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Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean hutsik geratu
diren eta iragan industriala izan duten orubeak
ugariak dira. Hauetako asko garai ekonomiko
oparoan garatutako proiektuen barne badaude
ere, gaur egun ahaztuta dauden eremu bihurtu dira. Horrela ezkerraldeko udalerrien artean huts hauek harresi bihurtzeaz gain, hauen
egoera sozioekonomikoa agerian uzten dute.
“El posterior declive de la industria del hierro legó una pesada herencia de desempleo, ruinas industriales, suelos contaminados, escasez de viviendas y de zonas
verdes y pérdida de población.”

KONTESTUA

AUZOA

Bere garaian hartu ziren erabaki askok ez
diote eremuari mesederik egin. Industria zegoen garaiko eraikinen lerrokadura errespetatu izanak, maldari soluzioa emateko asmotan egindako betelanak... auzoak banatu ditu.
Proiektu honen bidez LOTURAK landu nahi
dira. Izan ere gune honetan era ezberdinetako loturak eman daitezke. Lehenik,
lotura urbanoak, auzoen arteko kasuan
edo udalerriaren barnean. Herri mailako
berdegune sarearen lotura lantzeko aukera ematen du eremua. Lotura hauetan
bisagra modura lan egingo du orubean
proposatzen den ekipamendu soziala. Interbentzioarekin gaur egun gainbeheran

Ordenazioa gauzatu ahal izateko, gaur
eguneko eremuaren egoera ezagututa parkearen idea basikora jo da. Horrela begetazioa eta aisia bateratu nahi
iza da, hauek baitira aurkitzen garen inguruan falta gehien duten elementuak.

dauden auzoen berraktibazioa bilatzen da.
Azkenik, lotura soziala sortzen duen proiektua burutu nahi da. Langile auzo hauetan generazio eta kultura ezberdinetako jendearen
beharrei erantzuten dien eremua eskeiniz.

Bestetik inguruak duen kohesio faltari ere
konponbidea eman nahi zaio. Horretarako,
aisiari bideratutako programaren atalak edota bertako begetazioa indartzerako orduan,
BANDA batzuk sortzea erabaki da. Parkea eta hiri trama bateratu, eta bide batez
txetatu beharreko programa ordenatzeko.

Lotura berri hauei esker, auzoan ezkutuan geratu diren iragan industrialaren aztarnak, auzokide berriei helduarazi nahi zaie. Udaletxeak orain arte
ezabatzen ibili den memoria Lutxana-Llanoren eraldaketaren zentro soziala bihurtuz.
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