
ELHUYAR EZTABAIDAK: LURRALDE-ANTOLAMENDUA eta BIZITZA 

Otsailaren 27an San Telmo museoan izandako Elhuyar Eztabaiden azken saioan aipatutakoak 

biltzen ditugu jarraian. Batetik, adituen hitzak, eta, bestetik, bertaratutako pertsonen iritziak 

jasotzen dira.  

Aitziber Sarobe Egiguren (Arkamurka natura-taldea): 

Lurralde-antolamendua eta bizitza oso gai zabala da, eta nik ingurumenean dituen ondorioei 

helduko diet. 

Lehenik eta behin, galdera bat egin nahi nuke. Zer lurraldetaz ari gara? Nik esaterako Atturri 

eta Ebroren artean dagoen lur-eremua irudikatzen dut, baina lur-eremu horretan, hiru 

administrazio, bi herrialde eta bakoitzak bere kudeaketa-ereduak ditu. 

Horrek ondorioak ditu ingurumen horretan, baina naturak ez ditu mugak ulertzen. Naturak ez 

du mugarik. Ingurunearen eta paisaiaren desnaturalizazioa ematen ari da. 

Lurralde-antolamendua administrazioen baitan dago, eta gizakien ekintza orok aldatzen dute 

ingurumena. Horregatik, herritarren parte-hartzea oso garrantzitsua da. 

Hainbat plangintza egiten dira, eta hor herritarrek zailtasun handiak izaten dituzte 

plangintzetan jasotzen dena ulertu eta prozesuetan benetan parte-hartzeko. Prozesuak 

informatiboak bihurtzen dira. 

Askotan herritarrak ezer ulertu gabe joaten dira, dagoen dokumentazioa oso teknikoa baita. 

Hori gainditu behar da. 

Landa-eremutan ere antzekoa da egoera. Herritarrek eragiteko duten borondatea bideratzeko 

herritar oso formatuak behar dira, bestela ez dira gai plangintzak diotena ulertu eta eragiteko. 

Natura 2000 sarea da dugun tresnarik txukunena. Hortik tiratu behar da ingurumena 

kudeatzeko. Han agertzen diren eskakizunak, proposamenak dira aintzat hartu beharrekoak. 

Bada beste gai bat ere arreta pizten didana: gazteak eta klima-aldaketaren aurkako borroka. 

Eta kuriosoa da nola 17-18 urteko gazteak mundu mailako eskalan gertatzen ari den 

mugimendu bati atxikitzeko gai diren eta ez dute beren lurraldea ezagutzen. Think globally, act 

locally esaldiaren bigarren atala falta zaiela uste dut. 

Patxi Galarraga Aiestaran (Projekta): 

Nik osasuna eta lurralde-antolamenduaz hitz egin nahiko nuke. Nazioarteko Osasunaren 

Erakundeak 1948an egin zuen definizioaren arabera, osasuna erabateko ongizate fisiko, mental 

eta soziala da, eta ez bakarrik gaixotasun eza. Eta, ikusi da gizakion osasunean badirela 

determinatzaileak: genetika, bizi-ohiturak, osasungintzaren kalitatea eta ingurumena. 

Guztietan gehien eragiten duena, ordea, ingurumena da. Hau da, norbera bizi den etxeko 

kode-postala erabakigarriagoa da kode genetikoa baino. Norberaren bizi-ohiturak, 

osasungintzaren kalitatea eta genetika dira gehien eragiten duten faktoreak, urrenez urren.   



Beraz, osasunaren determinatzaile nagusiak sozialak badira, konponbideak ere arlo horretan 

topatu beharko genituzke. 

Zazpi faktore hauek eragiten dute osasunean: 

- Elkarbizitza-unitatearen osaera 

- Erdigunearekiko hurbiltasuna 

- Etnia edo jatorria 

- Generoa 

- Adina 

- Dibertsitate funtzionala 

- Klase sozioekonomikoa 

Eta berdintasuna ez da ekitatea. Bi gauza desberdin dira, eta askotan berdintasuna ez da 

nahikoa. Izan ere, onartu behar dugu desberdintasunak daudela, eta guztiei soluzio bera 

eskainita ez dela lortzen berdintasunik. 

 

Parte hartzeari dagokionez ere, parte-hartzeko aukera eman digutenean, zer mailataraino 

eman digute hitza? Zeinek antolatzen du lurraldea, zein begiradatatik, eta zer behar kontuan 

izanda? 

Lurralde-antolamenduan, herri bakoitzak erabaki eta hausnartu beharko luke zein diren bere 

beharrak, herritarrei hitza benetan emanez eta hortik antolatu hiri edo herria. 

Orain, Lurralde antolakuntzarako gidalerro berriak daude (LAG) eta zeharkako gai berriak sartu 

dituzte; hala nola, generoa eta euskara besteak beste.  Baina, esaterako, osasuna ez dute 

txertatu gidalerro horietan. Ez dute arautzeko beharrik ikusi. 

Imanol Azkue Ibarbia (Elhuyar Aholkularitza): 

Nik lurraldea eta hizkuntzaren arteko harremanari erreparatuko diot.  

- Hizkuntzak izendatzen du lurralde bat. 

- Hizkuntza lurralde batekin lotzen dugu. 

- Euskalkiak ditugu, lurralde bakoitzak ditu ezaugarri bereziak. 

- Hizkuntzaren eta lurraldearen arteko harremana estua da. 

- Hizkuntza naturarekin harremanetan jartzeko modua ere bada.  

- Hizkuntza hiztunik gabe ez da ezer. 



- Azpiegiturek bizidunen bizitza eraldatzen dute, haien bizitza erraztuz edo zailduz. 

- Hiztunok hizketarako espazioak behar ditugu, jendea elkartu eta hitz egitea errazagoa 

den espazioak. Garai batean, elkargunea azoka, eliza edo sutondoa izaten zen, gaur 

egun ordea, eskolak, kiroldegiak, parkeak, eta abar izaten dira. Leku guzti horiek 

lurralde antolamenduarekin erlazio estua dute. 

- Leku fisikoez gain,  orain sare sozialak daude. Horietan ez du eraginik lurralde-

antolamenduak. Lurralde birtuala da euskararen 8. lurraldea.   

- Normalean, lurralde-antolamenduko proiektuetan ez da aztertzen horrek zer eragin 

duen hiztunengan. Jendea mugiarazten dute eta hizkuntza-ohiturak aldatu. 

- Gaindegiak egin zuen ikerketaren arabera, 234 adierazletatik, barne-migrazioa eta 

hirigintza ziren hizkuntzan garrantzitsuenak. 

Beraz, ondoriozta liteke lurralde-antolamendua oso tresna indartsua dela hizkuntzaren 

biziraupenerako. Euskararen etorkizuna hirietan dagoela diote, eta hori kontuan hartu behar 

da. 

Behin adituen hitzaldiak amaituta, jendearen txanda hasi zen galderak eta iritziak plazaratzeko. 

Publikotik agertu zen lehen ideia honakoa izan zen: Lurralde-antolamenduak baldintzatzen du 

trafikoa, eta Donostian, esaterako, trafikoak koronabirusak baino eragin handiagoa du 

osasunean.  

Posible da trafikoaren norabideak, ibilbideak, neurtzea hiri batean? 

Adituek erantzun zuten baietz. Errepide berriak diseinatzeko, esaterako, hori egiten dela, beraz 

datu horiek badituztela. Gainera, gero eta gehiago mugitzen gara, eta Gipuzkoa mailan esan 

liteke errepide guztiak ia kolapsatuta daudela. 

Baina kontuz ibili behar da ikuspegiarekin. Arazoa kutsadura bada, konponbidea kotxe 

elektrikoa dela esango digute.  Kolapsoa bada, beste erreil bat eraikitzea izango da 

konponbidea. Diagnostiko horiek nondik eraikitzen diren begiratu eta aztertu behar da. 

Gazteen mugimendua aipatu da, eta zer gutxi ezagutzen duten gure ingurunea. Heziketa falta 

da. Sistema osoa eraikia baitago denok saltzen diguten arazoa erosi eta, ondorioz, baita 

konponbidea erosteko ere. 

Beraz, galdera da nola hasi eraikitzen alternatiba horiek? Agian sinergiak erabiliz, 

intersekzionalitatez. Generoa, hizkuntza, osasuna, ingurumena denak batera gurutzatuz, eta 

konponbide globalagoak bilatuz arazoei. 

Adibidez, zer gertatuko litzateke gure hiriak hiribildu gisara ikusten hasiko bagina? Erdi Aroko 

lurralde-antolamendu baterantz joko bagenu?  

Eredu horrekin espekulazioa geldituko genuke. Gazteak etxerik gabe ditugulako, landa-lurrak 

erabiltzen ditugu hutsik dauden etxeak erabili gabe. Hori ez da zilegi. Hiribilduen sistemara 

itzuliko bagina, natura-ingurunea irabaziko genuke. 

Izan ere, lurra ez da infinitua eta ez da berriztagarria gizakiaren bizi-eskalan. Beraz, lurraren 

erabilerari muga jarrai behar zaio. 



Hizkuntzaren aldetik, hiribilduaren eredua babesteko ona da, baina irekita ere egon behar du. 

Arnasguneak babestu behar dira, baina hizkuntza bizia da eta irekita egon behar dugu. 

Osasunaren aldetik hiribildua osasungarriagoa da, izan ere, toki batetik bestera mugitzea eta 

baliabideak gertu izatea garrantzitsua da. Bestela, denborarik gabe gelditzen gara. Gidalerro 

berrietan ere jasota dago hori, baina ez da indarrik egiten. 

Esaterako, EAEko lur-eremu guztia egun dituen biztanleen artean zatituz gero, bakoitzari ez 

litzaiguke futbol-zelai bat ere tokatuko. Dentsitate hori onartu behar dugu, bestela 

ingurumenik gabe geldituko gara. 

Europan badaude araudiak, adibidez, esaten dutenak ezin dela desnaturalizatu inguruneko 

metro karratu bat, dagoeneko erabilgarri dagoen metro karratu bat baldin badago.  Hori legez 

zigor liteke,eta lehenik erabilgarri eta urbanizatuta dauden lur-eremuak erabiltzera behartu. 

Hemen hiriak erabat desnaturalizatu ditugu, eta ingurunea da naturala den bakarra. Eredu hori 

irauli behar da agian. Hiria ere naturalizatu behar da, gaur egungo gizartea oso urbanoa baita. 

Ikustea besterik ez dago natura bera ere kirol-eremu bihurtu dugula. Horrek kezka piztu zuen 

adituen artean. Izan ere, pentsatzen badugu ingurunea eraldatzeko eskubidea dugula, dena 

desnaturalizatuko dugu, baita mendi-tontorrak ere. 

Eta egun ditugun ingurune naturalak ere industrialilzatzen ari dira. Nekazal eredu estentsibotik 

eredu intentsibora pasatu gara. Baserriak jada ez dira esplotazio txikiak, azpiegitura, makineria 

eta errepideak behar dituzte beren produktuak salmenta puntuetara helarazteko.   Beraz, nola 

babestu hori? 

Gaztelugatxe eta Zumaiako Flyscharekin gertatu dena ikusita, irekita egoteak ingurune horiek 

desnaturalizatzeko balio izan du. Behin natura-balioa edo izendapen bat jasotzen duenean 

ingurune batek, ondoren estrategia hura balioan jartzea izaten da. Hau da, etekina ateratzea. 

Eta, horrek, jende uholdea eta ingurune horren balioa arriskuan jartzea dakar. Babestu behar 

zena, arriskuan jartzea. 

Herritarren ikuspegitik ere aipatu zen ezintasun sentsazioa gailentzen dela. Erakundeek 

herritarrek ikusten dituzten arazo horiei ez diete irtenbiderik ematen. Deigarria da hirien 

plangintzetan, esaterako, zer toki gutxi ematen zaien amatasunari eta haurrei. Betaurreko 

moreak jarri behar genituzke hirigintzan ere.  Eta jendea biltzeko espazioak doan izan 

daitezela, bestela kontsumora bultzatzen gaituzte, elkartzeko tabernara joan behar izatera. 

Laburbilduz, hirigintzak gure bizitzan, osasunean, ingurunean eta hizkuntza-eskubideetan 

eragiten du, eta begirada horiek guztiak txertatzea beharrezkoa da hiri-plangintzetan. 

 


