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Donostialdea-Behe bidasoa eskualde funtzionaleko txangoa
Helburua: Eskualde honetako analisi geografikoa baita lurralde antolamendurako
planteatzen den zatikako planaren garapena. Txango honen bitartez lurralde honetako azpisistema ezberdinak aztertu eta berebat analizatu ere egiten dira: ingurunea, populazioa eta
honen jarduera ekonomikoak, hirietako sarea, azpiegiturak eta marko normatibo eta
administratiboa. Honen bidez eskualdearen arazo nagusiak eta sendotasun garrantzitsuenak
azaltzen dira. Lurzoruaren eskasia dela-eta, agente ezberdinen arteko lehiak eta prozesuak
ere aztertzen dira. Jarduera honen bidez ikasleak jarraian aipatzen diren gaitasunak lortzen
ditu:
1. Kurtsoan zehar ikusitako gaien adibide praktiko bat ezagut dezake.
2. Eskualde baten analisia eta diagnostikoa nola egin, ikus dezake zuzenean.
3. Aipatutako diagnostikoaren bidez, lurralde antolamendurako plan batean eman
daitezken konponbideak, ikus ditzake.
4. Beste lan-talde bat burutu baita antolatu duen planaren adibide zuzena ikus
dezake.
5. Denon artean planteatzen diren eztabaidetan parte har dezake.
Zuzenespena: Txango honek kurtsoaren azkeneko aktibitatea suposatzen du. Ikasleak
kurtsoan zehar ikusi eta aztertu dituen eztabaidak, prozesuak, arazoak, abantailak, gaiak, eta
abarreko adibide zehatz bat ikus dezake horrela. Honen bidez baita ere, analisi, diagnostiko
eta proposiziorako barneratu dituen ahalmenak martxan jar ditzake. Eskualde zehatz honen
barruan gainera, kurtsoan zehar ikusi diren zenbait gaien adibide onak aurki daitezke;
horrela bada, kurtsoaren sintesi praktikoa bezala onartzeko bidea izango du.
Irteera geldiune batzuen bitartez garatzen da:
•

Eibartik irteera (9,00 H.).

•

Amarako autobus geltokia (9,45) Donostiako jendea hartzeko.

•

Txoritokieta-San Markos (Errenteria): Talaia honetatik eskualdea menperatzen
da. Hemendik, eskualdearen aurkezpen geografikoa baita deskribapen orokorra
egin, eta bukatzeko, ariketa praktikoaren bezala, lur erabil ezberdinen arteko
lehiak eta borrokak analizatuko ditugu. (10,30-12,30)

•

Jaizkibel (13,15-15,15): Hemendik Behe-Bidasoa azpi-eskualdearen aurkezpena
burutuko da. Aldi berean, lurralde honetako zenbait ezaugarri aztertuko dira:
garai bateko funtzioa (muga), oinarri ekonomikoen aldaketa sakona, babestuak
dauden esparruen funtzio eta eskasiak, etorkizuneko erronkak… Bertan bazkaria
egingo da.

•

Trintxerpe (16,00-17,30) Pasaiako portuaren frentean aurkituko gara. Bertan
bultzatu nahi diren zenbait jarduerak analizatuko ditugu: URBAN plana, barruko
berriztatze prozesuak, kanpoko portuko planak eta abar.

•

Igeldo Mendia: Donostia hiriko urbanismoaren analisia egingo dugu. Hiri honek
eskualde mailan jolasten duen papera ere aztertuko da. Bertan ematen diren
ahultasunak, mehatxuak, indarrak eta aukerak ezberdinduko dira. (18,00-19,30)

•

Donostiako autobus geltokia (20,00). Bertoko jendea usteko.

•

Eibarrera. (20,15)

•

Eibarren (21,00)

Intendentzia: Irteera honek jendea hartzeko eta uzteko bi aukerak izango ditu; Eibarkoa
baita Donostiako autobus geltokiarena. Gehiegi ez luzatzeagatik bazkaria Jaizkibelgo
mendatean egingo da, beraz bokatak eraman beharko dira. Bakoitzak dagozkion bokatak
eramango ditu.
Irakasleek behar diren material guztiak eramango dituzte: mapak, Donostialdeko zatikako
planaren memoria eta beste zenbait dokumentu, L.A.A.-ren dokumentazioa eta abar.

