenak egiten ditugu. Dokumentu honetan planteatzen diren proposamenak ez dira proposamen 

itxiak. Ezkerraldeko garraio-ereduari buruzko eztabaida egiteko abiapuntu izan nahi dute.
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Jarduera ekonomikoa sortuz desplazamendu-beharrak murriztea eta garraio publikoa sustatzea Ez-
kerralderako mugikortasun jasangarriko eredu berri baten ardatz nagusietako bi dira.

19. lan ildoa: Garraio publikoa indartzea
Ezkerraldea eskualdeko garraiobide nagusiak autobusa eta trenbideko garraioa dira.

 19.1 lan ildoa: Bizkaibus
Ezkerraldeak 26 autobus linea ditu, horietatik 16k Barakaldo zeharkatzen dute, 9k Sestao, 13k Portugalete eta 

12k Santurtzi.

• A0654 BALMASEDA - Gurutzeta / Cruces - UPV/EHU

• A2315 SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU

• A2316 SESTAO - UPV/EHU

• A2326 BARAKALDO - UPV/EHU

• A3115  BILBAO - SANTURTZI

• A3122  BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega

• A3129  Lutxana - Gurutzeta/Cruces – SANTURTZI

• A3135  SESTAO - Kabiezes

• A3136  BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI

• A3137  BILBAO - BARAKALDO

• A3141  Gurutzeta / Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN

• A3144  BILBAO - Gurutzeta / Cruces - BARAKALDO (Ugarte)

• A3151  BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista)

• A3321  PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ

• A3323  PORTUGALETE - GALDAMES

• A3331  SESTAO – TRAPAGARAN

• A3332  TRAPAGARAN - SANTURTZI

• A3333  Gallarta - SANTURTZI

• A3334  SANTURTZI - BALMASEDA

• A3335  MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO

• A3336  BILBAO - MUSKIZ

• A3338  MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas

• A3339 Gurutzeta / Cruces - BARAKALDO - La Arena 

• A3471 GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura)

• A3472 GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) 

• A3522 MUNGIA - DERIO - Gurutzeta / Cruces

Gainera, Barakaldo udalerriak Kbus izeneko udal autobus zerbitzua ere badu. 2019ko datuen arabera (une ho-

rretan 1. eta 2. lineak bakarrik zituen), egunero 131 espedizio egiten zituen eta 1.142,90 km zeharkatzen zituen. 

Gaur egun linea hauek eskaintzen ditu: 

• Linea 1:  Desertu-Lutxana.

• Linea 2:  Errekaortu - Errekatxo -Lasesarre.

• Linea 3:  Kadagua - Kastrexana.
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Bizkaibuseko linea asko eta geraleku asko izan arren, zerbitzua berrikusi behar da, linea asko ibilbidean eta 

maiztasunetan bikoizten baitira.

Gaur egun 23 linea (lehen aipatutako 26 lineetatik) Ezkerralderako izendatuta daude, lanegun batean 1.129 

espedizio eta 21.960 km eginez.

Id Operadorea Lineak Bidaiak Egindako 
kilometroak Bidaiariak Bidaiariak /  bidaiak

8077 Bizkaibus Busturialdea 10 246 15.440 10.788 43,81

8067 Bizkaibus Enkarterri 9 185 7.159 5.695 30,78

8066 Bizkaibus Euskotren Bus 11 382 6.722 9.955 26,06

8076 Bizkaibus Ezkerraldea 23 1.129 21.960 34.841 30,86

8068 Bizkaibus Mungialdea 31 660 14.696 15.565 23,58

8069 Bizkaibus Pesalur 22 779 26.135 23.579 30,27

GUZTIRA 106 3.381 92.212 100.414 29,70

69. ekimena: Bizkaibusen zerbitzua indartzea

Zerbitzu hau berrantolatu behar da, puntu gehiagotara iritsiz, maiztasunak areagotuz eta lineen bikoiztasuna 

ezabatuz. Kontuan izan behar da 2024an amaituko direla Bizkaiaren egungo emakidak Ezkerraldean, eta, beraz, 

inflexio-puntua izango da sistema hobetu ahal izateko.

70. ekimena: Intermodalak indartzea

HIRI ESPAZIO INTERMODALAK diseinatu behar dira, erabiltzaileak erraz alda daitezen Ezkerraldean zerbi-

tzua eskaintzen duten operadoreen artean (metroa, aldiriko RENFE edo Bizkaibus). Espazio horiek behar beza-

la koordinatuta egongo dira beren artean, eta, horrela, erabiliko lituzketen pertsonek, informazio-panelen bidez, 

denbora errealean edo mugikorraren bidez, beste baliabideei buruzko beharrezko informazio guztia eduki ahal 

izango dute, informazio jakin bat erabiltzen ari direnean.

Era berean, ordutegiak modu koordinatuan pentsatu behar dira, eta gutxieneko itxaronaldia eta ahalik eta era-

ginkortasun handiena eskaini behar dute batera lekualdatzeko. RENFEren edo Metroaren geltoki bakoitzaren 

irteeran, Bizkaibusen geltokirik hurbilena seinaleztatu behar da, doazen lineak eta hurrengo zerbitzuetara arte-

ko itxaronaldiak erakutsiz. Autobus-geltoki guztiak birpentsatu egin behar dira, garraiobide-aldaketak hiri-oz-

toporik izan ez dezan.

Beharrezkoa izango da, halaber, KANPOKO GELTOKI INTERMODALAK diseinatzea Ezkerraldea beste eskual-

de batzuekin lotzen duten garraiobideetarako. Geltoki horiek eskualdeko barneko garraiobideekin koordinatuta 

egon beharko dute (metroa, aldiriko RENFE edo Bizkaibus). Hiri-intermodaletan bezala, aldaketak erraza eta 

erosoa izan behar du, seinaleztatuta egon behar du, ez du arriskutsua izan behar (kaleak zeharkatu gabe eta 

joan-etorri handirik egin gabe), eta erabiltzaileari denbora errealean eman behar dio bitarteko publikoei buruz-

ko informazioa.

Bereziki, Ansio eta Urbinagako (etorkizunean) geltoki intermodalak sustatu behar dira, txartel bakarra eta ga-

rraiobideen arteko doako deskontuak lortu ondoren, Metroa eta Renfe izan daitezen Bilbora sartzeko gune nagu-
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siak, bai eta Ezkerraldeko hiriguneak egituratzeko gune nagusiak ere, eta Bizkaibus da herrigune txikienetakoa. 

SANTURTZI, iparraldeko eskualde-buru gisa, mota horretako intermodal bat ere izan lezake Kabiezes aldean.

71. ekimena: Eskariaren araberako zerbitzua enklabe txikietan

Kontuan hartu behar da, halaber, udal-zerbitzuak sortzea, edo udalek diruz lagundutako zerbitzuak, hala nola, 

HerriBusak edo AuzoTaxiak, landa-guneetara eta hiriguneetatik urrunen daudenetara garraio publikoa sartu 

ahal izateko. Enklabe horietarako eskariaren araberako zerbitzu bat ezartzea.

72. ekimena: BTR autobus sistema sortzea (Metrobus)

Trenbide-sistemen abantailak bereganatuko dituen autobus-zerbitzu bat sortzea proposatzen dugu, hala nola 

tranbiarena eta metroarena (BTR sistemak). Honako ezaugarri hauek izango ditu:

• Txartela baliogabetzea ibilgailuan abordatu aurretik. Horri esker, geraleku-denborak murriztu daitezke, au-

tobuseko ate guztietatik sartzeko aukera ematen baitu.

• Okupazio handiko erreiekin konbina daitekeen errei esklusiboa.

• Elkarguneetan eta semaforoetan pasatzeko lehentasunak, autobusaren lehiakortasuna bultzatzeko ibilgailu 

pribatuaren aurrean.

• Maila-moduko sarea konfiguratzea. Helburua da erabiltzaile batek ez jakin behar izatea zenbat autobus har-

tu behar dituen helmugaren arabera. Bilboko metropoli-arearen kasuan, itsasadarraren ardatzarekiko lerro 

paraleloak eta haren zeharkakoak egongo lirateke. Konfigurazio horri esker, lerroen erredundantzia murriz-

tu eta trazatu zuzenagoak dituzten lineak konfiguratu daitezke.

• Maiztasun handiko zerbitzuak: 5/10 minutu; horrela, geralekuan itxaroteko denborak ez du eragotziko auto-

busa hartzea.

73. ekimena: Autobus-flotaren elektrifikazioa

2023aren hasieran, Bizkaibuseko lau autobusetik bat bakarrik jo daiteke ibilgailu eraginkor eta jasangarritzat 

garraio kolektiboaren sektorearen ingurumen-ikuspegitik. 2022ra arte Bizkaibusek ez du autobus elektriko ba-

kar bat izan.

Bizkaibusek motorizazio hibridoko 76 autobus eta 6 autobus elektriko ditu, flotaren laurdena, % 24,4. 2030 

Agendarekin eta Garapen Jasangarriko Helburuekin bat etorriz, udalek BFAri eskatuko diote Bizkaibusen flo-

taren elektrifikazio mailakatuaren aldeko apustu irmoa egin dezala. Barakaldoko Udalak apustu bera egingo du 

KBUS udal autobus zerbitzuan.

Norabide horretan, ibilbide-orri hau aplikatuko da:

• Plan Estrategiko honen indarraldiaren barruan, Bizkaibuseko flotako autobus guztiek eraginkorrak izan 

beharko dute. Horretarako, 2030. urtea baino lehen, flotaren erdia gutxienez % 100 elektrikoak diren au-

tobusez osatuko da. Gainerako % 50a ibilgailu hibridoak, hidrogenozkoak edo biometanora egokitutakoak 

izango dira, eta, horrela, flota erabat berrituko da.
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• Autobus elektriko berri horiek Ezkerraldeko emisio txikiko eremuak estaltzen dituzten lineei erantzun 

beharko diete. Linea horiek 2023an hasiko dira indarrean.

• Bizkaibusek Aparkabisan dituen kotxetegiak gaueko karga-puntuak instalatzeko egokitzea. Horrela, Ezke-

rraldea zeharkatzen duten lineen buru nagusietan, kargatzeko puntuen mapa diseinatu da.

• Udalek karga-puntu horiek udal hiri-lurretan ezartzea erraztuko dute.

• Bizkaibusen "zero emisio" ibilbideen mapa bat diseinatzea, batez ere hiriguneetara sartzen direnetan, herri-

tarrek erraz identifikatu ahal izango dituztenak.

 19.2 lan ildoa: Metro Bilbao
Metro Bilbaoren 2. linea (L2) Basauriko geltokian hasten da eta Kabiezes geltokira iristen da, Ezkerralde osoa 

hartuz. Eskualde honetan 11 geltoki daude:

• Kabiezes

• Santurtzi (+Funicular a Mamariga)

• Peñota

• Portugalete

• Abatxolo

• Sestao 

• Urbinaga

• Bagatza

• Barakaldo

• Ansio

• Gurutzeta/Cruces

Gaur egun, 2,5/3 minuturo eskaintzen dira frekuentziak puntako orduan, eta 6 minuturo haranean lanegunetan. 

Jaiegunetan, 10 minutuan behin, eta 30 minutuan behin, asteburuetan, gauez. Zerbitzua modu egonkorrean 

eskaintzen da eta Ezkerraldeko herritarren eskaerak modu orokorrean betetzen ditu; hala ere, ordutegi-tarte ja-

kin batzuetan hobekuntzak egin behar dira. Puntako orduetan, eta, batez ere, goizean, 07: 00etatik 09: 00etara, 

trenen saturazio-maila oso handia da, eta zenbait unetan irisgarritasuna kolapsatu egiten da.

BECeko ekitaldien aurrean, ANSIOko geltokiak eta geltokitik hurbilen dauden geltokien okupazioak (Guru-

tzeta, Barakaldo, Bagatza) nabarmen gainditzen ditu joan-etorrien erosotasun-ratioak, okupazio handiegia lor-

tuz.

74. ekimena: Metroaren maiztasuna handitzea gehien erabiltzen diren ordu eta 
ekitaldietan

Goizeko lehen orduan (7: 00etatik 9: 00etara) eta ekitaldi berezietan (kontzertuak, azokak, azterketak, etab.) 

maiztasuna handitzea. Zerbitzua areagotzea 6ak baino lehen eta 23ak eta gero.

75. ekimena: Trenen edukiera handitzea, 5. autoa barne

Unitateen edukiera handitzea; gaur egun, tren-unitateen % 50 baino gutxiagok du 5. autoa. 46 trenen artean, 22 

dira 5 autokoak (718 pertsona), eta 24 dira 4 autokoak (570 pertsona).
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 19.3 lan ildoa: Renfe Aldirikoak

C1 eta C2 lineek Ezkerraldeari zerbitzua ematen diote.

Hauek dira bere geltokiak:

• Lutxana (C1-C2)

• Desierto-Barakaldo (C1-C2)

• Galindo (C2)

• Sestao (C1)

• La Iberia (C1)

• Portugalete (C1)

• Peñota (C1)

• Santurtzi (C1)

Nahiz eta Ezkerraldeko udalerri guztiak estali, Metro Bilbaok ez bezala, ez du udalerrien erdigunea zeharkatzen, 

baizik eta trazadura itsasadarraren ardatzetik igarotzen da.

Horren ondorioz, haren erabilera-maila metrokoa baino txikiagoa da, eta beheranzko joera du, batez ere azpie-

gituretan inbertsiorik egin ez delako eta zerbitzuaren fidagarritasun eskasa dela-eta, zirkulazioak etengabe eza-

batuta.

Hala ere, Ezkerraldea ardatz horren gainean hedatuko da, batez ere Sestaoko La Naval eta Barakaldoko Vega 

de Tapia inguruan. Zona hauetan, La Naval zonaren balorizazio industriala eta Ibaizabal Parke Teknologikoa 

sortzea proposatzen dugu, Burtzeña, Zorrotza Punta eta Zorrotzaurre lotuz. Beraz, trazadura honen erabilera 

errebalorizatu egingo litzateke.
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76. ekimena: C1 eta C2 lineak modernizatzeko plan orokorra, C1 pixkanaka 
lurperatzea barne. Proiektu eragilea

C1 eta C2 lineetan inbertitzea, berandu baino lehen EAEari transferituko baitzaizkio, Ezkerraldeko hedapen-ere-

mu horri kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izateko. Beharrezkoa da gaur egun kudeatzaileek kontuan hartzen 

ez dituzten lerro hauek modernizatzeko plan integral bati ekitea:

•  Trazadurak, geltokiak eta inguruneak modernizatzea.

• Zerbitzu hori Bizkaibusekin eta Metro Bilbaorekin koordinatzea eta osatzea, haien artean lehiatu ez daite-

zen, baizik eta udalerri bakoitzeko puntuen artean garraio-alternatiba bat eskain dezaten (kontuan hartu 

behar da gure BTR proposamena).

•  C1 linearen lurperatze progresiboa bultzatzea, Santurtziko portutik salgaiak garraiatu ahal izateko, zaratak, 

bizilagunei eragozpenak eta segurtasun-baldintzak saihesteko.

•  Lurperatzeak askatutako lurrak erabilpena erabakitzeko partaidetza-prozesu bat egitea.

 19.4. lan ildoa: Merkantzien garraioa
Bilboko portuko salgaien trafikoa Kantauri itsasoko eta, aldi berean, Iberiar penintsulako garrantzitsuenetako 

bat da. Penintsulako merkantzien trenbide-korridore nagusien testuinguruan, Hegoaldeko Trenbide Saihes-
bidea (HTS) proiektatu da Mediterraneoko eta Atlantikoko ardatzekin lotzeko.

Atariko faseetan 1000 milioi euro inguruko balioa duen azpiegitura horren bidez, merkantziak Bilboko portutik/

portura garraiatzeko gaitasuna handitu nahi da, Bilbo-Santander Abiadura Handiko Trenbidearekin elkarrera-

gingarritasun berri bat sortu, eta 10 urte erabili gabe daramatzan Seranteseko tunela martxan jarri.

Azpiegitura bateko diru publikoaren gastuak, azpiegitura-sistemaren helburua eta arazoa konpontzeaz gain, in-

gurumen, jendarte eta ekonomia errendimendu handieneko irtenbidea eskaini behar du, eta hori ez da lortzen 
HTSaren proposamenarekin.

Trenbideak merkantzien errepideko garraioaren kuota handia bereganatzearen aldeko apustua egiten dugu, eta 

guztiz egokia iruditzen zaigu merkantzien trafikoa trenbide bidez handitzearen aldeko apustua, errepi-

deko trafikoaren kontura, baina ez edozein preziotan, eta edozein proiekturekin.

77. ekimena: Bilboko Portutik merkantzien garraioa hobetzea

Bilboko portutik goi-lautadarako merkantzien garraioa hobetzea, egungo trenbide-sistema optimizatuz eta 

errentagarritasun ekonomiko eta sozial txikiko sistemak ezartzea saihestuz. "C1 eta C2 lineen zati bat berrituz, 

egokituz eta lurperatuz", Ezkerraldeko hainbat gizarte-eragilek BILBOKO HEGOALDEKO TRENBIDE SAIHES-

BIDEAREN INFORMAZIO AZTERLANAREN ORDEZKO AUKERAK dokumentuan planteatu eta aurkeztu 

dutenez, salgaien garraiorako gaitasun bera lor daiteke, ingurumenari eta lurzoru berrien okupazioari modu 

aipagarrian eragin gabe, egungo egoeraren alderdi sozialak eta hirigintzakoak hobetuz, trenbidea Ezkerraldean 

integratuz eta linea horretako hainbat tokitan bizilagunei sortzen zaizkien eragozpenak ezabatuz.
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11. ardatza: Azpiegiturak

Ezkerraldeko bide-sareak lotura duinak bermatu behar ditu udalerri guztiak lotzeko eta beste eskualde batzue-

tara mugitzeko, sarea kontserbatzeko eta hobetzeko betebeharrak betez eta biztanleentzako irisgarritasun-mai-

la egokiak bermatuz. Azpiegitura berri horiek eraikitzeko orduan, gizartearen parte-hartzea bermatzeko neu-

rriak ezarri behar dira eta, era berean, gardentasuna eta akordioen jarraipena ahalbidetu behar dira.

Azken urteotan azpiegiturak eraikitzeko ezarri diren politika etengabeak gelditu behar dira; izan ere, inbertsio-

-politika horrek administrazioak ekonomikoki itotzen ditu, ingurumenari eragiten dio eta ibilgailu pribatuan 

oinarritutako mugikortasun-ereduei erantzuten die, eta horiek gaindituta egon beharko lukete. Ezkerraldean 

errentagarritasun soziala handitu eta garraio publikoa bultzatzen duten azpiegiturak lehenetsi behar 

dira. Era berean, Ezkerraldeko udalerrien arteko harreman naturala lehenetsi eta sendotu behar da.

Erakundeak, ordea, ibilgailu pribatuen erabilera sustatzen duten azpiegituren aldeko apustu irmoa egiten ari 

dira: Supersur ibaiaren zabaltzeak, Ballontitik Lamiakora doan ibai-azpiko tunela edo Ezkerraldeko Parke Tek-

nologikorako sarbide berriak. Lehentasun horiek zalantzan jarri behar ditugu. Ibilgailu pribatua erabiltzeak oso 

kostu ekonomiko handia du, ingurumen-kostu handia eragiten du (zarata, kutsadura, etab.) eta kostu sozial 

handia sortzen du: istripuak, giza kostu eta kostu ekonomiko handia dakartenak. Errepide bidezko garraioak 

kostu energetikoa du, eta, jendarteak garen aldetik, ezin izango dugu horrelakorik onartu, bai erregai fosilen 

prezioen igoeragatik, bai erregai horien urritasunagatik, ziur asko bi faktore horien nahasketa batengatik.

Atal honetan, izaera jasangarria duten mugikortasunarekin zerikusia duten azpiegitura guztiak hartuko ditugu 

kontuan. Berrikuntzarekin, azpiegitura berdeekin eta klima-aldaketaren aurkako borroka eta deskarbonizazioa 

bultzatzen duten azpiegiturekin zerikusia duten azpiegiturak izango lirateke.
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Azpiegitura-eredu horrek CO2 kontsumo txikiko ekonomia ahalbidetuko duten aldaketa teknologikoak jaso 

beharko ditu, bai eta nahitaezko mugikortasuna murrizteko, hiri-hazkunde desordenatua sustatzeko, mugikor-

tasun aktiboa sustatzeko eta garraio publikoarekiko intermodalitatea sustatzeko jarduera-ildoak ere. Ezkerral-

derako etorkizuneko garraio-eredua bultzatzea, autonomoa, konektatua, jasangarria (elektrikoa edo ez) izateaz 

gain, demokratikoa, publikoa eta kolektiboa izan dadin.

20. lan ildoa: Bidegorriak eta oinezkoentzako bideak

Bizkaiko bizikleta-bideen Lurraldearen Plan Sektorialak (LPS) bizikleta-bideen bidezko mugikortasunerako 

bide-azpiegiturak egituratzea ezartzen du, modu planifikatuan eta mota horretako azpiegiturak diseinatzeko 

irizpide tekniko batzuen arabera.

Bizkaiko Bizikleta Bideen LPS 2023-2035 planak (gaur egun egiten ari dena) zazpi bizikleta-ibilbide handi bil-

tzen ditu, eta horietatik 4 Ezkerraldeari dagozkio (L4 Ezkerraldea - Meatzaldea – Enkarterri).

BBBLPSren SAREA 
Betearazpen-egoera ZENBATESPEN 

EKONOMIKOA 
Inbertsioa (eurotan) 

Aurrekontu orokorraLINEA Luzera (Km) 

Guztira

Luzera (Km) 

Eginda

Luzera (Km) 

Egin gabe

L1 (NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / 
DURANGALDEA)

139,371 35,462 103,909 73.641.217 €

L2 (TXORIERRI / MUNGIALDEA) 38,936 9,264 29,672 27.787.929 €

L3 (ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 39,350 24,477 14,873 22.723.894 €

L4 (EZKERRALDEA / MEATZALDEA / 
ENKARTERRI) 86,256 65,015 21,241 46.025.956 €

L5 (URDAIBAI) 22.733 5,189 17,544 8.687.418 €

L6 (ARTIBAI) 19,404 7,094 12,310 7.924.437 €

L7 (BILBAO - INTERKOMUNIKATZAILE HANDIA) 19,435 15,715 3,720 2.045.151 €

GUZTIRA 365,485 162,216 203,269 188.836.002 €

BIZKAIKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA (BBBLPS) BEHIN BETIKO ONARTZEKO do-

kumentuan jasotako datuen arabera, L4an 21 km bidegorri egiteke daude datozen 12 urteetarako. Ezkerraldea+-

Meatzaldea+Enkarterri izena hartuz gero, 250.000 pertsona baino gehiagoko biztanleentzat 86 kilometroko 

kopurua ez da nahikoa.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilbo Metropolitarreko bederatzi udalek (Barakaldo, Berango, Bilbo, Erandio, Ge-

txo, Leioa, Portugalete, Santurtzi eta Sestao) akordio bat sinatu dute 2023tik aurrera bizikleta publikoko zerbitzu 

berri bat, «BizkaiBizi», jartzeko, 75 mailegu-punturekin eta 600 bizikleta elektrikorekin. Era berean, bizikleten 

alokairu publikoko zerbitzu hori sustatu behar da. Zerbitzu horren ezaugarri nagusia da autoen eta motorren 

erabiltzaile asko, eta profil sedentarioa edo mugikortasun murriztua duten pertsonak eguneroko txirrindulari-
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tzara erakartzea, baina Bizkaia osoan, Ezkerraldean barne, modu masiboan hedatzeak plangintza integrala eta 

eskualde bakoitzeko biztanleria-bolumenarekin bat datorrena eskatzen du. Gaur egun, bizikletak alokatzeko 

zerbitzu propioa du Barakaldok, eta udan hiru puntu eta 200 bizikleta ditu.

78. ekimena: Bidegorrien sare osoa eta funtzionala. Proiektu eragilea

Bizikletak aisialdiaren espazioa gainditu behar du, garraiobide orokor bihurtzeko. Ezkerraldeko udalerri bakoi-

tzerako barneko bidegorri sare bat egin behar dugu, herriak beren hiri-sarearen bidez lotuko dituena, eta ez 

periferiaren bidez.

79. ekimena: Bizikletak alokatzeko zerbitzu publikoa 

Alokairu publikoko zerbitzu bat sortzea, behar bezala dimentsionatuta, eta azpiegituraz hornitzea. Bizikleten 

alokairu publikoko zerbitzu hori ere sustatu behar da, eta zerbitzu horren bertute nagusiak izan behar du autoen 

eta motoen erabiltzaile asko eta profil sedentarioa edo mugikortasun murriztua duten pertsonak eguneroko txi-

rrindularitzara erakartzea. Bizkaia osoan, Ezkerraldean barne, hedapen masiboa izateko, eskualde bakoitzeko 

biztanleria-bolumenaren araberako plangintza integrala behar da.

Oinezkoentzako bideak 
Kale edo eremu asko oinezkoentzat jartzea terrazaz betetako espazio huts bihurtzen da, irisgarritasuna ozto-

patuz. Oinezkoentzako ibilbideen sare bat planifikatu behar da udalerri bakoitzeko auzoetan, eta oinez egiteko 

bide irisgarriak sortu behar dira; edo, mugikortasun urriko pertsonen kasuan, gurpil-aulkietan egiteko. Helbu-

rua udalerri bakoitzean oinez modu seguru eta esklusiboan mugitu ahal izatea izango da, eta gune horien guz-

tien batasuna bermatzea, sare bat osa dezaten.

80. ekimena: Oinezkoentzako bide seguru eta eraginkorrak

Sare bat sortzea proposatzen da, oinezkoei azpiegitura eta mugikortasun-baldintza egokiak erraztuko dizkiena, 

garraiobide horren erabilera sustatzeko eguneroko joan-etorrietan (lana, ikasketak, erosketak, medikuarengana 

bisitak, aisialdia, kirola, etab.), eta modu-aldaketa sustatzeko. Udalerrien arteko ibilbide-sare bat, eta udalerri 

bakoitzean oinezkoak lehentasuna izango duena.

Horretarako, herrietako hiri-sarea lotuko duten oinezkoen mugikortasuna sustatzeko jarduketak egin behar-

ko lirateke azpiegituretan: zoladuraren eta irtenguneen tratamenduak, espaloiak eta trafikorik gabeko eremuak 

handitzea, espaloi zabalduekin elkarguneetan jarduketak egitea, hesiak, lorategiak eta espaloien eta galtzaden 

arteko zoladura bereiziko eremuak jartzea, eta trafikoa baretzeko beste hirigintza- eta paisaia-jarduketa batzuk, 

superetxadiak eta oinezkoentzako lehentasuneko eremuak ezartzea.
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12. ardatza. Mugikortasun jasangarria

21. lan ildoa: Mugikortasun elektrikoa
Garraioaren (arina zein astuna) elektrifikazioa, ezinbesteko aukera da (nahiz eta eremu astunean beste sistema 

batzuekin osatu daitekeen). Baina ez da pentsatu behar elektrifikazioak berez dakarrela mugikortasunaren ja-

sangarritasuna bermatzea. Auto elektrikoak isuriak sortzen ditu bere eraikuntzan eta bateriarenean, baita kon-

tsumitzen duen elektrizitatearen ekoizpenari lotutakoak ere, inoiz ez baita erabat berdea. Gainera, espazioaren, 

errepideen eta materialen okupazioa dago. Beraz, ibilgailu termiko bakoitzaren ordez ibilgailu elektriko 
bat jartzea ez da mugikortasun iraunkorra.

Hori esanda, argi dago elektrifikazioak funtsezko zeregina duela, haren inpaktua mugikortasun fosila baino as-

koz txikiagoa baita. Mugikortasuna murrizteko estrategiekin eta sistema publiko, arin eta partekatuen aldeko 

apustuarekin batera; funtsezko ardatza da aukera horien bidez konpondu ezin dena elektrifikatzea.

Europar Batasuneko Garraio Batzordeak araudi garrantzitsu bat onartu du entxufe azkarrak dituzten auto elek-

trikoen karga bermatzeko bere komunikazio-bide nagusietan. Proiektuak kontuan hartzen ditu, bai Bizkaia eta 

baita Ezkerraldea ere, oro har, oso atzeratuta dauden alderdietako batzuk.

Estatu kideek 2025eko abenduaren 31 baino lehen eduki beharko dituzte karga-egiturak, gutxienez 150 kW-eko 

entxufe bat eta gutxienez 300 kW-eko potentzia eskaintzen dutenak 60 kilometroko (zirkulazioaren noranzko 

bakoitzean). Gainera, karga-estazioak 600 kW-ra arte handitu beharko du potentzia erabilgarria, gutxienez 150 

kW-ko bi entxuferekin. Hori RTE-T sarearen oinarrizko sarean aplikatuko da.

RTE-T honen sare globalean, epeak malguagoak dira, eta aurreko urratsetako bakoitza 2030eko abenduaren 

31ko eta 2035eko abenduaren 31ko epeekin eman beharko da, hurrenez hurren. Azpiegitura horiek hiri-nodoek 

babestuko dituzte, eta karga-puntu azkarrak ere izan beharko dituzte.
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Hiri-nodoen azken atal horretan, arreta berezia jarri beharko dugu Ezkerraldeko udalerrietan.

Gaur egun, Ezkerraldeko ibilgailuentzako karga-gune publikoen sarea honako hau da:

• Barakaldo: 14 puntu.

• Sestao: 6 puntu.

• Portugalete: 3 puntu.

• Santurtzi: 7 puntu.

Ez dugu ahaztu behar Ezkerraldeak bi handicap oso garrantzitsu dituela auto elektrikoa hedatzeko: erosteko 

ahalmen txikiagoa (auto elektrikoa termikoa baino garestiagoa da erosteko unean), eta garajedun etxebizitzen 

ehuneko txikiagoa, eta horrek zaildu egiten du karga-puntu pribatuak instalatzea. Hori dela eta, liderrak izan 
behar dugu karga-sarea hedatzeko laguntza publikoko estrategietan.

81. ekimena: Karga elektrikoko sare bat hedatzea, Europako eskakizunak 
berdindu edo gainditu ahal izateko. Proiektu eragilea

Helburua eskualde jasangarriagoa bihurtzea izan behar du, Ezkerraldeak mugikortasun elektrikorako eralda-

keta bultzatu behar du, beste sistema jasangarri batzuk ahaztu gabe. Plangintza integral bat antolatu behar da 

Ezkerraldeak EBren helburuak betetzeko beharrezkoak diren karga-puntuak izan ditzan eta, ahal izanez gero, 

haratago joan dadin. Karga azkarreko puntuen ondoan, abiadura ertaineko kargako hiri-puntuak, faroletan edo 

bestelako instalazio elektrikoetan instalatzeko aukera aztertu behar da.

22. lan ildoa: Mugikortasun planak udaletan eta enpresetan 
EAEko Mugikortasunari buruzko Lege berriak honako hau proposatzen du (lege-proiektuaren fasean):

“Udalei dagokie hiri-mugikortasun jasangarriko politika planifikatzea, hiri-mugikortasuneko planen bidez, Eus-

kadiko Mugikortasun Jasangarriko Planari lotuta eta aplikatu beharreko araudian aurreikusitako edukiaren 

arabera.

Elkarren mugakide diren hainbat udalerrik, beren berezko inguruabarrak direla-eta, elkarren mendeko mugi-

kortasun-eskema partekatzen dutela eta hiri-mugikortasun iraunkorreko politika definitzeko unitate bat osatzen 

dutela uste badute, beren eskumena modu koordinatuan erabili ahal izango dute, indarrean dauden udalerrien 

arteko koordinazio-formulen bidez.”

Hiri Mugikortasuneko Planak onartu beharko dituzte 5 urteko indarraldia duten 5.000 biztanletik gorako udale-

rriek, eta horrek Ezkerraldeko udalerri guztiei eragiten die.

Enpresentzako mugikortasun-planei dagokienez, Estatuko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Proiektuan 

(2023an igorriko da gorteetara, onar dezaten) honako hau jasotzen da:

•  500 langile baino gehiago (edo 250 txanda bakoitzeko) dituzten enpresek lan-garraio jasangarriko plan bat 

garatu beharko dute.

•  500.000 biztanletik gorako udalerri edo metropoli-eremuetan kokatutako 1.000 langiletik gorako lantokie-

tan, enpresek neurriak hartu beharko dituzte puntako orduetan langileen mugikortasuna murrizteko eta 

emisiorik gabeko garraiobideen edo garraiobide txikien erabilera sustatzeko.
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Egiaztatu behar da garraio kolektiboak askotan ez dituela kontuan hartzen lanera joateko beharrak (industrial-
deak, etab.), eta horrek norberaren ibilgailuaren erabilera areagotzen du.

82. ekimena: Ezkerraldean koordinatutako hiri mugikortasuneko planak

Bermatu egin beharko da planak egitean honako kontrol- eta jarraipen-neurriak jasotzen direla:

• Bidaiak egiteko beharrak gutxitzea edo aldatzea. 

• Mugikortasun ez motorizatua sustatzea, bai eta garraio bide kolektiboak ere.

• Ibilgailu partikularraren erabilera optimizatzea eta arrazionalizatzea. 

• Bizitzaren babesa sustatzea, bai eta bideko jokaera seguruak ere. 

• Lau udalerrien ahaleginak koordinatzea, metropoli-eremu bera edo eguneroko mugikortasunean erlazio 
handia duen eskualdea osatzen baitute.

• Parte-hartze publikoa bermatzea. Herritarren eta jendarte-eragileen ikuspuntua jasoko duen partaidetza-
-prozesu on batek sentsibilizazioa erraztuko du, eta a priori jendartearen nolabaiteko gaitzespena izan de-
zaketen hobekuntzak ulertzea eragingo du.

• Mugikortasun-modu guztiak kontuan hartzea, ez soilik motorizatuak, helburua baita garraiobideen bana-
keta modu jasangarrienetarantz aldatzea (oinez ibiltzea, bizikleta, garraio publikoa, partekatutako autoa, 
teknologia alternatiboak dituzten ibilgailuak, etab.), baita motordun bidaien kopurua murriztea eta muga-
tzea ere, bide publikoak herritarrentzat berreskuratuz.

• Izapidetze-fasean dauden mugikortasun-legeen helburuak anbizioz berdintzea edo gainditzea.

23. lan ildoa: Pertsona guztiei bermatu mugitzeko eskubidea
Irisgarritasun unibertsala inguruneek, prozesuek, ondasunek, produktuek eta zerbitzuek bete behar duten bal-
dintza da, pertsona guztiek modu autonomoan eta aukera berberekin parte hartu ahal izan dezaten. Eskualde 
irisgarria behar dugu, hiri irisgarriak dituena eta, horretarako, kontuan hartu behar dira gaur egun Ezkerraldean 
dauden inguruneko oztopoak: hirigintzakoak, arkitektonikoak, mugikortasunekoak, komunikaziokoak eta so-
zialak.

Ezkerraldea eskualde barneratzailea, segurua, erresilientea eta jasangarria izatea lortu behar dugu. Hori guz-
tia, lurralde adimendunen testuinguruan kokatutako hirigintza-plangintza eta garraio-azpiegiturak lortzeko, 
funtsezko ezaugarriak batzen dituena, irisgarritasun unibertsalaren eta hiri-mugikortasun jasangarriaren ikus-
pegitik, espazio publikoaren antolamenduan.

Horretarako, ezinbestekoa da garrantzi handiko bi alderdi ere kontuan hartzea:

• Genero-ikuspegia: Gaur egungo mugikortasun-sistemek ez dituzte kontuan hartu emakumeen mugikor-
tasun jasangarria, joan-etorrietarako sare konplexuak sortzen dituzten pertsonen eguneroko bizitzako jar-
dueren arteko loturak, ezta ingurunearekiko loturak ere. Mugikortasun-azpiegituretan pentsatzen denean, 
beharrezkoa da emakumeen segurtasuneko 6 printzipioak aplikatzea, ingurunea izan dadin:

– Bitala (jarduera eta pertsona aniztasuna),

– Modu formalean eta informalean zelatua eta zaindua (elkarri laguntzea),

– Ekipatua (mantentze-lanak eta plangintza),
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– Seinaleztatua (non zauden eta nora zoazen jakitea),

– Ikusgaitasuna (ikustea eta ikusia izatea)

– Komunitarioa (emakumeen parte-hartze aktiboarekin garatuak).

• Gatibu hartutako erabiltzaileak, 18 urtetik beherakoak bereziki: Emakumeekin bezala, ikuspegi par-
tzial eta sesgodun batek ondorio negatiboak izan ditu hainbat biztanleria-talderen mugikortasunean, hala 
nola haurtzaroarengan, gazteengan, dibertsitate funtzionala duten pertsonengan, adineko pertsonengan, 
etab. Pertsonen mugikortasunerako eskubidea bermatzea funtsezkoa da haien bizi-kalitatea hobetzeko, 
denborari eta osasunari dagokienez, eta haien eskubide sozialak, ekonomikoak eta kulturalak bermatu ahal 
izateko. Horregatik, mugikortasun iraunkorrago eta bidezkoago baterantz lan egiteak ikuspegi intersekzio-
naletik lan egitea eskatzen du.

• Aniztasun funtzionala duten pertsonak

Gaur egun, garraio publikoa oso maskulinizatuta dago zerbitzua emateko orduan, eta androzentrismoa ere sus-
tatzen du erabilera-politiken plangintzan eta diseinuan. Sistema inklusiboagoa ezarri behar da. Irisgarritasun 
faltak, argiztapen eskasak eta segurtasunik gabeko ibilbideek edo puntu arriskutsuek baldintzatu egiten dute 
emakumeen mugikortasuna.

Garraio publikoa planifikatu behar da, ez soilik produkzio-helburuetarako: etxetik lanera/ikastetxera eta lane-
tik/ikastetxetik etxera; aitzitik, gure hirien diseinuan, ugalketaren, zainketen eta bizitzaren iraunkortasunaren 
dimentsioa txertatu behar da. Horretarako, hurbileko desplazamenduak eta erabileren malgutasuna sustatu 
behar ditugu, distantzia laburretan eta puntako orduetatik kanpo erabiltzeko aukera ahaztu gabe.

83. ekimena: Mugikortasun plan, politika eta estrategia guztietan genero-
ikuspegia eta irisgarritasun unibertsala txertatzea

Genero-ikuspegia begirada integral baten bidez mugikortasunaren, hirigintzaren eta garraioaren plangintzan 
txertatzeko beharretik abiatu behar dugu. Plan horiek egiteko, ebaluatzeko, gauzatzeko eta horien jarraipena 
egiteko fase guztietan politika feministak txertatu behar ditugu. Gainera, aldez aurretik, politiketan genero-ikus-
pegia integratzeko beharra planteatzen bada, hainbat faktore integratu behar dira mugikortasun-azterketetan 
eta zerbitzu-prestazioaren diseinua ezarri aurreko datu-bilketan.

Mugikortasunaren diseinuan, gutxienez hiru faktore hartu behar dira kontuan: irisgarritasuna, segurtasunaren 
pertzepzioa eta genero-rolekiko lotura, nahiz eta errenta edo lanaldia bezalako faktoreek ere baldintzatzen di-
tuzten.

• Udaletako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planetan sartzea mugikortasunaren azterketak eta garraio-sis-
temen ebaluazioa genero-ikuspegiarekin egitea, eta azken hamarkada honetan mugikortasun-ohituretan 
izandako aldaketak aztertzea.

• Arauz jasotzea, ordenantzen bidez, udalerri bakoitzeko garraio-nodoetara sartzeko eta ibilbide osoa egiteko 
segurtasuna ahalbidetzen duten tresnak.

• Errealitate desberdinei irtenbidea emango dieten garraio-zerbitzu malguak definitzea, lanak eta ikasketek 
eragindakoez haratago.

• Proba enpirikoak egitea aldaketak sartzeko orduan, hirigintza taktikoa aldarrikatu dugun bezala, atal hone-
tan eskatzen dugu mugikortasun taktikoa, saiakera-akatsean oinarritua, eta Ezkerraldeko garraio publikoa-
ren erabiltzaileen komunitatearen ekarpenak eta esperientziak izatea.





3. arloa: 
Pertsonak

Ezkerraldea 2030
Plan Estrategikoa
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Herria = lurraldea + pertsonak
EH Bilduren politikak komunitatearen zerbitzura daude, interes sozialak interes partikularren gainetik jarriz 

eta herritarren arazo eta beharrak konponduz. Politika ez bada gai pertsonei, bereziki egoera ahulean daudenei, 

merezi duten arreta emateko, politika berriak bilatu behar ditugu, benetan pertsonen bizi baldintzak hobetzeko 

moduari buruzkoak.

Herria egitea bizikidetza eta kohesioa eraikitzea da, eta horretarako 2 aldagai hauek dira beharrezko: 

1. lurralde fisiko eta geografikoa; gurea: Ezkerraldea.

2. bertan bizi garen pertsonok. 

“lurraldea ez delako deus bere gain dabiltzan gorputzik ezean” Lorea Agirre e Idurre Eskisabel (Gorpu-

tzen elkargunea, bizi dugun lurraldea. Jakin, volumen 222). 

13. ardatza. Zainketak

Covid-19aren krisia hasi aurretik, datu eta adierazle gehienek islatzen zuten biztanleriaren bizi-baldintzek okerrera 

egin zutela azken urteetan, eta Euskal Jendarte Zerbitzuen sistema ez zela gai behar horiei erantzuteko.

Zalantzarik gabe, bizi izan dugun osasun krisiak edozein babes sistema tenkatuko zukeen; arazoa da gure herrialdean 

sistema ez zela gai izan lehen enbidoari eusteko. Horren adierazle da Hego Euskal Herrian, Covid-19aren lehen kasuen 

ondoren, Jendarte Zerbitzuen Euskal Sistemak zaintza zerbitzu ia guztiak eten zituela, adinekoentzako egoitza zen-

troak izan ezik.

Aldi berean, azken urteotan areagotu egin dira lurraldeen arteko desberdintasunak, lurraldeen barruan eta pertsonen 

artekoak. Biztanleriaren zati handi baten bizitza prekarietateak markatzen duela dirudi ezinbestean; generoa, adina 

eta jatorria faktore erabakigarriak direlarik.



75

Gure eskualdearen kasuan, 2022an 65 urtetik gorako biztanleria % 25 zen (% 15 emakumeak eta % 10 gizonak); hau 

da, oso biztanleria zahartua gara. Eta azken hamarkadetan Ezkerraldeko biztanleria pixka bat handitu bada, estatutik 

kanpoko migratzaileen etorrerari zor zaio. Ekarpen demografiko hori biztanleria osoaren % 9,5 da.

Mugimendu feministak ere aspalditik salatu zuen zaintza krisi sakon batean murgilduta geundela, eta arlo horretan 

kolapsoan erortzeko arriskuaz ohartarazi zuen. Erakundeetatik sustatzen ari den zainketen merkantilizazio pro-
zesuak ageriko emaitzak ditu dagoeneko.

Jendarte Zerbitzuei buruzko euskal lege aitzindarien helburu nagusia jendarte zerbitzuetarako eskubide subjektiboa 

aitortzea izan da. Hezkuntza, osasun eta pentsio sistemekin bezala, ongizate estatuaren laugarren zutabea finkatzen 

saiatu gara; hala ere, gainerakoekin alderatuta, agerikoa da sistema sozialaren porrota. Erakundeek ez dute jakin legee-

tan jasotako potentziala garatzen.

Gauzak horrela, Jendarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gabezien aurrean eta egungo eta etorkizuneko erronka sozioe-

konomikoak kontuan hartuta, Jendarte Zerbitzuen Euskal Sistema Publikoaren erakundetze berri bat antolatu 

behar dugu. Era berean, jendarte zerbitzuen sistema berri honen bidez, pertsona guztiok gure bizi zikloan behar ditu-

gun zainketak baloratu, aitortu eta konpentsatu behar ditugu. Erakundetze berri horrek, lurralde egituratzeaz 

gain, egitura publiko-komunitarioa izan behar du. 

Gure ustez, zaintzak balio publikoa dira, eta edozein pertsonak ditu zaintza beharrak gure bizi-ziklo osoan zehar; ho-

rregatik, ezin dugu onartu zainketa lanak norbanakoaren ardura izatea (senide eta emakume batenak gehienetan). 

Ezinbestekoa da eremu publikotik eta erantzukizun kolektibotik erantzutea. Horixe da Ezkerraldean zainketa-eredu 

bat eraikitzeko esparrua.

24. lan ildoa: Zainketen tokian-tokiko ekosistemak 
Gaur egun, zaintza sistemako baliabideek duten hornidura eta antolamendua errepasatu besterik ez da egin 

behar, egiaztatzeko defizit handia dagoela, bai epeei dagokienez, bai ereduari dagokionez, eta gero eta gehiago 

dagoela pribatizazioan sartuta:

• Eguneko zentroak. Adinekoentzako eguneko zentroetako plazak ez dira nahikoak, 65 urtetik gorako biz-

tanleak kontuan hartuta. Udalerri bakoitzeko plaza kopurua handitu egin behar da.

• Sestao: Aldundiaren eguneko zentro bat. 80 leku.

• Barakaldo: 5 eguneko zentro (2 udal zentro + 3 pribatu). 233 leku.

• Portugalete: 2 eguneko zentro (udal zentro bat + pribatu bat). 96 leku.

• Santurtzi: 2 udal eguneko zentro. 80 leku.

• Tutoretzapeko apartamentuak. Autonomia pertsonala duten eta baldintza egokietan etxebizitzarik ez 

duten pertsonentzako bizitoki ekipamendu soziala da. Ostatuaz gain, tutoretzapeko etxebizitzek gainbe-

giratze, tele-laguntza, laguntza pertsonal eta sozial zerbitzuak eskaintzen dituzte. Egungo plazak ez dira 

nahikoak.

• Sestao: 0

• Barakaldo:  2,  pribatu. 285 leku

• Portugalete: 0

• Santurtzi: 1 pribatu. 259 leku.



76

 Zahar-Egoitzak. Egungo egoitza-eredua agortuta dago. Bizkaian kudeaketa publikoko bi egoitza baino ez 

ditugu.

•  Sestao: 2 egoitza (udal egoitza 1 + kudeaketa pribatuko aldundiaren egoitza bat (184 leku)

•  Barakaldo: 7 egoitza pribatu. 810 leku.

•   Portugalete: 4 egoitza pribatu. 467 leku.

•  Santurtzi: 3 egoitza pribatu. 178 leku.

• Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako baliabideak. Egungo baliabideak eta lekuak  ez dira 

nahikoak, argi eta garbi:

- Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako egoitzak: kudeaketa pribatuko 2 zentro Barakaldon. 65 

leku.

- Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako eguneko zentroak: kudeaketa pribatuko 2 zentro Ba-

rakaldon. 43 leku.

- Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako zentro okupazionalak: kudeaketa pribatuko 2 zentro. 85 

leku.

• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua. Etxean bertan profesional kualifikatuek egindako prebentzio, presta-

kuntza eta errehabilitazio jardueren multzoa da Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua. Helburua mendekotasu-

na duen pertsonak behar dituen eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan arreta ematea da.

-  Gure eskualdearen kasuan, lau udalek azpikontratatzen dute zerbitzua, eta azpikontraten kontura lan 

egiten duten etxez etxeko laguntzaileek ematen dute zerbitzua zuzenean. Azken urteotan zerbitzua pre-

karizatzeko prozesu bat eman da.

-  Asistentziari dagokionez, estaldura ez da nahikoa. Gero eta zerbitzu ordu gutxiago ematen dira, eta 

koordainketa egin behar da.

-  Lan-arloan, behin-behineko langileen kaleratze masiboak, lanorduen murrizketa eta lan osasuneko pre-

bentzio neurririk eza gertatu dira.

84. ekimena: Zainketen ekosistema berriaren eraikuntza. Proiektu eragilea

Zaintza ekosistemak tokiko esperientzien garapenean oinarritzen dira, arreta eredu pertsonalizatuagoak sor-

tzen laguntzeko; eredu malguak eta komunitarioak, jendarte berrikuntzatik pentsatuak, etxeko arreta bultzatuz 

eta jendarte eta osasun sistemen arteko sinergiak hobetuz.

Zaintza-ekosistema berria eraikitzeko, erantzunkidetasuna, partehartzea eta zeharkakotasuna hartuko dira 

oinarri; jendarte sektoreak eta ezagutza arloak uztartuko dira, zainduei eta zaintza gauzatzen duten pertsonei 

erantzun integralak eta koordinatuak emateko; testuinguru seguruak eta duinak sortuko dira.

Sistemaren arlo nagusiei dagokienez, honako irizpide hauek bultzatuko dira:

• Eguneko zentroak: Udalerri bakoitzeko plaza kopurua handitzea.

• Tutoretzapeko apartamentuak: Kopurua handitzea eta udalerri guztietan egon daitezen bermatzea.

• Egoitza-zentroak: Kudeaketa zuzeneko egoitzen sorrera bultzatu behar dugu Ezkerraldeko udalerri bakoi-
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tzean. Egoiliarren beharretan eta langileen lan baldintzak duintzean oinarritutako ikuspegiari erantzuten 

dioten egoitzak. Egoitza handi pribatizatuen eredutik urrun dauden zentroak.

• Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako baliabideak: Ikastetxe eta plaza gehiago udalerri ba-

koitzean.

• Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua: Zerbitzu estrategikoa da zaintza politika publikoetan, eta, beraz, pu-

blifikazioaren aldeko apustua egiten dugu epe ertainerako helburu gisa, epe laburrerako premiazkoari hel-

tzen diogun bitartean. Horretarako, udalek konpromisoa hartu behar dute hura indartzeko, baldintza agirie-

tan klausula sozialak sartuz; orduko prezio nahikoa ezarri beharko dute kostuak estaltzeko, eta aurrekontu 

zuzkidura nahikoa bermatu beharko dute.

Azken aldian, pribatizazioa eta, horrekin batera, lan baldintzen prekarizazioa eta eskainitako zerbitzuen kali-

tatearen okertzea eskaintza eskasarekin batera joan dira. Beraz, zainketa ekosistema berriak printzipio hauek 

izan behar ditu:

• Doakotasuna: erabiltzeagatiko ordainketen murrizketa. Ordainketaren bat behar izanez gero, progresibita-

te-irizpide zorrotzak aplikatzea.

• Publifikazioa: Jabetza publiko-komunitariorantz aurrera egitea.

• Lan-baldintzak duintzea.

• Dauden plazak handitzea.

• Berrikuntza: Behar berriei erantzutea eta lehendik dauden beharrei ikuspegi berritik aurre egitea.

85. ekimena: Belaunaldien arteko etxebizitza komunitarioak

Egungo etxebizitzabereduak eta bere kostu handiak ez diete gure jendartearen beharrei erantzuten. Horren 

aurrean, lankidetza publiko-komunitarioan oinarritutako eredu berriak diseinatu eta ezarri behar dira. Gaz-

teak eta adinekoak geratzen dira bereziki kanpo. Lehenengoak, batez ere, erosteko ahalmenagatik; bigarrenak, 

hainbat faktorerengatik (irisgarritasuna, herriaren zerbitzuetatik urrun egotea, bakardadea, bizitzako premiak 

aldatzea...). Horregatik, bi kolektibo horiek elkar osa dezakete: energia eta esperientzia. Behar pertsonalei eta 

espazio komunitarioei erantzungo dieten etxebizitzak bultzatu nahi dira; horrela, premia kolektiboei erantzun-

go zaie eta, aldi berean, belaunaldi desberdinen arteko bizikidetza bultzatuko da. Ezkerraldeko udal bakoitzak, 

gutxienez, horrelako etxebizitzen proiektu pilotu bat jarri beharko luke martxan.

86. ekimena: Etxea eta zaintza erabiltzeko informazio- eta aholkularitza-
zerbitzuak sortzea

Etxeko zaintzaileen sektorea oso feminizatuta eta prekarizatuta dago. Kalteberatasun egoeran dauden ema-

kumeen presentzia handia duen lan-sektorea da; gehienak migratuak. Horrela, hainbat alderdi jorratuko dira, 

hala nola lan arloko aholkularitza eta orientabidea, eskubideei eta betebeharrei dagokienez; era berean, bermatu 

beharko da autonomia erkidegoetako eta udaletako baliabideei buruzko orientazioa, jendarte zerbitzuei, atze-

rritartasun izapideei eta ziurtagirien kudeaketari dagokienez, bai eta kontratatzaileen zalantzak argitzea ere. 

Udal bakoitzari dagokio zerbitzu hori sortzea.



78

87. ekimena: Auzozainak zerbitzua sortzea (“auzo zaindariak”)

Teknologia berriekin komunitatean esku hartzeko proiektua da, TeknoAdineko ereduan oinarritua, adineko 

pertsonen bakardadea detektatzeko. Arrisku-adierazleen eta geolokalizazioaren bidez, udalerriko adinekoen 

kalteberatasuna mapatzen da. Horrek alerta sistema bat sortzen du. Helburua proiektu hau komunitatearekin 

lotzea da, komunitatearen eta erakundeen artean gobernantzako eta baterako ekintzako sareak sortu ahal iza-

teko. Auzotarrek aldez aurretik mapatutako pertsonen balizko arriskuez laguntzen, ohartarazten eta "auzoko 

zaintzaileen" lana egiten dute. Eskualdeko udal bakoitzari dagokio zerbitzu hori sortzea.

14. ardatza. Jendarte-kohesioa 
(jendarteratzea eta jendarte politikak)

Mendebaldeko jendarteen testuinguru post-industrialean eta globalizazio-testuinguruan, bazterketak, desber-

dintasun sozialaren forma gisa, kohesioa hausteko modu berriak erakusten ditu. Lan-esparrutik abiatzen dira 

eta jendartean parte hartzeko modu desberdinei eragiten diete. Esan dezakegu adostasun zabala dagoela hona-

ko adierazle hauek kontuan hartu behar direla bazterkeria mailak aztertzerakoan:

• Txirotasun ekonomikoa

Diru-sarrera gehiago eta gutxiago dituzten familien arteko aldea handitu egiten da, eta talde kaltetuenak 

emakumeak, adingabeak ardurapean dituzten familiak, gazteak eta migratzaileak dira. Etxeetako diru sa-
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rreren iturri nagusia laneko errentak direla kontuan hartuta, osasun krisiak desberdintasuna areagotu bes-

terik ez du egin. Gabezia desberdin horiek guztiek eragin handiagoa dute persona batzuengan besteengan 

baino. Horrela, ikusten dugu bi arrakala aktibo sakonagoak egiten direla, hala nola jatorrizko nazionalitatea 

eta adina, eta hirugarren arrakala bat mantentzen dela: generoa. Eta beste hausdura bat indarrez sartzen ari 

dena, arrakala digitala.

Ezkerraldeko batez besteko errenta pertsonala (17.043) Bizkaikoa (21.959) baino % 15 txikiagoa da.

• Enplegurik ez lortzea

Osasun krisian, lan prekarietatea biderkatu egin da, eta familia asko lan ezegonkortasun larria duen sos-

tengatzaile nagusi baten mende daude ekonomikoki. Lan ezegonkortasun larritzat jotzen da pertsona sos-

tengatzaile horrek azken urtean: 3 hilabete edo gehiago egon dela langabezian, 3 kontratu desberdin edo 

gehiago izan dituela, 3 enpresa edo gehiagotan.

Total Mujeres

Ezkerraldeko bataz besteko langabezi-tasa % 14,71 % 15,82

Bizkaiko bataz besteko langabezi-tasa % 7,4 % 8,3

• Heziketa sistematik kanpo egotea 

Lehen mailako edo hortik beherako ikasketak dituzten pertsonak % 46,8 dira, eta Bizkaian, berriz, % 34,2. 

Unibertsitateko ikasketak egiten dituzten pertsonen eta lurraldeko batez bestekoaren arteko aldea ere na-

barmena da, eta eskualdeko eskola-absentismoa % 8koa da.

• Etxebizitzarik ez eskuratzea

Bizitegi bazterketako egoerak ugaritzen ari dira, eta etxebizitza duin bat eskuratzea eskubide eskuraezina 

bihurtu zaie familia askori, beren etxearen segurtasunik eza eta desegokitasuna pairatzen baitute. 2022an, 

4.456 pertsona artatu dira etxerik gabe ostatu zentroetan eta jantoki sozialetan, hau da, 1.000 pertsonatik 

2k ez du etxerik. Zentro horietan artatutako etxerik gabeko pertsonen % 72,4k atzerriko nazionalitatea du, 

eta 2012an % 60,1 ziren. Lurralde historikoen arabera, EAEko etxerik gabeko biztanleriaren % 43,7 Bizkaiko 

zentroetan artatzen da.

Etxebizitzaren batez besteko prezioa 236.136 € da, eta alokairuko etxebizitzaren eskaria erosketa-eskariare-

na baino lau aldiz handiagoa da.

• Zailtasunak jendarteratze soziokomunitarioan eta babes sistemetan

• Harreman dimentsioa

Krisiak harreman-dimentsioan ere izan du eragina, eta isolamendu-arazoak areagotu egin dira, berezi-

ki pertsona kalte-berenen artean. Isolamendu hori gaixotasun edo zailtasun egoeretarako laguntzarik ez 

duten bakarrik dauden pertsonak dituzten etxekoen unitateen hazkundean ikusten da.
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25. lan ildoa: Harrera herriak
Ezkerraldea 215.471 biztanle dituen eskualdea da, eta horietako askok munduko hainbat herritan dute jatorria. 
Ezkerraldeko biztanleriaren % 10 Espainiako estatutik kanpo jaio da; Bizkaian, berriz, ehunekoa % 7,9 baino ez 
da. Biztanleria osoaren % 23 estatuko beste herri batzuetan jaio da. Ehuneko handi hori industrializazioren zi-
kloaren amaieran (1950-1975) gertatu ziren migrazio-mugimendu handien ondorio da.

Immigrazio-lurraldea gara, emigranteen lurraldea. Ezkerraldeko herritar guztien eskubide, betebehar eta 
aukera berdintasuna defendatu behar dugu; jatorria, kultura edo sinesmenak edozein direla ere, Ezkerraldea 
harrera-lurralde bihurtuz.

88. ekimena: Ezkerraldeko migratzaile eta errefuxiatuentzako Harrera Plana 
Eskualdeko harrera plana, Ezkerraldera iritsi berriei ongietorria egiteko, gure udalerrietan erabat integratzea 
ahalbidetuko duen harrera integrala eskaintzeko. Baliabideetarako eta zerbitzuetarako ate gisa balioko duen 
plana, autonomia pertsonala lortzen lagunduko diena eta komunitatean parte hartzeko aukera emango diena.

89. ekimena: Migrazioko eta cultura aniztasuneko teknikariak, eskualdea 
osatzen duten lau udalerrietan

Migrazio prozesuei lotutako problematikak zabalak eta konplexuak direnez, beharrezkoa da langile kualifika-
tuen arreta profesionala. Premia asko daude eta baliabide gutxi erabiltzen dira horretarako; oinarrizko premiak 
asetzetik hasi eta migratzaileen cultura beharretara arte. Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu udal bakoitzak 
zeregin horretan espezializatutako talde tekniko bat izatea.

90. ekimena: Erroldan sartzeko eskubidea bermatzea, oinarrizko jendarte- 
zerbitzuak eta prestazioak eskuratzeko ate gisa

Gure eskualdean bizi diren pertsona guztiek erroldatuta egoteko eta horrek ematen dituen onurak eskuratzeko 
eskubidea izan behar dute. Bermatu behar da erroldatzeko eskubidea eraginkorra dela eta gure udalerri guztie-
tan gauzatzen dela, eta, horrela, erresidentziari lotutako arreta baliabideak hedatzea ahalbidetzen da.

26. lan ildoa: Jendarte politikak
Jendarte ekintzako zerbitzuak nahiko atomizatuta daude, ez dago ikuspegi estrategikorik eta, ondorioz, bilakae-
ra desberdina da herri eta eskualdeetan. Tokian-tokian, dinamika bera errepikatzen da: udalerri bakoitzak bere 
helburuak betetzera begiratzen du, eskualde ikuspegirik gabe. Hauteskunde zikloek eta udal gobernuko taldeen 
aldaketek, batzuetan, ondo funtzionatzen zuten zerbitzu edo proiektuen disrupzioa dakarte.

Arau esparruaren aplikazioaren burokrazia eta zurruntasuna babes sistematik at geratzen diren pertsona as-
korentzat kanporatzaile dira. Gainera, Jendarte Zerbitzuen Legean jasotako zerbitzu batzuk ez dira garatu edo 
zailtasunak daude baliabide horiek bermatzeko.

Jendarte-zerbitzuak, hitzez hitz, enkantean jartzen ari diren une batean gaude. Lizitazio bat dagoenean, al-
derdi ekonomikoa teknikoaren aldean gehiago baloratzen da. Horrek esan nahi du erakundeak inolako herri 
proiekturik gabe sartzen direla, eta, azkenean, pertsonen arreta eskaintzaile onenari saltzen zaiola, horrek lan 
baldintzei eta zerbitzuaren kalitateari dagokienez dakarren guztiarekin.
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91. ekimena: Jendarte Zerbitzuen inguruko-itun sozial eta instituzionala.  
Proiektu eragilea

Jendarte-zerbitzuen inguruko itun politiko eta instituzionala, borondate politiko eta sozialak bate-
ratuz eta erakundeen arteko sinergiak eta aliantzak sortuz. Behar bezala kudeatutako eta koordinatuta-
ko politika mankomunatuak behar dira. Ezkerraldearen errealitate espezifikoagatik beragatik, udalaz gaindiko 
baliabideak eta esku-hartzeak beharrezkoak dira, udalen gain dagoen zama askatuko duten eskualde mailako 
inbertsioen bidez. Eskualde ikuspegi bat behar da, baliabideen erantzunkidetasuna ahalbidetzeko, eta batera 
begiratzeko, hornitzeko eta banatzeko (batez ere Barakaldoko zama arintzeko, zeren herririk handiena denez, ia 
baliabide eta behar guztiak bereganatzen baititu).

92. ekimena: Zerbitzu- eta jendarte- politiken ezarpenerako eta koordinaziorako 
esparru partekatua

Jendarte Zerbitzuen aldeko akordio handiaren esparruan, jendarte zerbitzuak eta politikak koordinatzeko eta 
indartzeko ekimen hauei ekin behar zaie gutxienez:

• Eskualdeetako koordinazio mahaiak sortzea, tokiko administrazioek eta sektoreko erakundeek parte hartu-
ko duten eskualdeetako proiektuak eta estrategiak diseinatzeko.

• Jendarteratzeko ibilbideetara modu integralean jotzen duten politikak planifikatzea (etxebizitza, enplegua, 
hezkuntza, etab.). Jendarte politikak gainerako jarduera eremuekin batera diseinatu behar dira.

• Jendarte zerbitzuen pleguak eta prozedurak berrikustea eta birpentsatzea. Prozedurak sinplifikatzea eta 
pertsona guztientzat eskuragarri jartzea.

• Larrialdiko zerbitzuak abian jartzea lau udalerrietan, zerbitzu horietara iristeko baliabideei eta bideei bu-
ruzko aholkularitza eta informazioa ematen dutenean.

27. lan ildoa: Etxebizitza, inklusioaren ardatz nagusia
Covid-19aren krisiak agerian utzi zuen etxegabetasunaren benetako dimentsioa. Orain arte aplikatutako estra-
tegia publikoak urrun daude kalean lo egiten duten pertsonen kopurua murriztetik. Izan ere, azken urteetan 
etxerik ez duten pertsonen kopurua izugarri handitu da. Gainera, etxerik gabeko pertsonen profilaren bilakaera 
aldatuz joan da, eta gaur egun kolektibo horren ia erdia gazte migratuak dira.

Barakaldoko Jendarte eta Hezkuntza Arloko Esku-hartze Zerbitzuak emandako datuen arabera, 2022ko irai-
lean 100 pertsona bizi ziren Barakaldoko kaleetan; hala ere, zenbait errekontuk zifra altuagoa ematen dute.

Zenbaki txikiena ontzat emanda ere, Arrontegiko eta Lasesarreko aterpetxeetan eskuragarri dauden 34 plazek 
udalerriko etxerik gabeko pertsonen % 25 hartzeko gaitasuna baino ez dute; gainera, hiru hilean behin astebetez 
bakarrik igaro dezakete gaua gela horietan. Eguneko Arreta Zerbitzua ere gainezka dago; horregatik, etxerik ez 
duten ia pertsona guztiek kalean igarotzen dute egun osoa. Gainerako udalerrietan ez dago horrelako baliabi-
derik, eta etxegabetasun-egoeran dauden pertsonak detektatzen diren kasuetan, ostatuak edo pentsioak erabil-
tzen dira noizean behin.

Etxegabetasunari aurre egiteko, inklusio prozesuak osotasun gisa pentsatu behar ditugu. Beharrezkoa da jen-
darteratzeko ibilbideak diseinatzea, baliabide desberdinen arteko sinergiak sortuz. Horregatik, ez da eredu 
edo baliabide bakar bat egongo bizitegi bazterketari erantzuteko. Hainbat baliabide jarri behar ditugu abian, 
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pertsonen premia desberdinei erantzuna emango dietela ziurtatzeko, etxebizitza eskubidea ardatz nagusitzat 
hartuta.

93. ekimena: Ekipamendu hori ez duten udalerrietan etxerik gabeko 
pertsonentzako aterpetxea sortzea.
Gaur egun aterpetxe bakarra dago Ezkerraldean, Barakaldon. Baliabidea deszentralizatu egin behar da gainerako uda-
lerrietan, Sestaon, Portugaleten eta Santurtzin gutxienez horrelako egitura bat sortuz.

94. ekimena: Housing first proiektu-pilotoa aktibatzea

Eredu horretan, etxerik gabeko pertsona hasiera-hasieratik sartzen da etxe batera banaka, inolako prestakuntzarik 
edo aldez aurreko esku hartze etaparik gabe. Bestalde, profesionalen lana prozesu osoan zehar aholkularitza eta 
laguntzea da. Etxerik gabeko pertsonei etxebizitza bat eskuratzeko aukera eskainiz, birjendarteratze prozesua sus-
tatzen da. Esperientzia arrakastatsua izan da dagoeneko Estatu Batuetan, Finlandian eta Estatuko hainbat hiritan. 
Hosusing First ekimenaren moduko proiektu piloto bat Ezkerraldean ezartzea proposatzen dugu.

28. lan ildoa: Guztiona dena
Komunitatea eta zaintza komunitarioa eskualdeko balio nagusi gisa. Zaintzak eta zaintza-beharrak administra-
zioak izan behar dituzte ezinbestean gidari, horrela, gero eta ahulagoak diren familiak gehiegi ez kargatzeko. Nahi 
ditugun komunitateak eraikitzen hasi behar dugu, indibidualizazio eta atomizazio sozialari aurre eginez.

Pentsamendu liberal bakarreko hamarkadek kolektiboa den guztia estigmatizatzea lortu dute, eta norbanakoaren 
arrakasta helburu eta besteekiko errezeloa nagusi diren jendartea osatu dute. Horren aurrean, funtsezkoa da nor-
tasuna eta ekintza kolektiboa indartuko duten dinamikak bultzatzea. Indibidualtasuna deuseztatu gabe, aberastu 
eta osatu egiten baitute. Horrela, gizabanakoaren/jendartearen antagonismoa gainditu eta integrazio harmonikoa 
bultzatuko dugu. Abantaila etikoez gain, jarduteko modu horrek onura zehatzak ekar diezazkioke jendarteari.

Ildo horretan, funtsezkoa da gobernantza komunitarioko sareak sortzea kohesioa, harremanak, erantzunkideta-
suna eta lankidetza lantzeko. Funtsezkoa da, halaber, ikuspegi komunitarioa bermatzea hirigintza diseinuan, giza 
mailako hiriak sortuz, SUPERMANZANAS edo HIRIA 15 MINUTU bezalako programekin. Proposamen horietako 
batzuk lan honetako hirigintzako atalean jasotzen dira. Praktika komunitario berri horiekin egiten den esperimen-
tazio soziala aberatsa da, gero eta gehiago jabetzen garen heinean ezartzen ari zaizkigun hiper-indibidualismoaren 
hondamenaz. Kolektiboaren eta komunitarioaren ikuspegi berri baten aurrerapen gisa, ildo horretako bi ekimen 
proposatzen ditugu. Bata kanpotik mailegatuta eta bestea oso bertakoa, baina komunaren defentsarako oinarri 
partekartuta dutenak, zalantzarik gabe.

95. ekimena: Hiper-auzokideen errepublika

Pariseko Hiperauzokideen Errepublika (Hyper voisines) eredura egokitutako proiektu pilotuak sortzea udalerri 

bakoitzean. Esperimentazio sozialeko laborategi bat da, hiriko bizitza modernoaren gabeziei aurre egiten saia-

tzen dena. Epe luzerako helburuak – hiri-auzo baten izaera eta funtzionamendua eraldatzera bideratuak – lau 

zutabetan oinarritzen dira: ingurumena, osasuna, espazio publikoak eta mugikortasuna. Harremanak estutzea, 

harremanak gizatiartzea eta laguntza-sareak sortzea da helburua, komunitatearen dimentsioa (komunitateari 

harrera eta ekarpena egitea) hobetzeko eta aberasteko faktore praktikoa eta etikoa izan dadin.
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96. ekimena: Auzolaneko udal proiektuak piztea

Auzolana euskal komunitate-lan tradizionala da. Ahalegin handia eskatzen duten banakako edo taldeko pre-

mien aurrean, komunitatetik lan-dinamika bat aktibatzen da. Formula tradizional hori administrazioak ebaz-

teko gaitasunik ez duen arazoak konpontzeko erabil daiteke; beste batzuetan, garbiketako, hiria edertzeko, 

ingurumena zaintzeko eta abarreko ekintzetan zerbitzu publikoen osagarri gisa jardutea da kontua. Udalerri 

bakoitzak mota horretako kanpaina bat aktibatu beharko luke, eta haren emaitzak ebaluatu, dinamika horri 

jarraipena ematen saiatzeko.

29. lan ildoa: Politika feministak

Oro har, emakumeak subjektu autonomo gisa onartuta daude, eta aurrera egin da eskubideen parekotasunean. 

Nolanahi ere, azken urte hauetan eskubideen alorrean eskuratutako lorpen horietako asko zalantzan daude 

gaur egun, krisi ekonomikoaren aitzakia erabiliz aplikatu diren neurri murriztaileen ondorioz. Neurri horien 

helburua da genero-rolak indartzea eta gizonen eta emakumeen arteko zapalkuntza ereduan sakontzea, bes-

teak beste, bizimodu prekarizatuak eta kalteberak sustatzen baitituzte.

Tradizionalki ahulenak izan diren kolektiboak egoera kritikoenean daude: emakume etorkinak, adinekoak, 

gazteak, etxeko langileak, nekazariak, sexuko langileak, lesbianak, presoak, transak, pentsiodunak, dibertsitate 

funtzionala duten pertsonak, alargunak, etab.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren erronkak presente egon behar du politika publiko guztietan. 

Bada garaia indarkeria matxistari aurre egiteko behar diren inbertsioekin lagundutako politika publiko eragin-

korrak abian jartzeko; pertsonen zaintzak eta ongizateak egungo politiken lehentasuna izan behar dute, eta pre-

karietate sistemikotik ateratzea ahalbidetuko duten bitartekoak aktibatu behar ditugu.
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Zeharka, gobernantza feministako eredu bat eman beharko diegu erakunde guztiei. Erakundeek praktika 

patriarkala dute gobernantzan, goitik behera, esklusiboa. Praktika feminista baterako botere eta erabaki espa-

zioak irabazten direnean, aldaketa bat antzeman ohi da. Gobernantza feminista lankidetzan egiten da, eta bo-

terea elkarrekin banatzen da. Parte hartzeko espazioak sortzeak ez du beti demokratizatzen gobernantza. Izan 

ere, hainbat gunetan botere harremanak detektatzen dira, eta pertsona guztiok ez dugu parte hartzeko aukera-

rik edo ez gara modu berean ikusten. Erakunde publikoen eta indar politikoen erritmoak eta herritarrenak ez 

dira berdinak.

Horrela, tokiko gobernantzaren eredu feministek kontuan hartzen dituzte denborak eta benetako parte-hartzea 

bermatzeko mekanismoak garatzen dira. Baliabideak ezarri behar dira jende berria sartzeko, deszentralizazioa 

sustatu behar da online eta offline tresnen konbinazioa erraztuz eta sustatuz.

97. ekimena: Berdintasunerako Udal Kontseilu ireki eta parte-hartzaileak

Udal ekimenetik bultzatu da haren sorrera, baina udaletik kanpoko eragileei benetan irekitako guneak izan 

behar dute, mugimendu feministari protagonismo espaziala emanez. Politika publikoetan erabakitzeko ahal-

mena duten guneak izan behar dute.

98. ekimena: Indarkeria matxistari erantzuteko protokolo eraginkorra

Indarkeria matxista desagerrarazi nahi badugu, arazoaren sustraira jo behar dugu. Gizonen eta emakumeen ar-

teko botere harremanei eusten dien patriarkatua eta kapitalismoa gainditu behar ditugu, eta parekidetasunean 

eta horizontaltasunean oinarritutako harreman sistema bat sortu. Erantzunak integrala izan behar du. Preben-

tzioan eta hezkuntzan eragin behar da. Eta, zalantzarik gabe, aldarrikatzen den guztiak zuzeneko isla izan behar 

du aurrekontuetan, honako ekintza hauek garatzeko: erakundeen arteko erantzun protokoloa, egungoa baino 

haratago doana; bizitegi zuzkidura; ikuspegi konpontzailea egon beharko luke, eta ez biktimizatzailea; berdin-

tasun teknikarien parte-hartzea; emakumeen etxeen erabilera; laguntzak eskuratzea…

99. ekimena: Emakumeen Etxeak sortzea. Proiektu eragilea

Emakumeen Etxeak mugimendu feministaren aldarrikapen historikoa izan dira, eta, Ezkerraldean ere, aspal-

didanik dago horrelako espazioen beharra. Udalerrian feminismotik lan egiten duten talde eta eragileei eta gai 

horietan interesa duten pertsonei irekitako gunea da. Gune horietan baliabide eta zerbitzu hauek aurki daitezke: 

emakumeentzako jabekuntza eskola, aholkularitza juridikoa, elkar zaintzeko taldeak, etab. Ezkerraldeko udale-

rri bakoitzean Emakumeen Etxea sortzea proposatzen dugu.

100. ekimena: Sexu eta genero aniztasunari buruzko informazio eta arreta 
zerbitzua

Hetero-arauaren disidentzia oraindik baztertzeko eta zailtasun ugariko iturria da. Funtsezkoa da arauz kanpo 

dauden pertsonei laguntza instituzionala eta komunitarioa ematea; eskualdean "Sexu- eta Genero-Aniztasuna-

ren Arreta eta Informaziorako Zerbitzua" sortzea proposatzen dugu. Zerbitzu mankomunatu honek, besteak 

beste, honako zerbitzu hauek emango ditu: harrera, informazioa eta orientazioa; arreta sexologikoa, arreta juri-

dikoa; LGTBI+ kolektiboentzako arreta.
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15. ardatza. Kultura identitatea

Ezkerraldean, Euskal Herriko biztanleen % 7 bizi gara eta, beraz, gure herriak duen aniztasunaren ispilu eta ter-

mometroa ere bada. Gure eskualdean hainbat kultura, sinesmen, sentimendu, ohitura eta abar bizi dira.

Ezkerraldea eraikitzen joan da beste euskal lurraldeetatik nahiz Estatutik edo hainbat herrialdetatik historian 

zehar etorritako milaka pertsonen ekarpenari esker; gustatu egiten zaigu eta hori horrela izaten jarraitzea nahi 

dugu. Begirada horretatik eraikitzen jarraitu nahi dugu. Ezkerraldea, beraz, askotarikoa da kulturalki, eta oso 

garrantzitsua da erakusteko modu ugari horiek aintzat hartzea eta ulertzea, inor atzean geratuko ez den eskual-

de kohesionatu bat eratzeko.

Kultura (bere aniztasun guztiekin) ezinbestekoa da pertsonen garapenerako eta, beraz, komunitatearen ongiza-

terako; baita integraziorako eta kohesiorako tresna gisa ere; hori datozen urteetako erronketako bat da Ezkerral-

dean. Aldaketa sozialak nagusi diren eta kultura mota desberdinak elkarrekin bizi diren testuinguru honetan, 

euskal kultura, mundura irekita dagoen euskal kultura, elementu lotzailea izatearen aldeko apustua egiten 

dugu.

Izan ere, kultura eskubide unibertsala da, pertsona orori eta herri osoari bermatu behar zaiona. Kultura integra-

ziorako eta kohesiorako tresna garrantzitsua da datozen urteetan, migrazioak, bizikidetza eta aldaketa sozialak 

nagusi izango diren testuinguruan.

30. lan ildoa: Kultura-aniztasuna
Ezkerraldeak duen aniztasuna gure kultura eratzen joan den aberastasuna da, eta gure herria ikusteko eta es-

kualde gisa kokatzeko modu bat sortu du. Aniztasun hori berez indartu behar dugun balio bat da, jatorri-aniz-

tasuna baita gure nortasunaren ezaugarrietako bat.

Ezkerraldeko herritar guztien eskubide, betebehar eta aukera berdintasuna defendatzea, jatorria, kultura edo 

sinesmenak edozein direla ere, Ezkerraldea harrera lurralde bihurtuz.
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101. ekimena: Kulturaren bidezko udalerri barnerakoiak

Inklusioak eta aniztasunak zeharkako lan ildo bat izan behar dute cultura politikan. Kulturaren bidez udalerri 

barnerakoiak sor ditzakegu. Munduan badira arte eszenikoak erabiltzen dituzten hainbat esperientzia, jendar-

tean baztertuta dauden pertsonak integratzeko, adibidez; argazkigintza emakumeek eztabaida eraldatzaileak 

sortzeko; Barakaldon, Zirko Domoaren adibidea dugu... Kulturaren bidez parte hartzeko prozesuak sustatu 

behar ditugu.

31. lan ildoa: Kultura-sektorea
Kultur kudeaketa ona onuragarria izango da gure eskualdearentzat, bai ekonomiari eta enpleguari dagokionez, 

bai jendarteari dagokionez. Ezkerraldean badakigu kultura aberastasuna dugula, bai eta arlo horretan dihardu-

ten enpresa, erakunde eta elkarteen kopurua handia dela ere.

Izan ere, kultur sektoreak gaur egun duen garrantzi ekonomikoa oso ezaguna da. Horregatik, kultur aniztasuna 

kudeatzea oinarrizko elementua izateaz gain, ekonomia bultzatzeko estrategia ere izango da.

Beharrezkoa da kultur sistema osatzen dutenen artean kultur politikak diseinatzeko topaguneak sortzea. Herri 

honetan kultur ekoizpenean diharduten eragile guztiek izan beharko lukete topaketa foro horietan parte hartze-

ko aukera, inor baztertu gabe.

102. ekimena: 2023-2033 kultur ekintzaren plan estrategikoa. Proiektu eragilea

Bere errealitate demografikoagatik eta eskura dituen baliabideen bolumenagatik, Ezkerraldeak kultur sorkun-

tzaren hainbat arlotan nodo global bihurtzeko ahalmena du. 2023-2033 kultura-ekintzako plan estrategiko bat 

diseinatzea proposatzen dugu. Plan horren helburuak honako hauek izango lirateke: eskualdeko cultura sekto-

reei balioa ematea, ahaleginak koordinatzea, sinergiak aktibatzea eta Ezkerraldean cultura sektorea bultzatzeko 

ibilbide orri integral bat zehaztea. 

103. ekimena: Praktika artistikoak sortzeko eskualdeko zentroa

Eskualde mailan praktika artistikoak sortzeko zentro bat sortzea, eremu irekia diziplina artistiko guztietara (es-

kultura, pintura, dantza, musika, antzerkia…), erreferentziala eta nazioartean puntakoa, Bilbon kontzentratu 

ohi den jarduera kulturala deszentralizatuz. Talentua erakartzeko eta irradiazio artistikorako gaitasuna duen 

goi mailako zentroa.

104. ekimena: Kulturgintzaren kudeaketa eta deszentralizazioa

Kanpora begira dagoen eskualde-zentro batekin batera (103. ekimena) beharrezkoa da kultura, bere sorreran eta 

kudeaketa politikoan, garatu eta hedatzea, gure eskualdeko txoko guztietara iritsiz.

• Kultura espazio publikoen empresa pribatuaren kudeaketa formula bakarra saihestuz, kultura zentroen ku-

deaketa parte-hartzailea bultzatzea, kultura taldeekin, auzo-elkarteekin, sortzaileekin eta abarrekin.

• Auzoak eta zentro txikiak kultura-sorkuntzako nodoak bultzatzea, kultura-dinamikaren hedapena sortu.
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16. ardatza. Euskara
Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da, baita Ezkerraldekoa ere. Gure eskualdeko historiak eragin du 

hemen euskararen ezagutza eta erabilera herrialdeko beste leku batzuetan baino txikiagoa izatea, baina hala ere 

euskara ez da arrotza, ezta gutxiagorik ere. 2016an, Ezkerraldean bizi ziren pertsonen % 45ek baino gehiagok, 

100.000 pertsonak, ulertzen zuten euskara (% 24,79k zekien euskaraz eta % 20,24 ia-euskaldunak ziren).

Gero eta jende gehiago bizi da euskaraz, bizi da euskara, Ezkerraldean. Gure eskualdea ia erdaldun elebakarra 

izatetik euskara erabat ez dakiten pertsonen % 52 izatera igaro da. Aurrerapauso handia, gure komunitatearen 

borondatearen eta ahaleginaren ondorioz.

Beste aldean, erabilera-maila gelditu egin da, erakundeen laguntza eskasa izan da, eta sektore politiko, sindikal 

eta judizial batzuen erasoak ere izan dira.

32. lan ildoa: Ezkerraldean euskaraz
Euskara barneratzeko tresnarik garrantzitsuena da gure inguruan. Eskualdeko hizkuntza egoera ez da herrial-

deko beste lurralde batzuetakoa bezalakoa. Ezkerraldeko errealitate zehatza kontuan hartuta, hizkuntza mur-

giltzeko baliabide eta politiken inbertsioa indartu behar da. Hizkuntza eskubideak, zalantzarik gabe, oinarrizko 

eskubideen esparruan kokatu behar dira; horregatik, lehentasunezkoa da euskaldunen hizkuntza eskubideak 

bermatuko dituen eta Ezkerraldea euskaldun baterantz aurrera egiten lagunduko duen politika garatzea. Ho-

rrek hizkuntza-politiketan jauzi kualitatiboa ematea eskatzen du.

105. ekimena: Ezkerraldean euskaraz. Proiektu eragilea

Ezkerraldean euskara bizitzako alderdi guztietan ikasten eta erabiltzen laguntzeko kanpaina jarraitua eta zehar-

kakoa egin behar da. Administrazioak aitzindaria izan behar du ildo horretan, eta eredu izan behar du; aldi be-

rean, dinamika hori sustatzen du gainerako sektoreetan. Besteak beste, neurri hauek proposatzen dira:

• Administrazioek euskarari eta haren kulturari laguntza publikoa ematea, lehentasunezko sustapenaren bi-

dez eta kontzientziazio kanpainen bidez.

• Lau herrietan euskararen ordenantza ezartzea, hizkuntza eskubideak bermatu eta arautzeko.

• Edozein administrazio edo erakunde izapidetan informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea bermatzea.

• Euskarazko proiektuak balioestea eta lehenestea kultur laguntza mota guztietan.

• Euskaraz sortutako kultura kontsumitzera zuzendutako kanpainak.

• Euskara ikasteko laguntza-materiala handitzea.

• Euskarazko kultura eta aisialdi eskaintza hobetzea.

• Merkataritzan eta beste lantoki batzuetan euskararen erabilera bultzatzea.

• Euskarazko kultur sorkuntza sustatzea eta babestea.
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106. ekimena: Hizkuntza-paisaia euskalduna

Ekintza itundu bat jarri behar da abian, batez ere udalen eta merkatarien elkarteen artean, errotulazioa eta eus-

kararen presentzia bultzatzeko merkataritza establezimendu guztietan, bai tokikoetan, bai eskualdeko merka-

taritza-gune haundietan. Horretarako, konpromisoak ezarriko dira, baina aholkularitza eta laguntza materiala 

ere eskainiko dira. Bestalde, administrazioek lanean jarriko dituzte hiri-paisaiako beste elementu batzuk, mer-

kataritza-jarduerari lotutakoez gain, euskaraz ere egon daitezen.

107. ekimena: Ezkerraldeko komunikabide bat euskaraz sortzea

Ezkerraldeko komunikabide bat euskaraz sortzeko proiektua bultzatzea.

108. ekimena: Ezkerraldeko euskararen zentro komunitarioa

Euskara bere alderdi guztietan sustatzeko erreferentziazko eraikin baten proiektu komunitarioa abian jartzea. 

Udalek zentro hori bultzatuko lukete, Ezkerraldeko euskalgintzako eragileekin elkarlanean. Eredua Kafe An-
tzokia izan daiteke, Ezkerraldeko euskaldunentzat erreferentziazko lekua, Bilborentzat izan zen bezala. Ez 

bakarrik aisialdira bideratua, baizik eta proiektuak garatzeko edo negozioak, kultura…

109. ekimena: Euskararen Aholku Batzordea

Ezkerraldeko euskaldunen kopurua altua bada ere, ez dute erreferentzia puntu askorik. Horri erantzuteko estrate-

gia bat Ezkerraldeko Euskararen Aholku Batzordea eratzea izango da. Batzorde horretan herrietako eragileek, eus-

kara teknikariek, herritarrek eta ordezkari politikoek parte hartu ahal izango dute, euskararen inguruan sor daitez-

keen hausnarketak eta eztabaidak bideratzeko. Gainera, proiektu berriak garatzen lagunduko duen espazio berri 

bat sortzeko urratsak emango ditu, euskarazko ekoizpen ezberdinentzako erreferentziazko gunea izango dena.

17. ardatza: Hezkuntza
Hezkuntza herri osoaren ardura da, eta komunitate osoaren inplikazioa behar du, garrantzi handia baitu per-

tsonen eta gure eskualdearen garapenerako. Hezkuntzak lehentasun soziala izan behar du, ezinbesteko tresna 

baita aurrera egiteko eta jendarte barnerakoi, kohesionatu, plural, solidario, euskaldun eleanitz eta aske bat lor-

tzeko. Ezkerralde euskaldun, anitz eta solidarioaren alde hezkuntza komunitateen artean egindako lana aitortu 

eta bultzatu nahi dugu. Horregatik, hezkuntza sistema publiko burujabe baten aldeko apustua egiten dugu, eus-
kal eskola publikoa ardatz izango duena.

Hezkuntza Sailaren berezko eskumenetatik haratago, udalerri eta eskualde mailako ekintzak hezkuntza komu-

nitatearen hobekuntzan izan behar du pisua; batez ere hurbilen dagoenari dagokionez: segregazioaren aurkako 

borroka, hizkuntza eta jendarte eta kultura-proiektuak, eskolaz kanpoko jarduerak, hezkuntza komunitatearen 

kohesioa eta jendarte eragileekiko koordinazioa.

Ezkerraldean eta gainerako lurraldeetan, pandemiak hutsune ugari utzi ditu agerian hezkuntza-sisteman. Gure 

gaitasunetatik modu eraginkorrean artatu eta kudeatu beharreko arazoak dira (eten digitala, arrakala soziala, 
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ikaskuntza galtzea, euskararekiko deskonexioa). Arazo horiek hezkuntza sistema berreraikitzeko aukera gisa 

aurre egin beharko litzaieke, inklusioari eta ekitateari dagokienez.

Hainbat erakundek eta azterlanek Ezkerraldean jarri dute arreta, gure herritarren kalteberatasun bereziagatik; 

izan ere, gure eskualdeak desberdintasun egoerak eta ongizate elementuak eskuratzeko zailtasunak ditu, beste 

leku batzuek baino gehiago.

Save The Childrenek ohartarazi duenez, “…Ezkerraldean hainbat arazo daude, hala nola familia desegituratuak, 

errenta baxuak, langabezia-indize handia, adikzioak eta etxebizitzaren eta zerbitzu publikoen beharra. Eusko 

Jaurlaritzaren inkesta ofizialek Euskadiko gainerako lurraldeek baino haur-pobreziaren poltsa altuagoa erakus-

ten dute, laneko, ekonomiako eta jendarteko profil kalteberak metatzen baitira”.31

Datu horiei gehitu behar zaizkie siderurgia-industriaren ereduak eta horren ondorengo beherakadak gure es-

kualdean utzi dituen ondorio historikoak: kualifikazio gutxiagoko profilak eta enpleguaren kalitate baxuko lan-

-aukerak.

Ezkerraldean, beraz, prestakuntza maila txikiagoa eta enplegu kalitate, soldata maila eta egonkortasun gu-

txiagoko enplegu eskaintza handiko eredu ekonomikoa duen biztanleria dugu. Hori dela eta, gaur egun EAEko 

errenta-mailak baino txikiagoak dira hemengoak, eta eskualde honetako biztanleria berria erakartzeko gaitasun 

txikiagoa dago hemen. Errealitate horiek markatuko dute, zalantzarik gabe, gure etorkizuna datozen urteotan.

Bestalde, dauden desberdintasun sozialen isla da eskola. Horretarako, eskola herriaren zentro aktibo, kohesio-

natzaile eta eraldatzaile gisa ulertzen dugu. Ondorioz, gure helburua "herri hezitzaileak" eraikitzea da. Herri he-

zitzaile batek hezkuntza hurbila, kalitatezkoa, plurala, barnerakoia, euskaldun eleaniztuna eta parte-
-hartzailea bermatuko du.

31 Save The Children Euskadi, Kristian Prieto.(25 nov 2019)
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33. lan ildoa: Eskola komunitarioa, barneratzailea eta euskalduna 

110. ekimena: Ezkerraldeko hezkuntza mahaia eta Udal Hezkuntza Kontseiluak

Ezkerraldearen behar sozioekonomikoei erantzungo dien hezkuntza eredu bat garatzeak azterketa eta hausnar-

keta eskatzen du. Ildo horretatik, honako hau proposatzen dugu:

• Ezkerraldeko hezkuntza egoera aztertzeko eta ikasteko lan mahai bat sortzea. Mahai horrek aholka-

tuko eta koordinatuko lituzke Udal Hezkuntza Kontseiluak, hezkuntza eta jendarte eragileek, ikastetxeek 

eta erakundeek osatuak.

• Tokiko hezkuntza egoera, eskola mapa, plangintza eta matrikulazioa, besteak beste, aztertu eta aztertuko 

dituzten Udal Hezkuntza Kontseiluak sortzea.

111. ekimena: Proiektu eragilea: jendarte-itun handi bat sustatzea eskola-
segregazioaren aurka. Proiektu eragilea

Eskola segregazioaren aurkako Jendarte Itun handi bat sustatzea, inplikatutako eragile eta erakunde guztien 

inplikazioa bilatuz:

• Udal matrikulazioko bulegoak sortzea, Udal Hezkuntza Kontseiluen barruan, finantzaketa publikoa ja-

sotzen duten ikastetxe guztien artean ikasleen aniztasuna modu ekitatiboan sustatzeko eta segregazioa 

saihesteko.

• Inbertsioa giza baliabideetan eta baliabide ekonomikoetan, gure eskualdean gertatzen den eskola bereizke-

tarekin amaitzeko.

• Gure udalerrietako ikasleei zuzendutako jarduera guztiak euskaraz, barnerakoiak eta ez-sexistak direla ber-

matzea.

• Hezkidetza patio barnerakoiak sustatzea.

• Eskolen eta Oinarrizko Jendarte Zerbitzuen/protokoloen arteko harremana sistematizatzea.

112. ekimena: Hezkuntza espazioa ikasgelatik haratago zabaltzea, “herri 
hezitzaile” filosofian.

• Eskola unibertsoaren eta udalerrian dauden elkarteen arteko lankidetza sustatzea, elkartzeko eta trukatze-

ko guneak sustatuz.

• Ikastetxeetan herri curriculuma ezartzea, ikastetxearen plana egiterakoan herrietako eta eskualdeko onda-

rea, kultura eta ohiturak kontuan hartuko dituena. Ezkerraldea historia duen eskualdea da, eta hori ikasge-

letan ere sartu beharreko balioa da.

• Ikastetxeen inguruetan ingurune seguruak sustatzea, trafiko arriskuak saihestuz eta oinezkoentzako gune 

berdeak sortuz.
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• "Eskola-bide" seguruak sustatzea ikasleen autonomia bultzatzeko, eskualdeko udalerrietako kaleei bizia ema-

nez.

• Eskola jantokietan tokiko ekoizleekiko lankidetza bultzatzea, sukalde propioak sustatuz, elikadura subira-

notasunaren bidean urratsak ematea ahalbidetzen baitute.

113. ekimena: Haur hezkuntzako lehen zikloan inbertitzea
Haur-etapa ezin da hezkuntzarako eskubidetik kanpo geratu. Horregatik proposatzen dugu:

• Haurreskolak Partzuergoaren eskaintza zabaltzea.

• Udal haur-eskoletan doakotasuna bermatzea.

18. ardatza. Osasuna
Osasuna pertsona guztiei gizabanako gisa dagokien eskubidea da, baita kolektibo gisa dagokigun eskubidea 

ere. Horregatik, osasun-sistema publiko, unibertsal eta bidezko baten alde egiten dugu. Gaixotasuna tra-

tatzeaz haratago doan eta asistentziaren alderdira mugatzen ez den sistema bat; herritarrekin batera osasuna 

eraikiko duen sistema bat, ingurune osasungarriak eraikiz eta eraldatuz, pertsona guztien ongizatea lortzeko; 

hau da, osasunean eta zoriontasunean politika eraginkorrak izango dituen sistema bat.

“One Health/Osasun bakarra” ikuspegia eman nahi dugu; pertsonen, animalien eta ingurumenaren osasuna-

ren zaintzan diziplinarteko lankidetza areagotzea bilatzen duen ikuspegia; hori guztia, hainbat sektorek elkar 

komunikatzen eta laguntzen duten programak, politikak, legeak eta ikerketak diseinatuz eta aplikatuz, osasun 

publikoaren emaitza hobeak lortzeko.

Gogoratu behar da pertsona guztiek dutela berdintasun eta ekitate eragingarrirako eskubidea osasun 

arloko esku hartze, prestazio eta zerbitzu guztietan; ezin da bereizkeriarik egin sexuaren, adinaren, etniaren, 

erlijioaren, egoera sozioekonomikoaren, gaitasun funtzionalaren, iritziaren, sexu orientazioaren edo beste edo-

zein inguruabar edo egoera pertsonal edo sozialen ondorioz.

Herritarrek osasun maila onena lortzeko aukera berdintasuna izateko eskubidea dute. Administrazio eskudu-

nek, besteak beste, politika sektorial ekonomikoak, enplegukoak, lanekoak, hezkuntzakoak eta jendarte zer-

bitzuen arlokoak garatuko dituzte, jendarte ekitaterik handiena lortzeko, pertsonen abiapuntuko egoerak eta 

testuingurua ahaztu gabe.

Horregatik, politika guztietan osasun ikuspegia sartu nahi dugu auzoak, etxebizitzak, bidegorriak, par-

keak, industria parkeak, etabar, planifikatu eta eraikitzeko orduan; gure udalerria planifikatzeko orduan, ataria-

ren zenbakiak, auzoak, mugikortasunak, zainketek, jendarte-zerbitzuek eta abarrek osasunean desberdintasun 

gehiago sor ez dezaten; Ezkerraldea osasungarriagoa eraiki nahi dugu. Ezkerraldeko udal guztiek osasun publi-

koko betaurrekoak izatea nahi dugu.

Horregatik, kultura eta pentsamoldea aldatzea dugu helburu. Osasun eta asistentzia ikuspegi tradiziona-

laren ordez, osasunaren ikuspegi integrala ezartzea; ikuspegi horrek lehen mailako arreta, anbulatorioak eta 

ospitaleak zaindu eta bultzatuko ditu; osasunaren prebentzioa indartu eta bultzatuko duen ikuspegia. Horreta-
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rako, osasunaren dimentsioa politika guztietan integratu behar da, hirigintzakoak, ekonomiakoak, ingu-

rumenekoak, etab. Era berean, arreta komunitarioa beti ere kolektiborik, zaurgarrienei lehentasuna emanez 

jendarte zerbitzuetan, lehen mailako arretan, kirol zerbitzuetan eta abarretan integratuko dugu.

Izan ere, gure helburua jendartearen osasun egoera hobetzea da, herritar guztiak zenbat eta urte gehiago osa-

suntsu eta mendetasunik gabe bizi daitezen; eta hobeto daudenen eta arrazoi sozioekonomikoengatik, generoa-

gatik, etniagatik eta abarrengatik okerrago daudenen arteko aldeak murriztea. Gure herriak eta eskualdeak gure 

bizilagunen osasuna bermatzeko eragile aktibo bihurtu nahi ditugu.

Baina udalek osasun eskumenik ez badute ere, ez dugu alde batera utziko asistentzia zatia, Osakidetzako an-

bulatorio, ospitale eta zerbitzu soziosanitarioetan. Lanean jarraituko dugu lehen mailako arreta indartzeko, or-

dutegiak murriztu ez daitezen anbulatorioetan eta Etengabeko Arretako Guneetan; lan egingo dugu, halaber, 

langile nahikoak eta profil desberdinetakoak egon daitezen herritarrak behar bezala artatu ahal izateko; Osaki-

detzarako sarbidea mundu guztiari errazteko; gaixo kronikoek beharrezko jarraipena izan dezaten; itxaron-ze-

rrendak murrizteko; auzoetara hurbiltzeko; etxeko arreta hobetzeko.
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34. lan ildoa: Osasun osoa eta komunitarioaren eredua

114. ekimena: Osasun Baliabideen mapa egitea

Udalerri bakoitzean osasun aktiboen mapa egitea, Jendarte Zerbitzuetako, Berdintasuneko, kiroletako, herri-

tarren elkarteetako eta lehen mailako arretako udal teknikariekin batera. Parte hartzeko prozesu baten bidez 

udalerriko OSASUN BALIABIDEEN MAPA EGITEA.

115. ekimena: Osasunerako orientazioko udal zerbitzua sortzea

Lehen mailako arretako, jendarte zerbitzuetako, kirol zerbitzuetako, eskualdeko osasun publikoko eta Osakide-

tzako profesionalekin, orientazio zerbitzua sortzea, osasuna sustatzeko programak garatzeko. Izan dadila ba-

kardadeari aurre egiteko programak, elkarteekin, ibilaldi osasungarriekin, zainketa mahaiaren konfigurazioa-

rekin eta abarrekin batera.

116. ekimena: Udal-Osasuneko Plan bat diseinatzea, tokiko politiketan osasun-
politikak sartzeko. Proiektu eragilea

Sailarteko batzorde tekniko baten bidez, osasun publikoaren lankidetzarekin Udal Osasun Plan bat diseinatzea, 

gainerako udal politiketan osasun politikak sartzeko eta osasun-inpaktuaren ebaluazioak egiteko. Adibidez, hi-

rigintzan, jendarte-zerbitzuetan, ekonomian, etab.

117. ekimena: Herritarren osasunaren arloko ahalduntzea sustatzea, parte-
hartzearen bidez

Inguruko anbulatorioetako profesionalen, adituen edo arloko profesionalen laguntzarekin, prozesu parte har-

tzaileen eta kolektiboen bidez hezkuntza eta osasun arloko prestakuntza lantzea. Talde bakoitzaren adina eta 

beharrak hartuko ditugu kontuan. Adin eta kolektibo ahulenei emango diegu lehentasuna.

118. ekimena: Udalen parte hartze aktiboa ESIaren jendarte-kontseiluetan

ESIen funtzionamendua arautzen duen dekretuan (100/2018 Dekretua) bi aholku kontseilu sortzea aurreikus-

ten da, jendarte kontseilua eta sozio-sanitarioa (III. kapitulua). Udalek ESIen Jendarte Kontseiluan parte hartzea 

proposatzen dugu, helburu hauekin:

• Laguntza egokia eskaini ahal izateko baliabide nahikoak daudela ziurtatzea.

• Baliabide horiek publikoak direla ziurtatzea, eta, bestela, publiko bihurtzearen alde lan egitea.

• Baliabide horien artean integrazio maila egokia dagoela ziurtatzea.

• Asistentzia pazientearen hizkuntza errespetatuz eskainiko dela ziurtatzea. Hobetzeko arloak proposatzea 

eta horiek egiten direla ziurtatzea.

• Itxaron zerrendak murrizteko lan egitea.

• Pertsona guztiei Osakidetzarako sarbidea errazteko lan egitea.



94

119. ekimena: Udalen parte-hartze aktiboa ESIaren batzorde sozio-
sanitarioetan
ESIen funtzionamendua arautzen duen dekretuan (100/2018 Dekretua) bi aholku-batzorde sortzea aurreikus-

ten da, jendarte-kontseilua eta sozio-sanitarioa (III. kapitulua). Udalek ESIen Batzorde Sozio-sanitarioan parte 

hartzea proposatzen dugu, helburu hauekin:

• Esparru sozio-sanitarioak behar bezala koordinatzen direla bermatzea eta integrazioa bultzatzea.

• Lortutako datuak aztertzea eta hobekuntzak proposatzea.

• Gabeziak eta beharrak identifikatzea eta premia handiena duten pertsonei laguntzea lehenestea.

120. ekimena: Osasuna indartzea hezkuntza-testuinguruetan

Estrategiak bultzatuko ditugu hezkuntzako adingabe eta profesionalekin hezkuntza testuinguruetan, osasuna 

pertsona eta kolektibo kritikoak sustatzen dituen prozesu gisa sustatzen laguntzeko. Herritar arduratsuak eta 

osasun indibidual eta kolektiboarekin konprometituak nahi ditugu, tokiko errealitatea eraldatu, ingurune osa-

sungarriak sortu eta mundu bidezkoagoa eraiki ahal izateko.

121. ekimena: Lan-osasuneko estrategiak sustatzea

Tokiko eta eskualdeko mailan OSALANekin eta tokiko enpresekin lankidetzan aritzeko proposamenak bultza-

tuko ditugu, osasuna, prebentzioa eta laneko segurtasuna sustatzeko programak indartzeko.
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Gobernantza kooperatiboa
Politika onaren ordua
Gure eskualdearentzat etorkizun hobea eta justua eraikitzeko, eremu publikoa beste modu batean kudeatu 
behar da, udalerritik bertatik hasita. Kudeaketa-eredu alderdikoi eta antzua jasan dugu hamarkadetan zehar. 

Kudeaketa-eredu berri bat behar dugu. Gauzak beste era batera egin behar ditugu. Erakundeen eskala osoan. 

Udaletatik, bereziki.

Horretarako, eragile komunitario – instituzional, sozial eta ekonomiko – guztiek elkarreraginean jardungo duten 

gobernantzaesparru bat eraiki behar da. Komunitatearen ekosistema osoa elkarreraginean jartzea eta espazioa 

eta denbora izatea ikuspegi partekatua garatzeko; adostutako ebaluazio metodologia eta sistemekin lan egitea, 

eta epe ertain-luzerako ikuspegia lehenestea.

Udalak beste komunitate eragile bat izan beharko luke hierarkikoa ez den lankidetza eremu horretan; 

sistema horretan ez litzateke egon behar prozesua zuzentzeko nukleo formal bakarra. Lehen esan dugun bezala, 

jendarte mugimendu baten funtzionamendutik hurbil dagoen espazio bat izango litzateke, proiektu asko elka-

rrekin konektatzen dira, eta horien koherentzia eta ikusgarritasuna areagotzen dira. Mota horretako plataforma 

komunitario batek forma asko har ditzake, tokiko baldintzen eta komunitatearen ezaugarrien arabera.

Gobernantza eredu on batek ere baditu bere mugak, eta horietaz jabetu behar dugu. Esan dugu udala eragile 

komunitario kualitatiboa dela, legitimatzailea delako eta baliabide publikoak ematen dituelako. Kasu gehiene-

tan, plataformaren bultzatzaile nagusia izango da, eta bere gain hartu beharko du gobernantza komunitarioan 

funtsezko funtzio organikoa: konektore, integratzaile edo artikulatzaile gisa jardutea; hau da, eragile komuni-

tarioen arteko sareak eta konexioak eraikitzea eta zaintzea. Eginkizun hori ez du udalak bakarrik bete behar, 

baina gehienetan eginkizun horretan garrantzitsua izango da.

Komunitatearen plataformaren mekanikak hiru fase ditu: entzutea, interpretazioa eta baterako sorkuntza eta 

ebaluazioa. Fase horiek ez dira logika sekuentzial zurrun baten arabera ulertu behar. Gobernantza komunita-

rioak herritarrek transmititzen dituzten pertzepzioak eta beharrak denbora errealean detektatzeko gai izan 

behar du, baita premia horiei erantzuteko proiektuak esperimentatu eta ebaluatzeko gai ere, etengabeko proze-

suaren logikan.

Gobernantza kooperatiboaren ezaugarri nagusia administrazioa eta herritarrak barne hartzen dituzten era-

bakiguneak eraikitzea da. Bere helburua erabakitzeko ahalmena banatzea da, udalerriaren etorkizuna komuni-

tatean eraiki ahal izateko.

Hamarkada honetan aurkezten zaizkigun erronka globalek izaera desberdineko eragileen arteko lankidetza es-

pazioak artikulatzea eskatzen dute nahitaez. Zer egin nahi den bezain garrantzitsua da nola egin, prozesua he-
rritarrak ahalduntzeko eta komunitatea josteko bide bat baita. Horrek ezaugarritzen du gure udalgintza: 

herritarrekin batera eraiki nahi dugun etorkizuna.

Gobernantza kooperatiboan jauzi bat eman behar dugu. Izan ere, esku artean ditugun erronka sozial konple-

xuek inoiz baino gehiago eskatuko digute eraldaketa prozesuak herritarrekin batera pentsatu eta gauzatzea. 

Demokrazia liberalaren krisiak herritarren eta erakundeen arteko aldea areagotu du. Gure udalerriek distantzia 

hori murrizteko ez ezik, herritarrak ahalduntzeko ere balio behar dute. Gure udalerriek komunitatea egituratze-
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ko eta jendarte kohesioa sendotzeko balio behar dute. Gobernantza-eredu horrek egitura komunitarioak sortzea 

bilatu behar du, ahal denean. Gobernantza-eredu horrek erabaki komunitarioak (horizontalak) hartu behar ditu 

herriaren etorkizunean. 

Gobernantza komunitarioa, benetako gobernantza feministaren sinonimo. Txanpon beraren bi alde. 

Politika egiteko beste modu baten bi definizio, pertsonak kudeaketa publikoaren eta ezarri beharreko politiken 

ardatzean kokatuz. Gobernantza feminista, zentro eta erabaki-esparruetan praktika komunitarioa sendotzeko.

Arnas luzeko eraldaketa prozesu batean murgilduta gaude. Horrelako prozesuetan, errore-marjina handia iza-

ten da; horrelako prozesuek esperimentazio ekintzen etengabeko espirala artikulatzea eskatzen dute, amaie-

rarik gabeko ikaskuntza prozesua, etengabeko berrikuntza. Eraldaketa iraunkorren aro batean bizkorrak izan 

behar gara irtenbide berriak ezartzeko garaian. Horrek, batzuetan, berrikuntzak egitea eta bestelako jardue-
ra baterako tartea irekitzea dakar. Baina, era berean, eremu publiko eta komunitariotik herritarrei beren 
oinarrizko eskubide eta beharrak bermatuko diren ziurtasuna eskaintzea behar dugu. 

Politika instituzionalaren munduak eskaintzen ditu praxi kaxkarren adibide ugari, eta horrek herritarren inhi-

bizioa eta politikatik aldentzea sustatzen du. Kontrakoa aldarrikatu behar dugu guk. Politikaren ordua da: 
politika onaren garaia. Martxan dauden eraldaketa prozesu konplexuak modu partekatuan gidatuz soilik ber-

ma dezakegu prozesu horiek emaitza onuragarriak sortuko dituztela. Hori izango da berriro elite ekonomikoen 

zerbitzura diseinatutako eszenatokia saihesteko modu bakarra. Politika ona erakundeen barruan eta kanpoan 

garatu behar da, baita herri mugimenduetatik ere. Erakundea eta jendarte-erakundeak: batzuetan dialektikoki 

harremantzen diren bi errealitate, baina arazo estrategikoei aurre egiteko batera lerrokatzeko espazioak bilatu 

behar dituztenak.

Ezkerraldeak bultzada berri bat behar du. Lana izugarria dela ikusi dugu. Dokumentu hau hurbilketa bat 

baino ez da. Gure eskualdea Euskal Herriko gainerako lurraldeekiko, bizi-baldintzei dagokienez, berriro berdin-

tasunean kokatzea nahi baldin badugu, beharrezkoa izango da indar endogeno guztiak aktibatzea eta kanpoko 

laguntza ere erakartzea. Tokiko garapena eta ekintza instituzional bateratuen aktibazioa dira gakoak. Herri-

tarrek ezin dute ekintza instituzionalaren ikusle izatera mugatu. Ezkerraldeko jendeak protagonista izan 
behar du bere etorkizunaren eraikuntzan.

DENOK EZKERRALDEA GARA!
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121 ekimen Ezkerraldea justu eta 
aberatsagoa lortzeko bidean
1. Arloa: Ekonomia

1. ardatza. Berrindustrializazio adimendua 5.0
1. lan ildoa. Espezializazio arloen definizioa 5.0.
1. ekimena:  Ezkerraldean industria-espezializazioko 7 eremu handi hartzea. Proiektu eragilea

2. lan ildoa. 5.0 Espezializazio arloekin lerrokatzeko planak
2. ekimena:  Espezializazio-arloetan jarduteko adostutako 7 plan diseinatzea.

3. lan ildoa. Industria lurrak egokitu
3. ekimena:  Ezkerraldeko lurzoru industrialen inbentarioa egitea.

4. ekimena:  Kutsatutako lurzoruak berreskuratzeko plana (EM-EPEaren 3. Trakzio-proiektua).

5. ekimena:  Industrialdeak modernizatzeko plan integrala abian jartzea.

6. ekimena:  Lurzoru industriala birkalifikatzea saihesteko akordioa.

7. ekimena:  Espazio estrategikoak identifikatzea.

8. ekimena:  Bizkaia-Ibaizabal parke teknologikoa sortzea. Proiektu eragilea

4. lan ildoa. Inbertsioak erakarri
9. ekimena:  Invest Ezkerraldea: Ezkerraldea inbertsioak erakartzeko lehentasunezko eremu izendatzea.

10. ekimena:  Indartu planaren ebaluazio eta indartzea.

11. ekimena:  Ezkerraldearekiko diskriminazio positiboko klausulak eusko jaurlaritzaren eta aldundiaren 

programetan.

12. ekimena:  Elkarrizketa-mahaia kooperatiba-mugimenduarekin, ezkerraldean kooperatibismoa eta 

ekintzailetza kolektiboa indartzeko.

13. ekimena:  Toki-garapeneko agentzien ebaluazioa, koordinazioa eta hobekuntza.

5. lan ildoa. Hobekuntzak formakuntzan
14. ekimena:  Prestakuntza-eskaintza espezializazio-arloetara egokitzea.

15. ekimena:  LH zentroak modernizatzeko eta haietan inbertsioa egiteko plana.

16. ekimena:  Eskaerari egokitutako birkualifikazio-planak.

17. ekimena:  Eskaintza/gaitasunak/bokazioak hobetzea STEAM.

18. ekimena:  Azterketa nautikoen garapena.

2. ardatza. Energia
6. lan ildoa. Bidezko trantsizioa
19. ekimena:  Bidezko trantsizioko hitzarmena edo antzeko prozesua sinatzea. Proiektu eragilea

20. ekimena:  Trantsizio energetikoari lotutako hausnarketa prozesua.

7. lan ildoa.  Berriztagarrien plana eta trantsizio ekologikoa
21. ekimena:  Herri-administrazioaren energia-mendekotasuna murrizteko programa.

22. ekimena:  Energia berriztagarria ekoizteko instalazioak hiru irizpideren arabera ezartzeko aukera 

aztertzea.

23. ekimena:  Energia berriztagarrien balio-katea indartzeko plana. Proiektu eragilea
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8. lan ildoa:  Energia komunitateak
24. ekimena:  Ezkerraldeko energia berriztagarrien eskualdeko agentzia. Proiektu eragilea

25. ekimena:  Energia komunitateak sortzeko plan orokorra.

3. ardatza. Biozientziak

9. lan ildoa:  Biozientzien garapena
26. ekimena:  Berrikuntza poloa osasunaren esparruan.

27. ekimena:  Biocruces institutua susatzeko plana.

4. ardatza. Tokiko merkataritza

10. lan ildoa:  Merkataritza-ehunari babesa
28. ekimena:  Merkataritza elkarteekiko harremana eta babesa hobetzea.

29. Ekimena:  Denda historikoen aitortza.

30. ekimena:  Tokiko komertzio bonoetan hobekuntzak. 

31. ekimena:  Merkataritza-guneetarako lurzorua ez birkalifikatzea.

32. ekimena:  Dendetan eta ostalaritzan energia-kontsumoa murrizteko programa. Proiektu eragilea

33. ekimena:  Merkataritza-gune handiei zerga berdea ezartzeko eskaera.

34. ekimena:  Pisuetako jarduera profesionalak etxabeetara eramateko programa.

35. ekimena:  Etxabeen eta lokalen alokairuak merkatzeko programa.

5. ardatza. Industria kultura

11. lan ildoa:  Kultura industriaren sustapena
36. ekimena:  Teknikaren eta Industriaren Euskal Museoa. Proiektu eragilea

37. ekimena:  Industria kultura zabaltzeko euskal zentroa. Proiektu eragilea

38. ekimena:  Industria-ondarearen inbentario orokorra, eta berau osorik berreskuratzeko eta balioa 

emateko ibilbide-orria. Proiektu eragilea

39. ekimena:  Industria-kultura ikastetxeetara hurbiltzeko programa.

40. ekimena:  Hitzarmena unibertsitate publikoarekin, industria-kulturaren prestakuntza eta ikerketa 

hobetzeko.

41. ekimena:  Industriarekin eta langile mugimenduarekin lotutako efemerideen egutegia.

42. ekimena:  Industriarekin eta egoitza artistikoekin lotutako arte-programa.

6. ardatza. Turismo jasangarria

12. lan ildoa:  Mendebaldea helmuga turistikoa
43. ekimena:  Mendebaldea helmugua turistikoa sortu. Proiektu eragilea

44. ekimena:  Ezkerraldea: erreferente globala industria-turismoan. Proiektu eragilea

45. ekimena:  Ibilbideak, interesguneak eta seinaletika espezifikoa.

13. lan ildoa:  Beste eredu turistiko batzuk
46. ekimena:  Turismo jasangarria sustatu.
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7. ardatza. Lehen sektorea

14. lan ildoa:  Lehen sektoreari bultzada
47. ekimena:  Ezkerraldeko nekazaritza Kontseilua eta Plana.

48. ekimena:  Baso-politika iraunkorra eta baso autoktonoak berreskuratzeko plana.

2. arloa: Lurraldea

8. ardatza. Etxebizitza

15. lan ildoa:  Etxebizitza eskubidea bermatu
49. ekimena:  Ezkerraldeko egoera (ber)ezagutzea.

50. ekimena:  Alokairuaren bidez etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzea.

51. ekimena:  Babes ofizialeko etxebizitzak berreskuratzea .

52. ekimena:  Lau udalerrietan birgaitze-plan integralak. Proiektu eragilea

53. ekimena:  Hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzea. 

54. ekimena:  Etxebizitza eredu berriak.

55. ekimena:  Pertsona gazteentzako etxebizitza programak.

9. ardatza. Giza eskalako lurraldea

16. lan ildoa:  Nekazal guneak eta gune berdeak
56. ekimena:  Natura-ingurunea sustatuko duen hirigintza-plangintza.

57. ekimena:  Landa-inguruneak eta biodibertsitatea osorik babesteko plana. Proiektu eragilea

58. ekimena:  Lindano plana.

59. ekimena:  Zuhaitzak landatzea, zuhaitza/ biztanleko 1/3 ratioa lortu arte.

60. ekimena:  Berdeguneetan aisialdirako guneak garatzeko plana.

17. lan ildoa:  Hirigintza sozial eta jasangarria
61. ekimena: Itsasadarraren ardatza berreskuratzea. Proiektu eragilea

62. ekimena:  Benedicta hondartza.

63. ekimena:  Ballontiko, Galindoko eta Kadaguako ibaiertzak berreskuratzea. Proiektu eragilea

64. ekimena:  “Supermanzanas” izeneko iniziatiba.

65. ekimena:  Hirigintza taktikoko tailerrak.

18. lan ildoa:  Igorpen Txikiko Eremuak
66. ekimena:  Ezkerraldeko 4 udalerrietarako Emisio Txikiko Eremua ezartzea. Proiektu eragilea

67. ekimena:  Emisioen teledetekzio-sistema.

68. ekimena:  Aparkaleku disuasorio eta periferikoak.
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10. ardatza. Garraio publikoa

19. lan ildoa:  Garraio publikoa indartu
69. ekimena:  Bizkaibusen zerbitzua indartzea.

70. ekimena:  Intermodalak indartzea.

71. ekimena:  Eskariaren araberako zerbitzua enklabe txikietan.

72. ekimena:  BTR autobus sistema sortzea.

73. ekimena:  Autobus-flotaren elektrifikazioa.

74. ekimena:  Metroaren maiztasuna handitzea gehien erabiltzen diren ordu eta ekitaldietan.

75. ekimena:  Trenen edukiera handitzea, 5. autoa barne.

76. ekimena:  C1 eta C2 lineak modernizatzeko plan orokorra, C1 pixkanaka lurperatzea barne.  

Proiektu eragilea

77. ekimena:  Bilboko Portutik merkantzien garraioa hobetzea.

11. ardatza: Azpiegiturak

20. lan ildoa:  Bidegorriak eta oinezkoentzako bideak
78. ekimena:  Bidegorrien sare osoa eta funtzionala. Proiektu eragilea

79. ekimena:  Bizikletak alokatzeko zerbitzu publikoa. 

80. ekimena:  Oinezkoentzako bide seguru eta eraginkorrak.

12. ardatza. Mugikortasun jasangarria

21. lan ildoa:  Mugikortasun elektrikoa
81. ekimena:  Karga elektrikoko sare bat hedatzea, Europako eskakizunak berdindu edo gainditu ahal 

izateko. Proiektu eragilea

22. lan ildoa:  Mugikortasun planak udaletan eta enpresetan
82. ekimena:  Ezkerraldean koordinatutako hiri mugikortasuneko planak.

23. lan ildoa:  Pertsona guztiei bermatu mugitzeko eskubidea
83. ekimena:  Mugikortasun plan,  politika eta  estrategia guztietan genero ikuspegia eta irisgarritasun 

unibertsala txertatzea.

3. arloa. Pertsonak

13. ardatza. Zainketak

24. Lan-ildoa:  Tokian-tokiko ekosistemak
84. ekimena: Proiektu eragilea: zainketen ekosistema berriaren eraikuntza. Proiektu eragilea

85. ekimena: Belaunaldien arteko etxebizitza komunitarioak.

86. ekimena: Etxea eta zaintza erabiltzeko informazio- eta aholkularitza-zerbitzuak sortzea.

87. ekimena: Auzozainak zerbitzua sortzea (“auzo zaindariak”).
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14. ardatza. Jendarte-kohesioa

25. Lan-ildoa:  Harrera herriak
88. ekimena: Ezkerraldeko migratzaile eta errefuxiatuentzako Harrera Plana.

89. ekimena: Migrazioko eta kultura-aniztasuneko teknikariak, eskualdea osatzen duten lau udalerrietan.

90. ekimena: Erroldan sartzeko eskubidea bermatzea, oinarrizko jendarte-zerbitzuak eta prestazioak 

eskuratzeko ate gisa.

26. Lan-ildoa:  Jendarte politikak
91. ekimena: Jendarte-zerbitzuen inguruko itun sozial eta instituzionala. Proiektu eragilea

92. ekimena: Zerbitzuen eta jendarte politiken ezarpenerako eta koordinaziorako esparru partekatua. 

27. Lan-ildoa:  Etxebizitza barnerakoia, ardatz nagusia
93. ekimena: Ekipamendu hori ez duten udalerrietan etxerik gabeko pertsonentzako aterpetxea sortzea.

94. ekimena: Housing first proiektu-pilotoa aktibatzea.

28. Lan-ildoa:  Guztiona dena
95. ekimena: Hiper-auzokideen errepublika.

96. ekimena: Auzolaneko udal proiektuak piztea.

29. Lan-ildoa:  Politika feministak
97. ekimena: Berdintasunerako udal kontseilu ireki eta parte-hartzaileak.

98. ekimena: Indarkeria matxistari erantzuteko protokolo eraginkorra.

99. ekimena: Emakumeen etxeak sortzea. Proiektu eragilea

100. ekimena: Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko informazio- eta arreta-zerbitzua.

30. Lan-ildoa: kultura aniztasuna
101. ekimena: Kulturaren bidezko udalerri barnerakoiak.

15. ardatza. Kultura-identitatea

31. Lan-ildoa: Kultura sektorea
102. ekimena: 2023-2033 kultur ekintzaren plan estrategikoa. Proiektu eragilea

103. ekimena: Praktika artistikoak sortzeko eskualdeko zentroa.

104. ekimena: Kultur ekintzaren kudeaketa eta deszentralizazioa.

16. ardatza. Euskara

32. Lan-ildoa: Ezkerraldean euskaraz
105. ekimena: Ezkerraldean euskaraz. Proiektu eragilea

106. ekimena: Hizkuntza-paisaia euskalduna.

107. ekimena: Ezkerraldeko komunikabide bat euskaraz sortzea.

108. ekimena: Ezkerraldeko euskararen zentro komunitarioa.

109. ekimena: Euskararen aholku batzordea.
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17. ardatza. Hezkuntza

33. Lan-ildoa:  Eskola komunitarioa, barneratzailea eta euskalduna
110. ekimena: Ezkerraldeko hezkuntza mahaia eta Udal Hezkuntza Kontseiluak.

111. ekimena: Jendarte-itun handi bat sustatzea eskola-segregazioaren aurka. Proiektu eragilea

112. ekimena: Hezkuntza espazioa ikasgelatik haratago zabaltzea filosofian, “herri hezitzaileekin”.

113. ekimena: Haur hezkuntzako lehen zikloan inbertitzea.

18. ardatza. Osasuna

34. Lan-ildoa:  Osasun osoa eta komunitarioaren eredua
114. ekimena: Osasun Baliabideen mapa egitea.

115. ekimena: Osasunerako orientazioko udal zerbitzua sortzea.

116. ekimena: Udal-osasuneko plan bat diseinatzea, tokiko politiketan osasun-politikak sartzeko.  

Proiektu eragilea

117. ekimena: Herritarren osasunaren arloko ahalduntzea sustatzea, parte-hartzearen bidez.

118. ekimena: Udalen parte hartze aktiboa ESIaren jendarte kontseiluetan. 

119. ekimena: Udalen parte-hartze aktiboa ESIaren batzorde soziosanitarioetan.

120 ekimena: Osasuna indartzea hezkuntza-testuinguruetan.

121. ekimena: Lan-osasuneko estrategiak sustatzea.
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Proiektu eragileen zerrenda
1. Ezkerraldean industria-espezializazioko 7 eremu handi hartzea. 

2. Bizkaia-Ibaizabal parke teknologikoa sortzea. 

3. Bidezko trantsizioko hitzarmena edo antzeko prozesua sinatzea. 

4. Energia berriztagarrien balio-katea indartzeko plana. 

5. Ezkerraldeko energia berriztagarrien eskualdeko agentzia. 

6. Dendetan eta ostalaritzan energia-kontsumoa murrizteko programa. 

7. Teknikaren eta Industriaren Euskal Museoa. 

8. Industria kultura zabaltzeko euskal zentroa. 

9. Industria-ondarearen inbentario orokorra, eta berau osorik berreskuratzeko eta balioa emateko 

ibilbide-orria. Proiektu eragilea

10. Mendebaldea helmugua turistikoa sortu. 

11. Ezkerraldea: erreferente globala industria-turismoan. 

12. Lau udaletako birgaitze-plan integralak. 

13. Landa-inguruneak eta biodibertsitatea osorik babesteko plana.

14. Ballontiko, Galindoko eta Kadaguako ibaiertzak eta itsadarraren ardatza berreskuratzea

15. Ezkerraldeko 4 udalerrietarako Emisio Txikiko Eremua ezartzea

16. C1 eta C2 lineak modernizatzeko plan orokorra, C1 pixkanaka lurperatzea barne.  

Proiektu eragilea

17. Bidegorrien sare osoa eta funtzionala. 

18. Karga elektrikoko sare bat hedatzea, Europako eskakizunak berdindu edo gainditu ahal izateko. 

19. Proiektu eragilea: zainketen ekosistema berriaren eraikuntza.

20. Jendarte-zerbitzuen inguruko itun sozial eta instituzionala.

21. Emakumeen etxeak sortzea. 

22. 2023-2033 kultur ekintzaren plan estrategikoa. 

23. Ezkerraldean euskaraz.

24. Jendarte-itun handi bat sustatzea eskola-segregazioaren aurka

25. Udal-osasuneko plan bat diseinatzea, tokiko politiketan osasun-politikak sartzeko.  










