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GASTEIZ, GREEN CAPITAL 2012

Gasteizi egokitu zaio Europar Batasuneko hiriburu berdea izatea azken hatsa ematen ari den
2012 honetan. Ondo merezitako saria denik inork ez du ukatu; aldiz, kritika gogorrak

sorrarazi ditu Udalak egindako hiriburutzaren kudeaketak: ingurumen politikari baino,
marketinari adi egotea leporatu diote Javier Marotoren Gobernuari. 2013an, behin fokuak

itzalita, ikusiko da noraino eusten dion Gasteizek berdetasunari.

Alferrik galdutako urtea

| UNAI BREA |

Argazkiak: Alex Larretxi

EUROPAR BATASUNAK 2008an sortu
zuen Green Capital saria, inguru-
mena hobekien kudeatzen duten
200.000 biztanletik gorako hirien-
tzat. Ondo egindako lanaren ordai-
na ez ezik, lan horretan jarduteko
akuilu izateko ere ematen da hiri-
burutza. “Nik uste dut Gasteizek
merezi zuela saria”, dio Andres
Illanak, Arabako Ekologistak Mar-
txaneko kideak, “baina orain

desengainatuta nago”. Illanaren
sentipenak bat datoz beste talde
batzuek Green Capital urteaz egin-
dako balorazioarekin. Equo alder-
diarentzat, adibidez, Arabako hiri-
buruak galdu duen aukera izan da
saria. Beste batzuek, Bilduk eta
Eguzkik esaterako, ezinegona adie-
razi dute Green Capitalaren aitza-
kiarekin egindako alferreko gastuak
direla eta. 

Ingurumenaren Sektore Kontseilua,
zokoratuta
Gasteizek 2010eko irailean aur-
keztu zuen hautagaitza Green
Capital izateko, Bruselan. Handik
hilabetera, Stockholmen, saria jaso
zuen. “Ni ekitaldi bietan egon nin-
tzen”, oroitu du Illanak; “Inguru-
menaren Sektore Kontseiluaren
[herritarren parte-hartzerako ahol-
ku-batzordearen] ordezkaria izan
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nintzen, eta uste dut hori ere balo-
ratua izan zela; gainerako hiriek
ordezkari politikoak eraman zituz-
ten, baina gizarte mugimendueta-
ko inor ez”. 

Desengainua ondoren etorri zen:
itxuraz, saria nori eman erabaki
behar zutenek estimu handiagoan
zuten gizarte mugimenduaren
parte-hartzea, Gasteizko agin-
tariek eurek baino. Zehazki,
Illana kexu da noiz eta Green
Capitalaren urtean jaramonik
ez zaiola egin Ingurumen Sek-
tore Kontseiluari. “Pentsatu
nuen 2012, besteak beste, gure
lana aitortzeko baliatuko zutela,
baina hara non, protagonismo
berezia eman beharrean, guztiz
kontrakoa jazo den: informazio
eskaria egin dugun bakoitzean Uda-
laren webgunean begiratzeko eran-
tzun digute”. Indarberritzeko balio
behar zuen urtean inoiz baino fun-
tzionamendu eskasagoa izan du
Kontseiluak, Ekologistak Martxa-
neko kidearen esanetan.

Berdetasunaren gerizpean
loratutako enpresak
Ingurumenaren arloan ibilbide
luzea egin dutenak bazterrean utzi
ditu Udalak, beste batzuen mese-
derako; hala uste du behintzat
Andres Illanak: “Inoiz ez da diru-
laguntzarik izan elkarte ekologis-
tentzat, baina Ingurugiro Gaieta-
rako Ikastegiak aurten egin du
historian lehenbiziko aldiz
deialdia,  eta bitxia iruditu
zaigu edonork par te har tu
zezakeela: enpresak, norbana-
koak, era guztietako elkar-
teak... 2012ra arte zein 2013tik
aurrera ingurumenaren defen-
tsarekin harreman gutxi eduki-
ko dutenak. Azalpena eskatu
genion Udalari, eta esan zigu-
ten helburua zela inplikatuta
ez zeudenak erakartzea. Jakina,
inplikatu dira diru-laguntza egon
delako”. 

Illanak esandakoaren ildo bere-
tik, Eguzki elkarteak salaketa egin
zuen urrian: Green Capitalarekin
kolaboratzen zuten enpresak aban-
taila fiskalez gozatzen ari ziren, eta
ondorioz gastu sozialetarako erabil
zitezkeen hainbat zerga kobratzeari
uzten ari zitzaion. Bestalde, Eguz-

kik gogor kritikatu ditu “Green
Capitalaren ondorioz Gasteizen
egin diren gehiegizko gastuak”.
Horren adibide nabarmen modura
jartzen dute arrakastarik batere
eduki ez zuen eta, azkenerako,
parte-hartzaileko 246 euroko kos-
tua (guztira 93.000 euro) izan zuen
Greenkana izeneko jolasa.

Dirua gastatu da bai, baina sartu
ere sartu dira sosak udal patriketa-
ra,  Green Capital  ur tea beren
buruen publizitatea egiteko erabili
duten enpresen eskutik. Kontua
da ea zertan erabili den diru hori,
zenbait promozio ekitaldi ordain-
tzeaz aparte. “Ez dakigu”, dio
Andres Illanak, “elkarteoi inork ez
digu informaziorik eman; edozei-
nek hedabideen bitar tez jakin
dezakeena baino ez dakigu, eta
hori kritikatzeko modukoa begi-
tantzen zait”. Batzuetan sentsa-
zioa egon da Udalak dirua lortu
nahi zuela, baina ez ziola axolarik
herritarren inplikazioak, diosku
Illanak atsekabez. 

Udaleko oposiziotik ere iritsi
zaizkio krit ikak PPk egindako
Green Capitalaren gestioari. Bil-
duk, konparazio baterako, inguru-
men arloko politikak indartzeko
baino, Green Capital marka hiria-
ren marketina egin eta turismoa
sustatzeko erabiltzea leporatzen
dio Udal Gobernuari. Equok eta
Eguzkik ere egin dute kritika hori,
besteak beste.

Ingurumen politikak jarraipena
izango du?
Equok, hain zuzen, adierazi du Gas-
teizek aukera galdu duela ingurumen
politika onak egiten segitzeko, eta
Udalak hiriaren izena “saltzea” beste
kezkarik ez duela izan. Hitzotatik
ondorioztatu daiteke  ados daudela
behintzat hiriak Green Capital saria

irabazi izanarekin. Izan ere, hiri-
burutzaren gestio okerrari egin
zaizkio kritikak, baina inork ez
du zalantzan jarri Gasteizek
merezimendu osoz lortu duela
hiriburutza hori. Azken hiru
hamarkadetan egindako politikei
esker, Arabako hiriburua eredu-
garria izan da zentzu horretan,
beti ere zer hobetua dagoela

ahaztu gabe. 2013tik aurrera udal
agintariek ildo beretik segituko ote
duten, horra askoren zalantza. 

Andres Illanak gogorarazi digu,
adibidez, Gasteizek hautagaitza aur-
keztu zuen ekitaldian, Bruselan,
EBko ordezkariek kargu hartu ziete-
la azken urteotan hiriak egindako
zabalkundea, eredu ez-jasangarrietan
oinarritua izateagatik. Alegia, biztan-
le kopuruaren gorakada ez zela nahi-
koa gainazalean hainbesteko haz-
kundea justifikatzeko. “Hiriko
agintariek onartu zuten huts handia
egin zela zenbait auzoren hiri-orde-
namenduan, eta neurriak jarriko
zituztela hori zuzentzeko eta dentsi-
tatea handiagotzeko”.

Benetako eragina neurtzeko 
itxaron beharko da
Horrelako neurriak ez dira
egun batetik bestera gauza-
tzen, ordea. Aipatu dugun adi-
bidearen kasuan, izan ere, Uda-
laren egitasmoak garai hobeen
zain daude: ez dago dirurik
planak gauzatzeko, konpromi-
soa aurten bertan egitea bazen
ere. Beste horrenbeste gerta-

tzen da Gasteizek, Green Capital
izendapena jasotzeaz batera, hartu-
tako beste konpromiso batzuekin.
Horregatik, esan daiteke goizegi
dela hiriburutza berdearen beneta-
ko balorazioa egiteko. 

“Epe luzean baloratzekoak izan-
go diren beste adibide batzuk badi-
ra”, azaldu digu Illanak. “Esaterako,
kanpo eraztun berdea guztiz ixtea,
barne eraztuna egiten hastea...”.

Green Capital izendatua izateaz
batera hainbat konpromiso

hartu zituen Gasteizek, baina
momentuz itxaron beharko da
horien balorazioa egiteko, asko

ez baitira urte bakarrean
burutzekoak

Askoren ustez, Gasteizek aukera
galdu du ingurumen politika
onak egiten segitzeko, eta

Udalak hiriaren izena “saltzea”
beste kezkarik ez du izan
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Eraztun berdearen proiektuaren
helburua da balio ekologiko handi-
ko gunez osatutako etengabeko
espazio bat sortzea, hiria guztiz
inguratuko dutena. Barne eraztuna-
ren egitasmoa, berriz, aurten bertan
aurkeztu da, Green Capitalaren
oihartzuna baliatuz hain justu. Fun-
tsean, Gasteiz Hiribideari itxura
“berdea” ematean datza (landare-
dia, animaliak...).

“Mugikortasuna da hiriko ingu-
rumen politiken beste gako bat”,
jarraitu du Illanak, baina  Mugikor-
tasun Jasangarriaren Foroa geldirik
egon da oraintsu arte”. Izan ere, arlo
horretan egitasmo handinahia du
Gasteizek, aurten gauzatzekoa zena

baina momentuz hastapenetan bai-
zik ez zena: super-etxaldeak. Hots,
hiriko zati handiak itxi trafikoari,
bertan bizi direnei eta zama-lanetan
aritu behar direnei izan ezik. “Hel-
burua da ez dadila horra sartu berta-
ra propio ez doanik, zeharkatu bes-
terik egin behar ez dutenek inguratu
dezatela, eta horrela oinezkoentzat,
bizikletentzat... irabazi dadila espa-
zioa”. Illanaren esanetan, berandu
hasi badira ere, ematen du bide one-
tik doala plan horren gauzatzea. 

Datorren urtearen zain
“2012an gertatu dena gertatu dela
ere, nire benetako beldurra, hasie-
ra-hasieratik, 2013 izan da”, aitortu

du Andres Illanak. Orain denen
ahoan dauden mugikortasun jasan-
garri politiketarako aurrekontua
egongo da datorren urtean? Eta
eraztun berdeak amaitzeko? Hiria-
ren hegoaldeko ibaiek gainezka ez
egiteko proiektuak abiaraziko dira?
Egitasmo garestiak dira, eta udal
aurrekontuetan %12ko murrizke-
tak iragarri dituztela dio Illanak.
“Green Capital igaro da jada. Ni,
batez ere, datorren urteko inguru-
men politika zein izango den jaki-
teko ir rikan nago”.
Orduan jakingo da
benetan hainbeste
neoizko argik zerbaite-
rako balio izan duen. n

“UDALAK Green Capitalarekin
egin zuen lehen hanka sartzea
logotipoa izan zen”, iritzi dio
Andres Illanak. Ekologistak Mar-
txaneko kidearen ustez, ez da
onargarria hiriburutza berdearen
ikono nagusia izan dena, Andre
Mari Zuriaren plazan ipinitako
Vitoria Gasteiz! errotulu erraldoia
(argazkian), Txiletik ekarritako

goroldio naturalez egin izana.
“Surrealista iruditzen zaigu;
urteak eta urteak daramatzagu
jendeari eskatzen ez dezala men-
diko goroldiorik hartu Gabone-
tan, asko kostatzen delako berriz
haztea eta biodibertsitaterako
berebiziko garrantzia duen landa-
rea delako, eta Udalak horixe bera
egin du”. Agian ez da anekdota

baino, baina anekdota adierazga-
rria, Illanaren ustetan: “Donostia-
ren kultur hiriburutzaren logoan
ortografia huts bat egotearen
parekoa da”. 

Eguzki talde ekologistak ere
kritika egin zion logotipoari, eta
galbidean dagoen espezie batekin
(Sphagnum magellanicum) egin zela
gogorarazi zuen.

Logotipoaren goroldioa, “ortografia huts” erraldoia


