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1/
SAIOEN DISEINUA.

• Saioan parte hartuko dute: Erredakzio Taldea + Hiritik At
• Saioa dinamizatu du: Hiritik At
• Saioaren iraupena: 2 ordu 

• Helburuak: 
Gaikako tailerrak egitea, HAPOaren diagnostiko-dokumentua aberastuko duen eztabaida 

bultzatzeko eta herritarrek udalerriaren etorkizunari lotutako funtsezko ideiei buruz duten iritzia 
jasotzeko. Ideia horiek Aurrerapen fasean aztertu eta garatuko dira. Erredakzio taldeak egindako 
dibulgazio-dokumentuetan oinarrituta, saioaren helburua izango da hainbat gairi buruzko iritziak 
baliozkotzea, zalantzan jartzea edo euron gaineko hausnarketak eragitea. Gai horiek honakoak 
izango dira, besteak beste, mugikortasuna, etxebizitza, jarduera ekonomikoa eta paisaia, eta, batez 
ere, herritarrek iritzi-emateko oinarritzat erabiliko den aurretiazko txostenean identifikatutako 
gaiak. Horretarako, interes handieneko gaiak identifikatuko dira, edo polarizaziorik handiena 
eragiten dutenak, helburua eztabaida sortzea eta horri buruzko iritziak mahai gainean jartzea 
delako. Landuko diren gaietara eta bizilagunen gizarte-errealitatera egokituko da metodologia. 
Parte-hartze kualitatiboa bilatzen saiatuko gara. 

• Parte-hartzeko deialdia: 
Udalerriko kolektiboak eta taldeak identifikatuko dira (ahal dela dagoeneko eratuta 

daudenak), eta berariazko deialdia egingo da parte har dezaten. Saio irekietan parte hartzeko 
zailtasun handiena duten pertsonekin ahalegin berezia egingo da, beren narratiba eta diskurtsoa 
presente egon daitezen; hain zuzen ere, adinekoak, mugitzeko arazoak dituztenak, hizkuntza 
menderatzen ez dutenak... edo parte hartzeko beste oztopo batzuk dituztenak. 

      

• Saioetan landu diren gaiak: 
Saio guztiek honako galdera hau izango dute gidalerro: 
Mungian, 
nola lor dezakegu denontzako bizigarriagoa izango den etorkizuna?        

Gai bakoitzari buruzko eztabaida eta elkarrizketa aipatutako galdera horretan oinarrituta 
egin beharko dira, fokua Mungiaren etorkizunean jarrita beti;  eta, aldi berean, genero-ikuspegia 
eta dauden beharrizan guztiak kontuan hartuta, ingurumenaren aldetik Mungia herri jasangarri 
bilakatu nahi ahaztu barik .

Saio bakoitzean landuko diren gai zehatzak:
◦ 1.saioan: mugikortasuna eta azpiegiturak, espazio publikoa eta ekipamenduak, eta 

paisaia eta landa eremuak.

◦ 2.saioan: etxebizitza, jarduera ekonomikoak, eta hirigintza garapenak.
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• Saioen egitura:
(15’) Sarrera: saioaren aurkezpena, prozesu parte-hartzailearen testuingurua, parte 

hartzeko mugarrien azalpena eta parte hartzeko bideak.
(60’) Mahaikako saioa (tematikoak):  20’ mahai bakoitzak bere gaia lantzeko.
(20’) Bateratze-saioa: mahai bakoitzean jasotako ondorioak bateratzeko.
(05’) Saioaren amaiera.

• Metodologia:
World Kafea izeneko metodologia erabiliko da saioetan. Elkarrizketa kolaboratiboa 

oinarritzat duen sormen-prozesua da World Kafea. Talde txikietan jarrita, bertaratuek  euren 
ezagupenak eta gauzatzeko moduko sormen-aukerak partekatuko dituzte. 

Saioetan parte-hartzaileak talde txikietan batuko dira (betiere, indarrean dauden osasun-
neurriek ezarritakoari jarraituta). Talde guztietan landuko dituzte saio bakoitzerako proposatutako 
gai guztiak; horretara, parte-hartzaileek ez dute mahai batetik bestera joan-etorrietan ibili 
beharko eta hobeto beteko dira osasun-neurriak.  Txandakatze horren helburuak hauek dira: 
aurreko taldeak esandakoa aberasten joatea, talde txikietan gai komunak aztertzea eta beste 
batzuk gauza bera egiten ari direla ikastea.

Hainbat galderak proposatuko dira gai bakoitzaren inguruan hausnartzeko eta, horrela,  
parte-hartzaileek herriaren etorkizuna zelan irudikatzen duten jakiteko. Egindako ekarpenak, 
hausnarketak eta emandako informazioa antolatzeko, AMIA bat osatuko da. Horretara, ideiak 
taula horretan batuta geratuko dira, gero astiroago aztertu ahal izateko. Metodo hori erabiltzea 
garrantzitsua da datuak behar bezala jasota gera daitezen.

AMIA taulaz gain eta landuko diren gaiei inguruko gakoak biltzen dituzten kontsulta-agiriez 
aparte, talde bakoitzaren mahai gainean udalerriaren mapa bat jarriko da, parte-hartzaileek 
ekarpen geoerrefrentziatuak egiteko aukera izan dezaten.

Hemen dituzu azalduta saioan erabiliko diren teknika metodologiko biak:

> WORLD KAFEA:
Zer da World Kafea? Garrantzizko gaien inguruan elkarrizketa-sare bizia sortzeko teknika 

bat. Sormen-prozesua da, lankidetzako elkarrizketa sortzeko bide dena, non ezagutza partekatzen 
den eta ekintzarako aukerak sortzen diren tamaina guztietako taldeetan.
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World Kafe metodologia (munduko kafea) giza elkarrizketa prozesu interesgarria eta 
hurbila da. Pertsona talde bati galdera astunei buruz hitz egiteko aukera ematen dio, ideia, 
akordio eta ekintza-bide sortzaile eta berritzaileak sortzeko, kafetegi baten antzeko giro atsegin 
eta adiskidetsuan.

Mahai batzuk jartzeko espazio zabala aukeratzen da; parte hartzen duten pertsonen 
kopuruaren arabera mahai gehiago beharko dira. Galdera esanguratsu bat aukeratzen da, parte-
hartzaileentzat garrantzitsua dena eta hainbat ikuspegi aztertzea eskatzen duena. Elkarrizketa-
txandak ezartzen dira, 20 eta 30 minutukoak, interes komuneko gaiei buruz. Pertsonak mahaiz 
aldatzen dira txandetan zehar; horretara, denbora-tarte laburrean konexio-sare zabala sortzen 
da, horixe da-eta sustatu beharrekoa (osasun egoera dela eta, jendea mahai batetik bestera 
mugitu beharrean,  gaiak eurak izango dira trukatuko direnak).

Txanda horien ondoren, talde osoa batuko da iritziak denen artean partekatzeko. Parte-
hartzaileei eskatzen zaie minutu batzuk eman ditzatela aztertzen zeintzuk izan diren beren kafe-
ko txandetatik atera diren ideia nagusiak, beraientzat esanahi handiena dutenak eta elkarrizketa 
horietatik erator daitezkeen ideiak

> AMIA:
Zer da AMIA? Proiektu bati buruzko ebaluazioa egiteko teknika da. Teknika hori erabiltzen 

da proiektu jakin baten inguruan hainbat arlotako informazioa izan nahi dugunean, oraina eta 
etorkizuneko proiekzioa ebaluatzeko.

Ahulguneak eta Mehatxuak jatorri endogenoko eta exogenoko alde negatiboak dira, 
hurrenez hurren; hau da, proiektuaren mugen edo oztopoen adierazle dira, lurraldearen 
elementu batean edo batzuetan proiektu hori garatzeko gaitasuna geldiarazten dutenak.

Potentzialtasunei dagokienez, Indarguneak jatorri endogenoko eta positiboko aldeak 
direla esaten dugu, eta Aukerek jatorri exogenoa dutela, eta lurralde-baliabideen balorizazio edo 
aprobetxamendutik datozela.

Elkarrizketa sortzen laguntzeko, landu beharreko gai bakoitzean Mungiak dituen 
indarguneak eta ahulguneak identifikatzen lagun dezaketen hainbat gai planteatuko dira.

• Indarguneak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Mungiak dituen INDARGUNEAK mugikortasunari eta azpiegiturei dagokionez, 

denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Ahulguneak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Mungiak dituen AHULGUNEAK mugikortasunari eta azpiegiturei dagokionez, 

denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Mehatxuak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Mungiak dituen MEHATXUAK mugikortasunari eta azpiegiturei dagokionez, 

denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Aukerak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Mungiak dituen AUKERAK mugikortasunari eta azpiegiturei dagokionez, 

denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?    
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• MUGIKORTASUNA ETA APIEGITURAK gaia lantzeko ideia gakoak:
Azpiegiturak
> Eskualdeko beste herriekiko konexioa. 
> Tren konexioa
> Udalerriaren bide perimetralak

Mugikortasuna
> Oinezkoen ibilbideak 
> Bidegorriak 
> Garraio publikoa: autobusa eta trena
> Aparkalekuak
> 30 km/h-ko eremuak
> Trafikoa debekatuta duten kaleak
> Oinezkoek eta ibilgailuek partekatutako kaleak  
> Nolakoa da elkarbizitza pertsona, bizikleta, kotxe, motor, autobus eta gainerakoen  

 artean?

• ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK gaia lantzeko ideia gakoak:
Espazio berdeak 
> Espazio berdeen sarea
> Herrian berdeguneak txertatzea
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak

Espazio publikoa
> Espazio publikoen sarea
> Gertuko espazio publikoak
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak

Ekipamenduak
> Ze ekipamendu mota behar da Mungian? 
> Eta eskualde mailako zein ekipamendu kokatu beharko litzateke Mungian? 
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Ibilbideak

• PAISAIA ETA LANDA EREMUAK gaia lantzeko ideia gakoak: 
Landa eremuak
> Zer beharrizan dute gaur egun landa eremuek eguneroko bizimoduan?
> Zer nolako bilakaera aurreikusten da?
> Zer behar berri sortuko dira landa eremuan belaunaldi aldaketari begira?
> Badago landa eremuari lotutako erabilera berriren batzeko beharrizanik?
> Auzoen arteko lotura
> Herrigunearekiko lotura
> Natur ibilbideak

Paisaia
> Babes eremuak 
  Basoak
  Eraikinak
  Iturburuak
  Errekak 
> Hondakinen kudeaketa
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• ETXEBIZITZA gaia lantzeko ideia gakoak: 
> Zein beharrizan daude Mungian etxebizitzari lotuta?
> Etorkizunean zer-nolako bilakaera aurreikusten da etxebizitza arloan?
> Etorkizunean gazteen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
> Etorkizunean nagusien beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
> Etorkizunean giza-talde zaurgarrienen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu  

 beharko lirateke?
> Imajinatzen dozu gaur egun ez dagoen etxebizitza aukerarik? Zein tipologiakoa?
> Zelan imajinatzen duzu landa eremuko etxebizitzen bilakaera?
> Uholdeak direla eta, zein beharrizan daude etxebizitzaren ikuspegitik?
> Uholdeak eta etxebizitzak direla eta, zein neurri hartu beharko lirateke etorkizunera  

 begira?
> Eraikinen zaharberritzea
> Etxebizitza hutsak

• JARDUERA EKONOMIKOAK gaia lantzeko ideia gakoak:
> Nola baloratzen duzu gaur egun Mungiak daukan ehun ekonomikoa? 
  Komertzioak 
  Zerbitzuak
  Lehen sektorea
  Landa eremuari lotutako aktibitate ekonomikoak
  Industria
  
> Etorkizunera begira nola imajinatzen duzu Mungiak daukan ehun ekonomikoa?
  Komertzioak 
  Zerbitzuak
  Lehen sektorea
  Landa eremuari lotutako aktibitate ekonomikoak
  Industria 
  
• HIRIGINTZA GARAPENAK gaia lantzeko ideia gakoak:
> Gaur egun dauden garapen mota guztiak  (etxebizitzak, zerbitzuak, aktibitate   

 ekonomikoa...) nola baloratzen dituzu?
> Nolakoa da inguruarekin eta herritarrekin duten harremana?
> Lurraren artifizializazioari dagokionez, nola ikusten duzu etorkizuna?

> Gaur egun dauden etxebizitza garapenak nola baloratzen dituzu?
> Etorkizunean etxebizitza garapenak egin beharko lirateke? Egingo balira, nolakoak  

 imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten dituzu?

>  Gaur  egun dauden  zerbitzuei (publikoak eta  pribatuak) lotutako garapenak nola   
 baloratzen dituzu?

> Etorkizunean zerbitzuei (publikoak eta pribatuak) lotutako garapenak egin beharko  
 lirateke? Egingo balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan   
 aurreikusten dituzu?

> Gaur egun dauden aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak nola baloratzen dituzu?
> Etorkizunean aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak egin beharko lirateke? Egingo  

 balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten dituzu?

> Zein eremu babestu beharko litzateke garapenetik?
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Informazioa biltzeko taula:

Saioaren amaieran, gaien araberako bateratze-lana egingo da, eta 20 minutuko denbora- 
tartea emango da horretarako. Garrantzitsua iruditzen zaigu bateratze-lan horri kalitatezko 
denbora ematea, une horretan azalduko baitira argien desadostasunik handiena eragiten duten 
puntuak. Bateratzean sortzen diren gaiak hurrengo taulan jasoko dira, mantendu nahi diren eta 
hobetu daitezkeen ideien ikuspegia izateko.

Bateratze-saioan emandako informazioa biltzeko taula:

HOBETU | MEJORAR MANTENDU | MANTENER

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

HOBETUMANTENDU

INDARGUNEAK | FORTALEZAS AUKERAK | OPORTUNIDADES

MEHATXUAK | AMENAZAS AHULGUNEAK | DEBILIDADES

Zeintzuk dira Mungiak dituen INDARGUNEAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? 
| ¿Cuáles son las FORTALEZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para todas 
las personas?

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

Zeintzuk dira Mungiak dituen AUKERAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? 
| ¿Cuáles son las OPORTUNIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para 
todas las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen AHULGUNEAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | 
¿Cuáles son las DEBILIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para todas 
las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen MEHATXUAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? 
| ¿Cuáles son las AMENAZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para todas 
las personas?

AUKERAKINDARGUNEAK

AHULGUNEAK MEHATXUAK
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• Genero ikuspegia, zehar-lerro modura aplikatuta 
Parte-hartzea,  generoaren  ikuspegitik,  ezinbesteko  praktika  da. Izan ere, hirigintza arlora 

emakumeen bizi-esperientzia ekartzen du eta, gainera, andre askok egunerokoan duten egitekoa 
ikusaraztea ahalbidetzen du. Erronka handia da partaidetza-prozesu inklusiboak, integratuak eta 
lotesleak egitea, ahots ugarik eta anitzek pisua izan dezaten. Komeni da parte hartzeko kanal 
eraginkorrak irekitzea espazio publikoaren, zuzkidura-ekipamenduaren eta abarren esparruan 
elementuak edo espazioak definitzeko eta diseinatzeko.

Hirigintzari buruzko begirada feministak zera esan nahi du: hiri-paisaian esku hartu 
nahi bada, parekatu egin behar direla produkzio-mundutik eratorritako eskakizunak eta  
erreprodukzio-munduaren eskaerak. Hau da, haurren, adinekoen edo dibertsitate funtzionala 
duten pertsonen premiak erdigunean jarri behar direla, baina ez subjektu homogeneo gisa, 
baizik eta beste aldagai batzuk kontuan hartuta, hala nola, adina, arraza edo sexu-orientazioa.

Espazio publikoari dagokionez, kontuan hartu beharko dira sarbideak, irisgarritasuna, 
materialak, altzariak, landaredia, argiztapena eta eguzkitzea, ura... eta pertsona guztientzako 
espazio publiko atseginak eta kalitatekoak sortzen laguntzen duten gainerako alderdiak, gogoan 
izanda mendeko pertsonen autonomia eta zaintzaileen askatasuna (gehienak emakumeak) 
sustatu behar direla.

Espazio publikoak erabiltzeko autonomia eta askatasun gisa ulertu behar da segurtasun-
sentsazioa. Garrantzi handiko aldagaia da, pertsonen mugimenduak baldintzatzen dituena; hala, 
espazio publikoak etsai-girokoak eta besteenak direla iritziz gero, utzi egiten zaio espazio horiek 
erabiltzeari eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko. Beraz, segurtasun-pertzepzioa hobetzeko 
neurriak hartu beharko dira, espazio publikoan oztopo arkitektonikoak ezabatuz; adibidez, 
garraio publikoaren geltokiak eraikitzeko material gardenak erabiliz. Era berean, eraikuntzatik 
segurtasun-sentsazio handiagoa bermatzeko aldaketak ere sar daitezke; esate baterako, balkoiak, 
terrazak edo begiratokiak ugaritzeak  kalean gertatzen dena hobeto kontrolatzeko bidea ematen 
du, eta, beraz, ikusiak izaten laguntzen dute. Beste ekimen bat eraikinetako beheko solairuetan 
merkataritza edo ekipamenduak kokatzea da.

Irisgarritasunari  eta,  oro  har,  mugikortasunari  dagokienez,  arreta  berezia  jarri  behar 
da oinezkoentzako loturetan eta, batez ere, ibilgailuek oinezkoen ibilbideekin bat egiten duten 
tokietan, hala nola: garaje-irteerak, aparkalekuetarako sarbideak, bidegurutzeak, bideak 
gurutzatzeko pasabideak eta autobus-geltokiak. Oinezkoentzako ibilbideak seguruak izan daitezen, 
gomendagarria da honakoak kontuan izatea: errepideetan dauden oinezkoen pasabideak, 
zoladura mota, oinezkoentzako sarbideak... Irisgarritasun unibertsalaren, segurtasunaren eta 
garraio publikoaren garapenaren baldintzak hobetzeko jarduerek emakumeen mugikortasuna 
sustatzen dute, emakumeak baitira garraio publikoaren erabiltzaile nagusiak mugikortasun 
jasangarriaren esparruan. Halaber, gomendatzen da azterlan zehatzagoa egitea autobus-
geltokien irisgarritasunari eta espazio publikoarekiko loturari buruz, bai eta iristeko zailtasun 
handienak dituzten eremuekiko konexioa aztertzea ere, hala nola industrialdeekiko konexioa; 
izan ere, garraio publikoaren erabilera sustatzearekin batera, erabilera unibertsal bihurtzen 
lagunduko duten neurriak hartu behar dira-eta.

Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, aipatu behar da ezinbesteko praktika 
dela generoaren ikuspegitiko parte-hartzea, horixe baita bizi-esperientzia hirigintza-metodora 
hurbiltzea ahalbideratzen duena eta, era berean, emakumezko askok egunerokoetan duten 
zeregina bistaratu dezakeena. Erronka handia da partaidetza-prozesu inklusiboak, integratuak 
eta lotesleak egitea, ahots ugarik eta anitzek pisua izan dezaten. Komeni da parte hartzeko kanal 
eraginkorrak irekitzea espazio publikoaren, zuzkidura-ekipamenduaren eta abarren esparruko 
elementu edo espazioen definizioan eta diseinuan.



10 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

2/
PARTE HARTZE DATUAK. 

Guztira, 43 pertsonak parte hartu dute bi saioetan, 25ek lehenengo saioan eta 18k 
hurrengoan. HAPO bezalako dokumentu estrategiko bati begira, herritar guztiekiko parte-
hartze maila ez da nabarmentzekoa, baina parte-hartzearen ohiko zenbakiak eta Covid19aren 
egoera kontuan hartuta, positiboki baloratzen da. Web orriaren bidez online parte hartzeko 
aukera dagoela aipatu behar da, eta bide horrek bat egiten du aurrez aurreko prozesuarekin, 
bertaratzerik izan ez duenari parte hartzeko aukera emanez.

1.saioa: 
 Eguna: abenduak 2, osteguna
 Parte-hartzaile kopurua : 25 pertsona

2.saioa:
 Eguna: abenduak 16, osteguna
 Parte-hartzaile kopurua : 18 pertsona

Generoari dagokionez, gizonen parte-hartzea emakumeena baino handiagoa izan da, 
%62,8 eta %37,2, hurrenez hurren.

Adin-tarteen inguruko ordezkaritzari dagokionez, parte-hartzaileen %44,2 46-60 urte 
bitartekoak dira, eta ondoren 61-75 urte bitarteko biztanleria dago. Ondoren, 31-45 urtekoen 
adin-tartea dago, %14ko parte-hartzearekin. 18-30 urtekoen eta 75 urtetik gorakoen parte-hartze 
maila eskasa izan da; beraz, ondorioztatzen da gazteengandik hurbilago dauden kanal batzuk 
erabili behar direla udalerriko gazteak erakartzeko, eta adinekoentzako bide irisgarriagoak erabili 
behar direla.
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3/
ONDORIO OROKORRAK. 

Ondoren,  gaiaren  arabera  ezagutuko  ditugu  herritarren  ekarpenak  eta  hausnarketak, 
eta horiei buruzko ondorio orokorrak jasoko ditugu. Hor batutako guztiak estrategia orokor 
batzuk emango dizkigu Mungia bizigarriagoa eraikitzen lagunduko digun Aurrerapena idazten 
hasteko.

/ MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK:

Mugikortasuna gure herri, hiri eta lurraldeen oinarria da. Mungian mugikortasun iraunkorra 
lortzeko, beharrezkoa da piramidea irauli eta oinezkoei lehentasuna ematea.

Pertsonentzako espazioak lehenetsi behar dira. Horregatik, Mungiako herritarrek uste dute 
oso garrantzitsua dela oinezkoentzako guneak egotea, batez ere hirigunean, bertan kokatzen 
baitira espazio publikoak eta zerbitzuak. Gainera, ekarpenetan jasotzen da oinezkoentzako 
ibilbideak behar direla eremu guztietan, industrialak, bizitegiak zein merkataritzakoak izan, eta 
paseatzeko eta ibiltzeko bide gehiago, bide irisgarriak eta seguruak. Oinezkoen segurtasunerako,

30 km/h-ko eremuak zabaltzea proposatzen da, egungoak ontzat jotzen baitira.

Bizikleta eta patinetea ez dira aisialdiko edo kirolerako elementu soilak, garraiobide 
gisa ere erabiltzen dira. Ideia hori sustatzeko, beharrezkoa da bidegorrien sare egokia izatea 
udalerrian, baita eskualdean ere. Aipatu behar da ibilgailu horiek ez dituztela oinezkoentzako 
espaloiak oztopatu behar. Bizikleta elektrikoa zerbitzu publiko gisa bultzatzea proposatzen da, 
baita banaketarako garraio gisa ere, udalerrian ibilgailu motordunen erabilera gutxitzeko.

Garraio publikoari dagokionez, interesgarritzat jotzen da tren-zerbitzua berriro ekartzea 
herrira; horretarako, etorkizunean aireportura helduko den metro-linearekin konexioa egitea 
proposatzen da. Autobus zerbitzua ez da nahikoa, eta ordutegiak egokitu egin beharko lirateke. 
Hala ere, Bilborekiko lotura autobus bidez balioesten da eta autobus elektrikoak ezartzea 
proposatzen da.

Ibilgailu pribatuek eurek eta beharrezko dituzten egiturek lurraldearen azalera handia 
hartzen dute, eta, beraz, aparkalekuen beharra aipatzen da. Atxuriko eta Lanbide Heziketako 
aparkalekuak txikiak direla adierazi dute, eta periferian eta erdialdean aparkaleku gehiago behar 
direla aipatu da. Ibilgailu pribatua partekatzeko plataforma bat sortzeko aukera baloratu da, 
baita auto elektrikoaren zerbitzu publiko bat sortzeko aukera ere. Auto elektrikoetarako karga-
puntuen kokapena garrantzitsutzat jotzen da.

Udalerriak garraio-lotura ona izateko, kalitatezko mugikortasun-sare bat egotea beharrezkoa 
dela adierazi dute, lehen aipatutako ibilgailu-hierarkia lehenetsiz. Barne-konektibitatea eta 
kanpo-konexioa Aurrerapenari begira landu beharreko bi gai direla ondorioztatu da. Udalerriaren 
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barruan, funtsezkoa da ekipamendu eta zerbitzu guztiek sarbide erraza izatea, baita auzo guztiek 
ere, oso periferikoak izan edo isolatuak egon arren; berariaz aipatzen da Zabalondorako bidea 
indartu behar dela. Kanpo-konexioari dagokionez, Bilborekiko lotura ona eskertzen bada ere, 
aipatu da ez dela dena ardatz horretan zentralizatu behar, eta, besteak beste, Unibertsitatera 
edo Zamudioko Parke Teknologikora zuzeneko konexioak egiteko aukera eskaini behar dela. 
Azkenik, eta mugikortasun- sareen arteko loturari dagokionez, Mungian intermodal moduko bat 
sortzeko ideia plazaratu da, eskualdeko herriei ere zerbitzua emanez.
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/ ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK:

Zerbitzuei dagokienez, Mungia erreferentea da eskualde mailan, eta inguruko herrietako 
pertsonak hartzen ditu egunero, euretako asko gazteak. Hala eta guztiz ere, herritarren iritziz zer 
hobetu ugari dago espazio publiko, berdegune eta ekipamenduen arloan; badirudi egungoak ez 
direla nahikoak. Hala ere, aipatzekoa da Olentzeroren etxea eta Mungia kokatuta dagoen paraje 
berdea erakargarritzat jotzen direla.

Ekipamenduak direla eta, hiru gai argi daude: lehenik, hainbat zuzkidura-eraikin berritzea 
eta handitzea; bigarrenik, zerbitzu berriak sortzea; eta hirugarrenik, zerbitzuen deszentralizazioa.

Gaur egungo kirol-ekipamendua zaharkituta dago, eta kirol-espazio gehiago eskatu dira. 
Prado ingurua proposatu da kirol-ekipamendu berria hartzeko leku egokitzat. Era berean, Musika 
Eskola handitzeko eta Lanbide Heziketako eraikina birgaitzeko eta handitzeko beharrizana aipatu 
dira, baita anbulatorioko irisgarritasuna premiaz hobetzekoa  ere, horretarako eskailera edo 
arrapala mekanikoak aipatu dira. Hau da, proposatu dena zera da: lehendik dauden azpiegiturak 
eta eraikinak hobetzea eta aprobetxatzea eta balioa ematea, besteak beste, beilatokia, 
anbulatorio zaharra eta gaztetxea. Era berean, hutsik dauden lonjak zerbitzu berriak jartzeko 
ahalmena duten espazioak direla adierazi da, hain zuzen ere  Hizkuntza Eskola, udalerriko 
elkarteentzako bilguneak edo industria garbia jartzeko bertan.

Hiri-eredu irisgarria eta jasangarria lortzeko funtsezkoa da ekipamendu-sare bat sortzea, 
eta, beraz, dotazio guztiak herrigunean ez zentralizatzeko beharra agertu da, udalerrian zabalduta 
eta dibertsifikatuta. Ideia horretatik abiatuta, Mungian zehar kontsulta txikiak sortzea proposatu 
da, ez izateko beti anbulatoriora joan beharra.

Kontraesana dirudi Mungian, natura-ingurune batean, berdeguneen falta sumatzeak. Arlo 
honetan proiektu bat sortu beharra aipatu da. Egungo parkeak (Uriguen eta Torrebillela) 18.000 
biztanlerentzat gutxi direla uste dute, eta, beraz, hirigunean berdegune gehiago eta kanpoan 
geratzen diren berdeguneekin lotura hobea eskatu dute. Zuhaitz autoktonoak dituzten parke 
zabalak eskatu dituzte, paseatzeko eta egoteko, kaleetan zuhaitz gehiago, eraztun berde bat eta 
hiri-bilbetik kanpo paseatzeko aukerak. Proposamen gisa, hilerria birnaturalizatzea proposatu 
dute. Eremu horretan, ez ditugu ahaztu behar txakurrentzat prestatutako guneak ere.

Sareek, hiri-bilbeak eta kaleek osatzen dute espazio publikoa. Espazio publikoa 
oinezkoarentzat da, pertsonarentzat, eta edonorentzat atsegina eta irisgarria izan behar du. 
Gainera, sare- eta paso-leku gisa balio behar du, baina baita elkartzeko eta egoteko ere. Mungiako 
erdigunea oinezkotzea herri bizigarriagoa lortzeko gako gisa ikusten da.
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/ PAISAIA ETA LANDA EREMUAK:

Mungia landa eremu handiko udalerria da. Naturaz inguratua dago, eta historikoki 
erreferente izan den udalerria da, bere izaera urbano zein landatarragatik. Landa-eremuak 
berroneratu eta konektatu egin behar dira. Paisaiari dagokionez, ibaiak eta basoak dira 
protagonista nagusiak.

Funtsezkoa da landa-auzoetako bizimoduari eustea. Horregatik hobetu behar dira  bideak 
eta horiek lotzen dituzten bidexkak, eta interesgarria litzateke bidegorrien bidez ere konektatu ahal 
izatea. Dauden ibilbideek markatuta egon beharko lukete, eta komenigarria litzateke ibilbideen 
gida sortzea. Mugikortasun segurua lortzeaz gain, auzoetan bertan herritarrak elkartzeko guneak 
ezarri behar dira, komunitatea trinkotzeko eta leku horien identitatea ez ahazteko. Presio 
urbanistikoa mehatxu handia da eremu horientzat. Eremu horietan telekomunikaziorik ez dagoela 
ere aipatu dute, telelana egiteko edo enpresak sortu eta ezartzeko ezintasuna azpimarratuz.

Butroe ibaia eta ibaiertzak zaintzea eta garbitzea eta mantentze-lanak egitea funtsezkoa 
da ibaia hobeto aprobetxatzeko. Alde batetik, ibaiaren inguruan eta ibilguan bertan aisialdirako 
guneak sor daitezke; eta, bestetik, emariak eta ur-jauziek (antzinako errotak) energia sortzeko 
balio dezakete.

Basoei dagokienez, gaur egun eukaliptoen eta pinuen landaketa masiboa dago lursail 
horietan, eta baso autoktonoaren presentzia urria da. Egokitzat jo da landaketa autoktonoetarako 
mendi eremu komunalak aurreikustea eta, horrela, egungo monolaborantza saihestea. Gaur 
egun landa-ingurunea ez da hainbeste erabiltzen azienda-ustiategietarako edo landaketetarako.

Hiri-paisaia ere paisaia da, eta horregatik behar du arreta. Herri-baratzeak eta hirigunearen 
inguruan eraztun berde bat sortzea paisaia urbanoago eta mugatuago hori sortzeko aukera gisa 
ikusten dira. Azkenik, aipatu behar da garrantzitsua dela hondakinak ondo kudeatzea eremu 
naturalagoaren onurarako.
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/ ETXEBIZITZA:

Etxebizitzaren auzia ez da gai berria, baina bai gaur egungo erronketako bat, Mungian 
eta gainerako udalerri eta hirietan. Ez dago zenbakietan sartu beharrik, etxebizitzaren egungo 
diagnostikoa agerikoa baita: etxebizitza-parkea zaharra da, irisgarritasun eza nabarmena da, hiri- 
konfigurazioa ez da orekatua, etxe hutsen kopurua altua da eta etxebizitzen prezioa oso altua 
da. Gai horiek guztiek modu batera edo bestera biztanle guztiei eragiten diete. Irisgarritasunaren 
gaiak mugikortasun urriko pertsonei, adinekoei eta gurpildun aulki edo orgatxoak behar  dituzten 
pertsonei dagozkie. Etxebizitzen prezioak eta merkatuak, aldiz, arazo kolektiboa izan arren, 
eragin zuzenagoa dute gazteengan. Egoera horren aurrean, Mungiako herritarrek honako hau 
adierazi dute:

Lehenik eta behin, eta aurreko gaiari jarraiki, landa-eremuko etxebizitza dugu. Alde batetik, 
ezinbestekoa da baserriak, ondare historiko diren aldetik, zaintzea eta babestea, baita eremu 
horiek instalazio eta sare guztiekin hornitzea ere. Bestalde, eraikin horien tamaina kontuan 
hartuta, beharrezkoa da etxebizitzak banantzeko aukerak ikertzea, bai landa-eremurako, bai hiri-
eremurako.

Begi onez ikusten da hirigunea finkatzea, altuera txikiko higiezinei goian eraikin-zati bat 
erantsita, eta hutsik dauden etxebizitzak betetzeko moduak ezarrita. Horrek bizitegi sistemaren 
berroneratzea ekarriko luke, irisgarritasun unibertsalaren eta energia-eraginkortasunaren gaiak 
ere jorratuz. Era berean, klima-aldaketari begira, eraikuntza arautzea eskatu dute, eraikuntza 
jasangarriak edo eko-jasangarriak sustatuz.

Hobetu beharreko beste faktore bat egungo etxebizitza eredua da. Familia unitateak 
aldatu egin dira, baina pertsona batentzako edo birentzako etxebizitza kopurua oraindik baxua 
da. Beharrezkoa da pertsonek dituzten premiak kontuan hartzea etxebizitzak sortu, eraiki eta 
diseinatzeko garaian. Era berean, etxebizitza egokitzeko aukera eta etxebizitzen malgutasuna oso 
ezaugarri baloratuak dira.

Titulartasunari  eta  jabetzari  dagokienez,  etxebizitzen  alokairua  sustatzea  eskatzen 
dute. Alokairu sozialeko etxebizitzak sortzea funtsezkoa da, baita kolektibo zaurgarrienentzat 
(gazteentzat) alokairu eskuragarriak ere. Lurzoru publikoan etxebizitza publikoa eraikitzea 
proposatu dute, eta zeozelan  saihestu egin behar dela gazteak herritik joatea.

Azkenik, Mungiak bizitegi-erabilerarako hirigintza-garapen berriak sortzeko orduan dituen 
baldintzak eta mugak aipatu dira: ibaiak eta urek har dezaketen eremua, eta autobia.
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/ JARDUERA EKONOMIKOAK:

Mungiak, eskualdeko erdigunea izanik, industrialde indartsua eta zerbitzu-sare ona ditu. 
Aireportuaren hurbiltasuna zerbitzu berriak sortzeko abantaila eta aukera gisa ikusten da. 
Zerbitzu horiek Mungiako paraje naturalarekin edo ostalaritzarekin edo lehen sektorearekin lotu 
daitezkeela uste dute Mungiako biztanleek.

Udalerriko merkataritza-elkartea sendoa eta kohesionatua den arren, saltoki txikiak 
mehatxupean daude, alde batetik, gaur egun aisialdirako eremu gisa erabiltzen diren merkataritza-
gune handiengatik, eta, bestetik, online erosketengatik eta Amazon bezalako banatzaile 
handiengatik. Erosketak gordetzeko kontsignak proposatzen dira, autoaren alternatiba gisa eta 
saltoki txikiak indartzeko bide gisa.

Industria-eremuei dagokienez, gaur egungoak sendotu eta kontsolidatu behar dira, eta 
Sarrialde bezalako eremuak deskontaminatu, eta oinezko, bizikletazko edo patineteko nahiz 
garraio publikoko sarbideak eta konexioak hobetu. Arlo honetan, enpresa txikientzako eta tokiko 
enpresentzako baliabideak hobetu behar dira, holako enpresa gehiago erakartzeko, gaur egun 
gutxi baitaude. Era berean, udalerriko auzoei telekomunikazio-sarea eman beharra ikusten da, 
eremu isolatuagoetan telelana egiteko edo ekintzaileek proiektuak sortzeko aukera izan dezaten.

Energia berriztagarriak jarduera ekonomikoa sortzeko aukeratzat jotzen dira. Teknologia
Elektrikoko Institutua sortzea ere proposatzen da.

Ideia horiek modu positiboan baloratzen dira, eskualdean enplegu berria sortzeko aukera 
gisa, udalerri mailan ez ezik, eskualde mailan ere bai. Era berean, eta hiri-sareko gune hutsak 
tokiko merkataritza eta jarduera ekonomikoa indartzeko erabiltzea proposatu da, Mungiak lo-
hiri bihurtzen jarraitu ez dezan.
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/ HIRIGINTZA GARAPENAK

Mungiaren kokapen geografiko ona eta Bilbotik hurbil egotea, baita gazte biztanleriaren 
hazkundea ere, indargunetzat hartzen dira hirigintza-garapenak egiterakoan. Prado zonaldea 
aukeratzat ikusten da arlo honetan ere. Dena den, kontuan hartu behar dira orografia, urak har 
ditzakeen eremuak eta autobiak dakarren muga, faktore horiek azalera murrizten baitute.

Erabileren arabera egin daitezkeen hirigintza-garapenak aztertzen baditugu, kirol- 
zuzkiduren premia argia dagoela ikusiko dugu. Espazio publikoaren eta ekipamenduen esparruan 
aipatu den bezala, egungo kirol-ekipamendua zaharkituta dago, eta handitu egin behar da.

Industrialdeak eta jarduera ekonomikoko guneak indartu, sendotu eta bete egin behar 
dira berriak sortu aurretik.

Bizitegi-garapenak etxebizitza eta hiri eredua birpentsatzeko aukera gisa ikusten dira: 
etxebizitza irisgarriak, alokairu sozialekoak, adinekoentzako etxebizitza komunitarioak... Hala eta 
guztiz ere, etxebizitza-parkea altutzat jotzen da, eta Mungiak lo-hiri bilakatzen jarraituko ote duen 
beldurra dago. Udalerria kontrolik gabe haztea saihestu nahi da, eta, aldi berean, herritarren 
beharrei erantzuten ez dieten bizitegi-garapenak saihestu nahi dira, hala nola Elordiganeko edo 
Larrabizkerreko azken bizitegi-planak bezalakoak eraikitzea.

Hirigintza-garapen guztietan, konektibitateak, mugikortasunak eta irisgarritasunak 
funtsezko faktoreak izan behar dute. Hirigintza-garapen berri orok oinezkoentzako nahiz 
bizikletentzako konexioa eta garraio publikorako sarea izan beharko ditu. Horrez gain, erabilera 
mistoa duten eremuak interesgarritzat jotzen dira.


