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gaztelugatxe, Bizkaiko kostaldeko harribitxia, 
modan dago. Behar baino gehiago. Game of 
Thrones telesailaren eszena batzuk han filma-
tu zirenetik, ohiko bihurtu dira bisitari-ilara lu-
zeak, uhartera igotzeko eskaileretan pilatzen 
diren jende-multzoak… eta autoa uzteko ara-
zoak. kaosa ordenatzeko Bizkaiko Foru aldun-
diak hartutako neurrien artean beste aparkaleku 
bat egiteko asmoa dago, eta berehala sortu da 

proiektuari ezetz esateko mugimendua. Honez-
kero 100.000 lagunek sinatu dute aldundiak 
egitasmoa bertan behera utz dezala eskatzeko 
sos gaztelugatxe herritar plataformak egindako 
eskaria, inguruari egingo zaion kaltea dela-eta. 
Baina eztabaida sakonagoa da, turismoa modu 
jasangarrian kudeatzeko modu egokia baitu ar-
datz. sinpleki esateko: zenbat jende har dezake 
gaztelugatxek, ingurua guztiz hondatu gabe? 

Neurrigabeko 
turismoa: 

lehorretik dator 
enbata

GaztelUGatXe

  uNai Brea goNZaleZ       HoDei torres
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Amaitu berri den hamarkada-
ko uneren batean, AEBetako 
HBO ekoiztetxeko norbaiti 
otu zitzaion euskal itsaser-
tzean dagoen Gaztelugatxe 

izeneko txoko bat, Bakio eta Bermeo ar-
tekoa, primerako kokalekua izango zela 
Game of Thrones telesail entzutetsua-
ren hainbat pasarte filmatzeko. 2016ko 
udazkenean, hainbat egunez, Bizkaiko 
uhartetxo hori eta haren ingurua bere-
ganatu zituzten kamerek, aktoreek eta 
halakoetan izan ohi den bestelako pa-
rafernaliak, eta Gaztelugatxeren ospea 
biderkatu eta mundu osora zabaldu zen, 
are gehiago han grabatutako pasarteak 
2017an estreinatu eta gero.          

Ondoren gertatutakoa ez da hain 
erromantikoa. EAEko zenbait erakun-
dek (Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru 
Aldundiak…) urte batzuk zeramatza-
ten Gaztelugatxera turistak erakartzeko 
sustapen-lana egiten, eta Game of Thro-
nes-en filmaketak egundoko bultzada 
eman zion asmo horri, baina kontuak 
gainezka egin zuen. Orain, uharte txikia 
eta haren gainaldeko ermita Bizkaiko 
bigarren gune bisitatuena dira, Bilbo-
ko Guggenheim museoaren ostean, eta 
agerian geratu da ingurua ez dagoela 
behar bezala prestatuta bat-bateko os-
peak eragin duen bisitari-olde izugarria 
hartzeko. 

Datu batzuk: Bizkaiko Foru Aldun-
diaren arabera, 2019ko udan 384.583 
lagunek egin  zuten bisita Gaztelugatxe-
ra; aurreko urteko denbora-tarte bera-
rekiko igoera %15ekoa izan zen. Alde 
handiz, bisitari gehien iritsitako hilabe-
tea abuztua izan zen: 154.794. Eta egun 
bakar batean, abuztuaren 15ean, 6.434 
pertsona pilatu ziren uhartera jaisten 
den bidean eta Donieneren omenezko 
ermitara igotzeko 241 eskaileretan. Ez 
dugu “pilatu” berba alferrik erabili: oso 
adierazgarriak dira han-hemenka za-
baldu diren zenbait irudi -ez egun ho-
rretakoak bakarrik, noski-, turismoa 
erakartzeko liburuxketan erakusten ez 
direnak, Gaztelugatxeko bazterretan jen-
dea ozta-ozta kabitzen den momentue-
tan hartuak. 

auto dema       
Kaosa gorago ere igartzen da, Gazte-
lugatxera iristeko errepidean. Bisitari 
gehienak auto pribatuan joaten dira, 
eta aparkatzeko lekua aurkitzea ez da 
erraza. Egun jendetsuenetan, auto asko 
egoten dira lekuz kanpo utzita, errepide 
bazterrean, segurtasuna kolokan jarriz. 

Zerbait egin beharra zegoen, eta Bizkai-
ko Foru Aldundiak hartu du ekimena. 
Testuinguru horretan, joan den azaroa-
ren 25ean neurri-sorta bat (horietako 
batzuk gauzatuta daude honezkero) ira-
garri zuten Elena Unzuetak, Iraunkorta-
suna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
diputatuak, eta Imanol Pradalesek, era-
kunde berean Azpiegituren eta Lurralde 
Garapenaren ardura duenak. Adierazi 
zutenez, Aldundiak 2,7 milioi euro gas-
tatuko ditu 2024ra bitartean “Gaztelu-
gatxeko bisitak eta sarrerak antolatu eta 
hobetzeko”.

Pradalesek eta Unzuetak Aldundia-
ren asmoak prentsaren aurrean azaldu 
orduko, aste batzuk zeramatzan lanean 
SOS Gaztelugatxe plataformak. Helbu-

ru zehatz bat lortzeko eratu zen taldea: 
Diputazioak Urizarreta izeneko gunean 
eraiki nahi duen 51 tokiko aparkalekua-
ren egitasmoa geldiaraztea. “Urriaren 
erdian sortu genuen plataforma, proiek-
tua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu bezain laster”, diote Gorka Lopate-
gi eta Ana Urrutia SOS Gaztelugatxeko 
kideek, “eta beste ezer baino lehen si-
nadurak biltzen hasi ginen change.org 
webgunearen bitartez, Unai Rementeria 
Bizkaiko Ahaldun Nagusiari aparkalekua 
eraikitzeari uko egin eta Gaztelugatxera 
heltzeko bestelako mugikortasun-ere-
duak proposatu daitezela eskatzeko”. 
Berba hauek idazteko unean, euren al-
darrikapenaren aldeko 100.000 izenpe 
lortu dituzte dagoeneko. 
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“Lan Luze eta konpLexua”
Azaroan egindako aurkezpenean, ideia 
bat azpimarratu zuen Elena Unzueta 
Iraunkortasun diputatuak: “Ez gabiltza 
udako hilabeteetarako milaka aparka-
leku egiten, ahalik eta gutxien egingo 
ditugu”. Gaztelugatxera milaka bisitari 
ailegatzeak “ematen duen aukera” apro-
betxatzeaz jardun zuen Unzuetak, bai-
na “ingurunearekiko eta bertoko bi-
sitariekiko errespetuz”. Egingo diren 
aparkalekuak erabiltzeko lehentasuna, 
etorkizun hurbilean, autobusek izango 
dutela gehitu zuen, “gure asmoa delako 
garraiobide publikoa nagusi izatea, bai-
na trantsizio hori ez da goizetik gauera 
egiten”. Ildo beretik, Imanol Pradales 
Azpiegitura diputatuak adierazi zuen 
Urizarretako aparkaleku berria eginda-
koan, inguruan dagoen beste aparkale-
ku txikiago bat, 30 autorentzako tokia 
duena, autobusentzat eta bizikletentzat 
gordeko dutela.   

SOS Gaztelugatxeren ustez, ordea, 
Aldundiak hartutako bidea ez da ere-
mua babesteko egokiena. Aparkaleku 
berriak toki gutxi eduki arren –gogoan 
izan beharra dago bertatik bertara da-
goen jatetxearen aparkaleku pribatuan 
370 auto sar daitezkeela-, hura eraiki-
tzeak oso inpaktu kaltegarria izango 
duela diote plataformako kideek. “Oso 
malda handiko lekuan egin nahi dute”, 
azaldu du Ana Urrutiak, “eta lan luze 
eta konplexua da”. Garestia ere bai, gai-
neratu dutenez: 920.000 euro inguru. 
“Aparkatzeko leku bakoitzak 20.000 
euro inguruko kostua izango du altxor 
publikoaren kontura”, irakur daiteke 
SOS Gaztelugatxek banatzen dituen in-
formazio-orrietan, “astakeria galanta!”. 

“Aparkalekua egin nahi duten ingu-
rua hain da malkartsua, magalean se-
kulako hondeatze-lana egin beharko 
baitute, eta ondoren 9.500 metro kubo 
harriz bete”, jarraitu du Urrutiak; “Ere-
mua ez-egonkorra denez hamabost me-
troko altuera duen harresia egin behar-
ko dute, eusteko, eta horren inpaktua 
egundokoa izango da paisaian, bospasei 
solairuko eraikina ipintzearena beza-
lakoa”. SOS Gaztelugatxeko kideek argi 
utzi nahi dute ez daudela turismoaren 
aurka, “baina bestelako turismoa behar 
dugu, berdeagoa, jasangarriagoa, ingu-
rua are gehiago ez degradatzeko”. 

BiodiBertsitateari mehatxua
Gaztelugatxeren ingurumen-balioa ez 
dago paisaiari lotuta bakarrik: natura-
ren kontserbazioa helburu duten hain-

bat figurak bat egiten dute han. “Bere 
oparotasun naturala, paisaia-aberasta-
suna eta hauskortasuna direla eta, Gaz-
telugatxe biotopo babestua izendatu zu-
ten 1998an”, azaltzen du Bizkaiko Foru 
Aldundiaren webguneak. Testu osoa 
berehala aurkituko du ahalegintxoa egi-
teko prest dagoenak: webgunearen orri 
nagusian bertan ageri da Gaztelugatxeri 
buruzko informazioa lortzeko esteka, 
2020rako aurrekontuen eta lan publi-
koa lortzeko eskaintzen maila berean, 
esate baterako; turismo-kontuetan Biz-
kaiko agintarien begietako ninia zein 
den zalantzarik bazegoen…

Baina itzul gaitezen biotopora. Games 
of Thrones-en efektu digitalek bertako 
zerua herensugez bete baino hiru urte 
lehenago, 2013an, biodibertsitatearen 
babeserako Natura 2000 Sarean sartu 
zuten Gaztelugatxe, eta honenbestez in-
guruak sare horren barruko figura biak 
ditu: kontserbazio bereziko eremua 
(KBE) eta hegaztientzako babes berezi-
ko eremua (BBE).

argudio-dema
“Aldundiak sarritan errepikatzen duen 
aparkalekuaren aldeko argudio bat da 
lanak biotopotik kanpo egingo direla”, 
diote Ana Urrutiak eta Gorka Lopategik. 
Haien iritziz, baina, sen onak argi era-
kusten du argudio hori baliogabea dela: 
“Ez da biotopoa, baina oso-oso hurbil 
dago, nola ez du eragingo?”. Bakioko 
Udalak, orain dela aste gutxi proiektuari 
aurkeztu zizkion alegazioetan, zehatz 
adierazi zituen distantziak: Urizarre-
tan egin nahi duten aparkalekua 190 
metrora dago Gaztelugatxeko BBEren 
mugatik, eta 370era KBErenetik. “Ba-
bestutako Eremuen barruan egon ez 
arren, [obra egingo den] eremuak balio 
handia du paisaiaren beste unitate ba-
tzuekiko lotura gisa”, dio Udalak bere 
alegazioetan.

Eremu horietatik hain hurbil tamai-
na horretako eraikuntza-lan bat egiteak 
(urtebete inguru iraungo duela aurrei-
kusi da, 2020ko azken hiruhilekoan 
hasita) ingurko espezieentzat hainbat 
inpaktu izango dituela argudiatu du Ba-
kioko Udalak. Besteak beste, arriskuan 
dauden bisoi europarraren eta belatz 
handiaren habitaten kalitatea eskastea, 
eta pinuekin batera bizi diren zenbait 
zuhaitz autoktonoren zabalkundea gel-
ditzea. 

Azaroan egindako agerpenean, Ima-
nol Pradales diputatuak azpimarratu 
zuen  aparlakekua egiteko erabiliko den 

Ba k i o k o  u d a l a k  u r i z a -
rretako aparkalekuaren 
proiektuari aurkeztu dion 

alegazio-zerrenda luzean, lehe-
nenbizikoek izaera juridikoa 
dute, eta funtsean, ezbaian jar-
tzen dute bizkaiko aldundiak 
horrelako egitasmo bat abia-
razteko eskuduntza izatea. 
udalak emandako argudioen 
arabera, aparkalekua, egiteko-
tan, udal-errepide bati lotuta 
egongo da, eta ondorioz bakio-
ko araudiari men egin beharko 
lioke proiektuak. araudi horrek, 
bide batez esateko, debekatu 
egiten du inguru horretan apar-
kaleku bat eraikitzea. 

aldundia ez dago ados, eta 
imanol Pradales diputatua-
ren ahotik adierazi du parkin-
ga egitea aurreikusita dagoen 
eremuaren titularitatea foru-e-
rakundeari dagokiola, “garai 
batean bakio-bermeo saihesbi-
deko soberakin-materialak bo-
tatzeko erabili zelako”. 

bakioko udalaren alega-
zioek, aldiz, hori hala denik 
ukatzen dute: “orain aurreiku-
sitako jarduketa guztiz bestela-
koa da, duela hamar urte erai-
kitako bi-3101 errepidearekin 
zerikusirik ez duena”. testuan, 
aldundiari aurpegiratzen diote 
obra biak elkarrekin lotu nahi 
izatea, urizarretako aparkale-
kuarena justifikatzeko.   

aLdUNdiareN 
eskUmeNa 

aUzitaN
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lursaila dagoeneko artifizialduta da-
goela, 2009an Bakio eta Bermeo arteko 
saihesbidea eraiki zenean horra bota zi-
tuztelako errepide- hondakinak. “Aldun-
diak erabili ohi duen beste argudioeta-
ko bat da”, dio Ana Urrutiak, “eta ez da 
egia, azken urteetan basoa berreskuratu 
baita, bertoko zuhaitzak landatuz”. Oro 
har, aparkalekuaren proiektua inguruan 
eragingo duen inpaktua behar bezala 
neurtu gabe eta haren beharra justifika-
tu gabe planteatu dela salatzen du SOS 
Gaztelugatxek.

zein da gazteLugatxera joate-
ko Bide zuzenena?
Arestian esan dugunez, Gaztelugatxera 
heltzeko “bestelako mugikortasun-e-
reduak” sustatu gura ditu plataformak. 
“Bisitari asko etortzen diren egunetan 
200 auto inguru egoten dira bide bazte-
rrean modu irregularrean aparkatuta”, 
diote, “zer konponduko du 51 tokiko 
aparkalekuak?”. Haien ustez, turistei ira-
katsi egin beharko litzaieke onena autoa 
urrun uztea dela, herrian, “eta jakina-
razi oinez edo bizikletaz joateko bide 
zoragarriak ditugula”. 

Horrekin batera, bai Bermeo eta Ba-
kio elkarrekin lotzeko bai bietatik Gaz-
telugatxera joateko autobus-zerbitzu 
egokia eskatzen  dute (distantzia lau 
kilometrokoa da Bakiotik, eta bikoa Ber-
meotik). “Game of Thrones izan da dena 
hankaz gora jarri duena, baina horren 
aurretik ere hamar urte generaman bi-
sitari-kopurua etengabe handitzen, eta 
oraindik ere, urteko bederatzi hilabe-
tetan –udakoak ez beste denetan-, ez 
dago asteburuetan autobusik Bakio eta 
Bermeo artean, eta aste barruan oso gu-
txi”, kexu da Gorka Lopategi SOS Gazte-
lugatxeko kidea.

Iragarri dituen neurrien bidez Gaz-
telugatxera heltzeko garraio publikoa 
sustatzeko asmoa duela esan du Biz-
kaiko Foru Aldundiak, baina mezu hori 
eszeptizismoz hartu dute plataforman 
dabiltzanek. Besteak beste, Urizarretan 
aparkalekua egiteak dei-efektua eragin-
go duela uste dute: “Aparkatzeko leku 
gehiago egiteak auto gehiago erakarriko 
ditu, eta horrek arazoa larriagotuko du, 
konpondu beharrean”. 

Jasangarritasunaz eta klima-larrial-
diaz zabaltzen dituen mezuekin kon-
traesanean ibiltzea leporatzen dio Al-
dundiari SOS Gaztelugatxek. Bereziki 
nabarmendu nahi dute Urizarretako 
parking proiektuaren ingurumen-in-
paktuaren adierazpena formulatzeko 

iazko abuztuaren 2an Iraunkortasun 
Sailak jaulkitako foru-aginduaren pasar-
te bat. Elena Unzueta diputatuak sinatu-
tako dokumentu horrek, funtsean, adie-
razten du proiektuak ez duela “eragin 
garrantzitsurik ingurumenean”, baina 
honakoa dio SOS Gaztelugatxek gorriz 
azpimarratuta duen paragrafoak: “(…) 
aparkaleku-azpiegitura berriak sor-
tzeak, lurzoruan eragin handia ez duen 
arren, ibilgailu pribatuaren erabilera 
murrizten ez duen estrategia manten-
tzen du, horrek dakartzan ingurumen-e-
ragin negatibo orokorrekin”. Denborak 
erakutsiko du aparkaleku berriari zer 
nolako erabilera ematen zaion, baina 
momentuz behintzat SOS Gazteluga-
txen daudenek susmoa dute Aldundiak 
“behartuta edo” agertu duela etorkizu-
nean garraio kolektiboari lehentasuna 
emateko asmoa. 

gazteLugatxeko ateak
Bakioko Udalak ere mahai gainean ipini 
du eztabaida, eta ez hori bakarrik: Gaz-
telugatxeko sarbideak antolatzeko bes-
telako modu bat aurkezteko baliatu ditu 
Foru Aldundiaren aparkaleku-proiek-
tuari egindako alegazioak (izan ere, Ba-
dugu Alternatiba goiburua ipini diote 
alegazioen dokumentuari). “Gaur egun, 
Bizkaian zehar dauden trafiko-seina-
leetan Gaztelugatxe irakurtzen da ber-
tara ailegatu baino askoz lehenagotik, 
kanpotik datozen bisitariak zuzenean 

bideratzen dituzte harantz”, dio Amets 
Jauregizar Bakioko alkateak (EH Bildu), 
“eta guk uste dugu Gaztelugatxeko bisita 
Bakio edo Bermeon hasi behar dela”.

Gaztelugatxeko inguruan ezin da 
aparkatzeko leku-kopurua modu esan-
guratsuan handitu “kostu ekonomiko 
eta ingurumen-inpaktu onargarri ba-
tekin”, dio Bakioko Udalak bere alega-
zio-txostenean. “Guneak duen erakar-
garritasun turistikoa dela eta, edozein 
gehikuntza txikiagoa izango da, betie-
re, puntako turismo-sasoietako eskaera 
baino, udan eta Aste Santuan bereziki”. 
Horren aurrean, bisitari-kopurua han-
dia den aldietan ibilgailu pribatuak in-
guruko herrietara bideratzea proposatu 
du Udalak. Hau da, han, bisita hasteko 
gune bana sortu beharko litzateke: Gaz-
telugatxeko Ateak.

Gune horiek ez lirateke aparkaleku 
huts izango, harrera-gune eta Gazteluga-
txera iristeko bestelako bideen abiapun-
tua baino. Guneari buruzko informazioa 
emateaz gain, bisitariei gonbidapena 
egingo litzaieke oinez, bizikletaz edo au-
tobusez joateko haraino. Horretarako, 
besteak beste, autobus-zerbitzu egokia 
ezarri beharko litzateke, behar adinako 
maiztasuna izango lukeena. Bizikletari 
dagokionez, orografia dela-eta ez da au-
kerarik onena gaur egun, eta horregatik 
bide egokiak bilatu eta agian errepidea 
egokitu beharko liratekeela dio Bakioko 
Udalak. 

aNa urrutia Eta gorKa LoPatEgi sos gaztelugatxeko kideak, Bizkaiko aldundiak aparkalekua 
eraiki nahi duen gunea erakusten.  
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orain dela urte gutxi pentsae-
zina izango zen neurria hartu 
zuen 2018an bizkaiko aldun-

diak, gaur egun gaztelugatxera joaten 
den bisitari-fluxua erregulatzeko: aldez 
aurretik txartela erreserbatu beharra 
egun eta ordu jakin batzuetarako. modu 
horretan sartzen den jende-kopurua or-
denatzen da nolabait, baina sistemak ez 
du berez mugarik ipintzen. tiketa doa-
koa da, eta inori ez zaio sartzea galara-
zi. 2018ko udan ekimen pilotu modura 
ipini zuten martxan, eta emaitza ona 
izan dela iritzita mantendu egiten da 
oraindik ere. aldundiaren webgunean 
bertan egin daiteke erreserba.      

Inori ez litzaioke debekatuko bere 
autoan igotzea Gaztelugatxe ingurura, 
baina argi utzita autobusez edo oinez 
joatea aukera hobea dela norberaren 
ibilgailua erabiltzea baino. Horretara-
ko, noski, benetan izan behar du aukera 
hobea, eta hori lortzeko aparkalekueta-
rako tarifa-sistema bat antolatzea pro-
posatzen du Bakioko Udalak.  

Badago denentzako Lekurik?
Edozein kasutan, Gaztelugatxera doan 
bisitari-fluxua zeresana duten erakun-
de denek elkarlanean kudeatu beharko 
dutela uste du Bakioko alkate Amets 
Jauregizarrek: “Erabakiak denon ar-
tean (Bakioko Udala, Bermeokoa, Al-
dundia, Eusko Jaurlaritza…) hartzeko 
mahai bat eratzea eskatzen dugu; eta 
herritarrek ere paper garrantzitsua 
izan behar dute hor. Gure proposame-
naren helburua ez da Bizkaiko Aldun-
diarekin konfrontazioa,  lankidetza 
baino”.

Jauregizarren berbetan, erakundeek 
erabaki garrantzitsu bi hartu behar 
dituzte Gaztelugatxeko ingurua turis-
moaren eta mugikortasunaren ikus-
puntutik modu egokian kudeatzeko. 

“Bata, herrietatik doazen autobusak 
nork kudeatuko dituen; Aldundiak, 
udalek, denek batera…”. Bigarren era-
bakia sakonagoa da, arazoaren muina 
dela ez esateagatik: “Elkarrekin jesarri 
behar dugu, eta Gaztelugatxeren jasa-
te-ahalmena zein den ezarri”. Hitz lauz 
esanda: zenbat pertsona har dezake 
Gaztelugatxek egunero? “Horren ara-
bera pentsatu beharko dugu gero zer 
azpiegitura eraiki eta zer zerbitzu an-
tolatu, baina ez lehenago”. Bakioko al-
kateak azaldu duenez, jasate-ahalmena 
kontzeptu tekniko bat da, besteak bes-
te parke naturaletara zenbat jende sar 
daitekeen ezartzeko erabiltzen dena; 
“Guk proposamena egiten dugu kon-
tzeptu horren gainean maila politikoan 
eztabaidatzeko”. 

Iritzi berekoak dira SOS Gazteluga-
txe plataformako kideak, baina Bizkai-
ko Aldundiak bide horretatik nekez 
joko duela uste dute. “Beldurra diote 
bisitari-kopurua mugatzeari”, dio Ana 
Urrutiak, “baina benetan ingurua kon-
tserbatu nahi badugu halaxe egin beha-
rra dago, munduan adibide ugari dago, 
eta turismoaren ikuspuntutik primeran 
kudeatutako guneen adibideak dira”. 

badira pauso hori saihesteko bideak 
ere. enpresa batzuek bidaiak antolatzen 
dituzte Game of Thrones telesaila filmatu 
den euskal herriko guneak ezagutzeko 

(gaztelugatxen ez ezik, zumaian eta ba-
rrikan ere grabatu izan dira pasarte ba-
tzuk), eta eskaintzen dituzten zerbitzuen 
artean dago txartela hartzeaz arduratzea. 

mUgarik 
gaBe


