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AURREKARIAK ETA JUSTIFIKAZIOA 

"Bilbao Metropolitarra 2035" izeneko Hausnarketa Estrategikoa egiteko prozesua 2015ean hasi zuen Elkarteak, orduan, 2015eko irailaren 30eko

bileran, Zuzendaritza Batzordeak oinarriak onartu zituen, eta 2016ko maiatzaren 9an aurkeztu zitzaizkion Batzar Nagusiari, XXV. urteurrena

ospatzeko.

Proiektu honen fase parte-hartzailean, 2019an zehar, Bilbao Metropoli-30ek bere erakunde elkartuekin partekatutako azterketa- eta

hausnarketa-prozesu baten garapena bultzatu zuen, agertokien metodologia erabiliz. Fase honen helburua, beraz, modu partekatuan

hausnartzea, etorkizuneko helburuak aztertzea eta funtsezko aldagai bakoitzaren barruan ildo estrategikoen inguruko proiektu zehatzak

proposatzea izan da. Horretarako, talde hauek eratu dira hasieran identifikatutako funtsezko aldagaien barruan. Horietako bakoitza taldeburu

baten gidaritzapean, jarraian jasotzen den bezala:

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: ENPRESA. TALDEA: ELKARLANEAN ONGIZATEA SORTZEA. Alejandro Ormazabal (Velatia)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: HIRIGINTZA, LURRALDE-ANTOLAMENDUA ETA AZPIEGITURA JASANGARRIAK. TALDEA: SUSTAINABLE FUTURE.

Francisco Olarreaga (Iberdrola)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA. TALDEA: LURRALDE METROPOLITAR INTERKONEKTATUA ETA ADIMENTSUA. Itziar

Epalza (Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: HEZKUNTZA, PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUA. TALDEA: ENPLEGUA SORTZEN DUTEN EKONOMIA BERRIAK. Eukene

Bengoa (Inguralde)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: HIRIGINTZA, LURRALDE-ANTOLAMENDUA ETA AZPIEGITURA JASANGARRIAK. TALDEA: ITSASADARRA ETA SAREAK.

Jose Tesán (Euskadiko Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Elkargoa)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: GOBERNANTZA ETA FUNTZIO PUBLIKOA. TALDEA: GOBERNANTZA PARTEKATUA METROPOLI-ESPAZIOETAN.

Izaskun Artetxe (Bizkaiko Foru Aldundia)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: DEMOGRAFIA, BERDINTASUNA ETA GIZARTE-KOHESIOA. TALDEA: KOMUNITATEA. Gorka Martínez (BBK Fundazioa)

 FUNTSEZKO ALDAGAIA: BIZI-KALITATEA. TALDEA: NORTASUNA ETA HIRIA. Txabi Anuzita (UNESCO Etxea)

COVID-19k eragindako pandemiaren agerpenak indar handiz eragiten du 2035eko Gogoeta Estrategikoan identifikatutako funtsezko aldagaietan,

eta Bilbao Metropoli-30ek bere kideekin lankidetzan lan egiten duen ekintza estrategikoetan dituen ondorioak aztertu beharra dakar.

Elkartearen izaerak berak, beste behin ere, uste du Gogoeta hori eraikitzeko ezinbestean batu behar direla elkartearen erakunde eta enpresa

elkartuek egiten dituzten ekarpenak, ezagutza eta esperientzia.

Eskerrik asko, beraz, lan honetan eskuzabaltasunez lagundu duzuenoi.





EGOKITZEA



METODOLOGIA

AGERTOKIEN ANALISIA

Agertokien Analisiaren helburua gure inguruneko energiek eta ahaleginek

gaur egun dituzten ezkutuko joerak aurkitzea da, haien aurrean behar

bezala eta estrategikoki prestatzeko. Joera horiek, batzuetan argi eta garbi

agertzen ez badira ere, epe ertain edo luzeko eragina izan dezakete, eta

hori erabakigarria izan daiteke leku baten, kasu honetan gure metropoliaren,

etorkizunerako.

Metodologia horrek aukera ematen du konplexutasunarekin eta

ziurgabetasunarekin batera bizitzeko, berrikuntza-eremuak aztertzeko,

premiazkoa dena eta garrantzitsua dena bereizteko, bizitzeko eta lan

egiteko modu berriak berrasmatzeko eta paradigma eta adierazpide berriak

irudikatzeko; hori bat dator Bilbao Metropoli-30ek epe luzera egiten duen

lan estrategikoarekin.

Prozesuaren hasieran, galdera kritikoa egiten da, Gogoeta Estrategikoan

definitutako ikuspegiarekin lotuta. Puntu horretatik abiatuta, egindako

galderari eragin diezaioketen aldaketa-eragile nagusiak eta ziurgabetasun

kritikoak identifikatzen dira.

Jarraian, eta laburpen-prozesu baten bidez, bi joera edo indize nagusi

mugatzen dira, eta, bi posizio desberdinetan, matrize bat ematen dute,

etorkizuneko lau agertoki posible definitzeko oinarria dena. Agertoki

bakoitzaren deskribapenean, inplikazioetan eta efektuetan sakontzen

denean, etorkizuneko erronkei begira kokapen hobea bilatzen duen

estrategia definitzen da.
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“Deja Flu”

• Lidergo 
aldaketa Estatu 
Batuetan

• Europar 
Batasuna 
indartu egin da

• Gobernuarenga
nako konfiantza 
poliki-poliki 
berrezartzen 
ari da

• Ekonomia 
2021aren 
amaieran 
berreskuratuko 
da

“Keep calm and 
test on”

• Irteera-
estrategia 
arrakastatsuak

• Kontsumoarekik
o konfiantza
handitzea

• Teknologia
handiak eta 
gobernu
handiak dira
"salbatzaileak"

• Ekonomia azkar
suspertuko da 
2020ko bigarren
erdian

“Me first”

• Politika
isolazionistak

• Zorraren 
gehikuntza eta 
kapitalaren 
kostua

• Funtsezko
industria 
nazionalizatuak

• Ingurumena
agendatik erori
da

• Depresio luzea

“Riding the
rapids”

• Moneta-
politika, neurri 
handi batean, 
ez da 
eraginkorra

• Nazioak
baliabide
urriengatik
lehiatzen dira

• Tentsio
geopolitikoak
hazi egin dira

• Geldialdia eta 
abioa, 
hazkundea eta 
atzeraldia
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6
FAKTORE

LEHENETSITAKO FAKTORE ESTRATEGIKOAK

• Gobernantza publiko moderno, arin eta integrala

• Hurbileko ekoizpen-espazioak

• Kolektibo kalteberak eta egoera ahulean daudenak

babestea

• Geografien, ekonomia-sektoreen, publiko-pribatuaren eta 

publiko-publikoaren arteko

• Sektore produktibo indartuak

• Jarrera eta hizkera eraikitzailea
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AUKERATUAK

ARDATZ ESTRATEGIKOAK

Metropoli gobernantza

Hiriko ekoizpen-sektoreak

Kalteak

kontrolatzea.

Kolektibo, sektore

eta auzo kalteberak

premiaz babestera

bideratua

Lankidetza aktibatzea.

Partekatua, parte-

hartzailea, irekia, 

zeharkakoa, eragile
guztiekin lankidetzan.

Krisi aurreko egoera

azkar berreskuratzea.

Industria indartua, 

tertziarizazioa, 

turismoa, aisia, 

kultura, zerbitzu

publikoak

Hiri-berrikuntza

bizkortzea.

Ekonomia zirkularra, 

jasangarritasuna, 

trantsizio

energetikoa, 

ekonomia berdea, 

mugikortasun

jasangarria.
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Hiriko ekoizpen-sektoreak

1. 

AGERTOKIA

3. 

AGERTOKIA

4. 

AGERTOKIA

2. 

AGERTOKIA

M
e
tr

o
p
o
li

g
o
b
e
rn

a
n
tz

a

Krisi aurreko

egoera azkar

berreskuratzea

Hiri-berrikuntza

bizkortzea

Lankidetza

aktibatzea

Kalteen kontrola Talde ahulen babesa



1.
AGERTOKIA

Susperraldi azkarra, hiriko jarduera-sektore

guztietan jarduera normalizatura itzultzea

dakarrena, baina enpresa batzuetan beste

batzuetan baino azkarrago.

Aliantzak egitera eta metropoli-eragile guztien

parte-hartzea bermatzera bideratutako

gobernantza.

Berregitea eta tokiko merkatua eta merkatu

globala berreskuratzea helburu duen ekonomia-

sarea, proposamen kolaboratiboagoetatik

abiatuta. Berrikuntza irekia bultzatzeko eta

merkatu berrietara sartzeko proposamen

bateratuak finkatzeko hazia izan daiteke.

Aurrez ikusi ezin diren eraginak aisialdian,

enpleguan, mugikortasunean, bizitegi-

ekipamendu idealetan,

1. agertoki horrek ematen du ziurtasun-ehuneko

handiena, pandemia lehertu aurreko egoeraren

antz handiagoa duelako.

DESKRIBAPENA
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L1 Ekonomia eta enpresa

Tokiko enplegu publikoa aktibatzeko programa berezi bat abian jartzea, langabezian dauden pertsonak kontratatuz garbiketa-,

basoberritze- eta berdegune publikoen mantentze-lanak egiteko hiriko inguruetan (itsasadarra, Pagasarri, Artxanda, etab.).

Erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza, elkarlanean eta erantzunkidetasunean oinarritutako enpresa-ereduak ezartzeko

(eredu inklusibo parte-hartzailea eta antzekoak). Enpresen arteko lankidetza.

Lan egiteko modu berriak alderdi materialetan (lan presentziala/ez-presentziala, digitalizazioa), ekonomikoetan, juridikoetan eta

sozialetan (kontziliazioa...).

Covidaren ondoriozko enplegu-aukera berriak. Aktibazio ekonomikorako proposamenak sortzea gobernantzatik eta lankidetza publiko-

pribatua modu orokorrean bilatuz. Enplegu-programak enpresa pribatuan. Diruz lagundutako aldi baterako kontratazioa.

BFAren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, hurbileko merkataritza aktibatzeko programa, saltoki txikietan diruz lagundutako

erosketarako sustapen-kanpainak garatuz, zenbateko baterainoko deskontu metagarriekin eta 3-6 hilabeteko epean baliozkoak.

Merkataritza-establezimenduen etorkizuna aztertzea (zentzu zabalean), mota guztietako zuhurtasunezko neurriak hartzeko premiaren

aurrean, hala prebentzioaren ondoriozkoak nola gizarte-eskariaren aldaketen ondoriozkoak.

L2 Gobernantza

Lankidetza publiko-pribatuari buruzko nazioarteko praktikarik onenak sistematikoki aztertzea.

Arlo publikotik, berrikuntza bultzatzea ("etorkizuna ereiteko") eta, aldi berean, jarduera ekonomikoa eta enplegua berreskuratzea

("gaur-gaurkoan" aurrera egiteko).

EAErako beharrezkoak diren eskumenak aztertzea, aldaketa ekonomikoak eta sozialak egiteko eta Estatuarekin eta haren eragin-

eremuarekin lankidetzan planteatzeko.

EKINTZA ESTRATEGIKOAK



2.
AGERTOKIA

Aurreko ongizate-egoera berreskuratzen da, baina neurri handi

batean krisialdian ezarri diren gizarte-laguntzak mantentzen

dira, eta, batez ere, kultura-oinarri gisa geratzen da

gobernatzen duenak pertsona guztiei bizi-gutxieneko bat

(gizarte-ongizatea) eusteko betebeharra.

Sozietate babeslea. Testuinguru pandemikoa baliatu da

populazio kalteberenak eta baztertuenak txertatzeko eta

gizarte-kohesio handiagoa sortzeko, gizarte-zerbitzuak eta,

batez ere, enplegua eta merkataritza errazago eskuratuz;

eragin handieneko ataletako bat da komunitatean

mugikortasuna izatea eta kulturartekotasuna garapen

komunitarioaren ardatz gisa onartzea.

Enpresa hierarkiko eta presentzialista, ez da enpresa berrien

eraikuntzaren alde egiten, eta ez da ekintzailetza sustatzen.

Ekonomia protekzionista.

Berroneratzeko hirigintza, eraikuntza berrikoa baino gehiago.

Hezkuntza presentziala eta tradizionala.

Gero eta mendekotasun handiagoa duen biztanleria (adin-

piramidearen ondorioz), arreta maila desberdinetan behar

duena, eta gero eta laguntza ekonomiko handiagoa duen

biztanleriaren zati bat, ekonomia errealari eta/edo sozialari

ekarpen txikia edo batere ekarpenik egiten ez diona eta, hala

ere, horietan inplika daitekeena, printzipioak eta araudiak

aldatuta.

DESKRIBAPENA



L1 Kolektibo kalteberak

Enplegu-politika aktiboak auzo kalteberetan, batez ere "guraso bakarreko" familietan eta, hala badagokio, DSBEn.

Muturreko gizarte-egoeretarako laguntzen finantzaketa handitzea eta zerga-politikak aldatzea, babes-maila berriak bermatu ahal

izateko.

Lege-araudia aldatzea, laguntza jasotzen duten biztanle-sektoreek prestakuntza jaso ahal izan dezaten, gizartean integratzeko eta

gizarteari (ahal den guztietan) ekarpenaren zati bat itzultzea ahalbidetuko dieten gizarte-lanak egiteko, eta, era berean,

laneratzearen eta/edo gizarteratzearen printzipioak indartzeko.

Hezkuntza eta gizartea aktibatzeko politikak enpleguak izateko aukera duten biztanleria ahulenen geruza gazteenetan.

Gizarte-kontzientziazioa, talde behartsuenen babesa gehiegizko babes gisa uler ez dadin.

Emakumea ahalduntzea, bere kultura, erlijioa, sexu-orientazioa eta gizarte-ohiturak errespetatuta eta onartuta.

L2 Jarduera ekonomikoa

Negozio-ereduak berriz diseinatzen laguntzeko programak eta laguntzak ekonomia birsortzen duten ekoizpen-sektoreentzat eta

zailtasunak dituzten enpresentzat.

Tokiko kontsumoa sustatzea, merkataritza eta ostalaritza bultzatzeko.

EKINTZA ESTRATEGIKOAK2



3.
AGERTOKIA 

Erakunde publikoek gobernantza publiko-pribatu bateratuko espazio bat sortu

dute sektore produktiboekin, erakunde sozialekin eta sektore eta diziplina

askotan esperientzia duten ikertzaileekin, zainketetan oinarritutako ekonomia

berri bat sustatzeko. Pertsonak nahiz ingurunea kontuan dituzten zaintzak.

Eredu hori etorkizunera bideratuta dago, berritzailea da eta erronka berriak,

irtenbide berriak eta gizartearentzat jasangarriagoak eta bidezkoagoak diren

zerbitzuak identifikatzeko aukera ematen du.

Maila guztietan beldurrik eta aurreiritzirik gabe berritzeko beharra uztartzen

da, baina pertsonak ahaztu gabe, haien esentzia soziala, osasun-fisikoa eta

emozionala babesteko formula berriak bilatuz. Benetako kontziliazio-

estrategia

Sistema publiko sendoa, bai osasunean, bai hezkuntzan, bai enplegu- eta

etxebizitza-politiketan.

Ikuspegi integrala duen hiria, non hiri-diseinua, espazio publikoaren

tratamendua, suspertze ekonomikoa, enplegurako hezkuntza, kultura eta

genero-ikuspegia berrikuntza-faktoretzat hartzen diren, eta azken helburua

atzean inor ez uztea da.

Zahartzen ari den gizarte bati egokitutako hirigintza; ingurumenarekin arreta

handiagoa jartzen duten garraiobideen aldekoa; telelana sustatzea; oinezkoen

lehentasuna, mugikortasun elektrikoa, abiadura-muga, azken miliako logistika.

Ekonomia zirkularra: murriztu, berrerabili, birziklatu; lau erpin dituen

enpresa: bezeroak, langileak, jabeak eta gizarte-ingurunea. Mikroenpresa

pertsonalak edo familiakoak, elkarlaneko ekonomia.

Hezkuntza inklusiboa, irisgarria eta unibertsala, pertsona, haren ahalmenak

eta premiak, pedagogia berritzaileak hezkuntzan, hezkuntza presentziala eta

online hezkuntza uztartzea, zeharkako gaitasunak bultzatzea, askoz ere tresna

parte-hartzaileagoak.

DESKRIBAPENA



L1 Hirigunea
Diseinu berdea: azpiegiturak, eraikinak, bide publikoak. Mugikortasun elektrikoa, adinak eta egoerak berdintzeko. Elkarbizitza eta herritarrengandik

hurbil dauden zerbitzuen garapena hobetzeko oinezko bihurtzea. Aldiriko garraioaren elektrifikazioa (banakako ibilgailuaren erabilera eragozten duten

zailtasunak ezartzea).

Etxebizitzak birgaitzea, efizientzia energetikoa eta irisgarritasuna hobetzeko, eta epe laburrean enplegua sortzeko.

Espazio publikoan esku hartzea: naturalizazioa, pertsonen arteko harremanetarako espazioak, merkataritza- eta kultura-dinamismoa.

L2 Hezkuntza
Unibertsitateetan talentua sustatzea, berrikuntzarako eta hausnarketarako espazioekin, ezagutzak eskuratze hutsarekin baino gehiago. Hezkuntzaren

birtualizazioan aurrera egitea.

Mota guztietako kolektibo ahulen integrazio-aukerak erraztea, teknologiarako sarbidea emanez, haien etengabeko hezkuntza eta prestakuntza

errazteko.

Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako digitalizazioan eta teknologia berrietan aurrera egitea eta laguntzea. Banakako, familiako eta

mikroETEen ekintzailetza sustatzea, erraz kudea daitezkeen finantzaketa eta laguntzekin. Enpresaburuen figura duintzea.

L3 Gobernantza
Gobernantza bateraturako aliantza sortzeko eragileak mapatzea. Zeharkako estrategiak, eragile guzti-guztiek elkarlanean jardutea sustatzea, bai

politiketan, bai erakundeetan. Zeharkako lan-begiradak eta -egituraketak.

Sektore anitzeko sorkuntza-laborategiak, asmatzeko eta garatzeko; 1. politika publiko berriak; 2. garapen eta bultzada ekonomikorako estrategia

berriak; laneratzea; gizarte-, hiri- eta ingurumen-hobekuntzak; 3. ebaluazio eta jarraipen parte-hartzailerako eredu bat sortzea.

L4 Gizarteratzea
Kontziliazio-programak, ekoizpen-mundua eta zaintzaren mundua egokitu ahal izateko. Genero-ikuspegia gizarte-berrikuntzarako faktore garrantzitsu

gisa txertatzea.

Zaintzei (ekonomia, hirigintza, ingurumena, gizartea) eragiten dieten erronkak eta beharrak hautemateko mapak eta diagnostikoa. Pertsonei arreta

ematea bizitzaren ziklo guztietan eta, bereziki, adinekoei. Laguntza emozionaleko sareak sortzea.

Komunitatean integratzeko guneak sortzea, kolektibo kalteberen bereizketa saihesteko.

EKINTZA ESTRATEGIKOAK
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4.
AGERTOKIA

Suspertze ekonomikoa Europako Itun Berdearekin lerrokatutako sektoreetan oinarritzen

da. Ekonomia berdearekin eta digitalizazioarekin lotutako ekoizpen-sektoreak indartzea,

enplegua sortuz (kalitatezkoa) eta industriak BPGan duen pisua handitzen lagunduz.

Baliabide propioak eta lehen sektorea sustatzea. Argindar ekoizpena ia erabat

deskarbonizatu da, berriztagarrien eta autokontsumoaren bultzadari esker. Metropoli

jasangarria eta osasungarria, herritarrentzako bizi-kalitate hobea duena, elektrifikazioa

bultzatzeagatik, eta horrek isuriak murriztea dakar.

Enpresak kudeatzeko eredu berria, aurreratua, elkarlanekoa, irekia, ikuspegi

estrategikoarekin, kalitate gorenaren eta balio erantsiaren alde eginez. Ekonomia

solidarioa (tokiko giza garapenarekin lotuta) eta ekonomia zuzena (plataformaren

kooperatibismoarekin eta teknologia libre eta irekiekin lotuta) nahasten dituen ekoizpen-

eredua.

Garraio publikoak hasierako urruntze fasea gainditu du, app-en bidezko gaixotasunen

prebentzioari eta kontrolari esker. Hiri-ingurune teknologikoagoa, digitalagoa eta

jasangarriagoa, norberaren mugikortasun-beharrak murrizten baititu. Hiri-berrikuntza,

hedapenaren aurrean. 5G gizartearentzat, digitalizazio masiboa, talde kalteberekiko

arreta berezia eta zibersegurtasunaren arloko eten digitala eta presazko legeria.

Eragile guztien arteko lankidetzan oinarritutako gobernantza, bikoiztasunik gabe,

erronketara bideratuta eta azpiegiturak partekatzen dituena. Sistema politikoaren

profesionalizazioa, kualifikazioa eta ospea. Administrazio irisgarria eta arina.

"Bottom-up" asmo handiko berrikuntza-politikak. Nazioartekotzea. Foku bikoitza: 1-

hirigunearen (Bilbo) eta inguruko udalerrien arteko oreka, 2- erakundeen eta beste eragile

batzuen (enpresak, gizarte zibila, akademia) arteko oreka.

Gizarte ahaldundua, konprometitua eta arduratsua, arlo guztietan inplikatua: zibila,

publikoa eta ekonomikoa. Erresilientzia eta iraunkortasuna epe luzean. Lankidetza

asertiboa eta irekia, eta berrikuntza elementu bereizle gisa. Dinamismoa, konpromisoa,

konfiantza, egokitzapena. Baliozko ekosistemen komunitatea eta elkarlaneko

dinamizazioa.

Hezkuntza-eredu esperientziala, digitalizazio handiagoa, hezkuntza-eremua lan-

eremuarekin gehiago integratzea (prestakuntza duala areagotzea...), zentzu kritikoa

sustatzen duena.

DESKRIBAPENA



L1 Ekonomia
Itun Berdean oinarritutako jarduerak sustatu eta bultzatuko dituen arau-esparrua (eta zenbait sektoretan trantsizioa egiten lagunduko duena).

Ingurumen-jasangarritasuneko estrategiak modu erabakigarrian abiaraztea. Europako berreraikitze-lerroak identifikatzea, gure indarguneak

lerrokatzea eta gure hutsuneak estaltzea.

Prestakuntza-plana, lanbide-espezializazioa eta herritarren sentsibilizazioa ekonomia berde eta digitalizatu berrira egokitzeko. Hezkuntza

digitalagoa, konektatuagoa, parte-hartzaileagoa eta enpresekin elkarlanean aritzen dena.

Metropoli-mailako Ekonomia Zirkularreko prozesuak eta bertako Hinterland prozesuak bizkortzea. Traktore ekonomikoak izango diren jarduera-

sektore berriak identifikatzea. Ekintzailetzari laguntzeko tresnak indartzea eremu teknologikoenetan. Ekonomia solidarioarekin lotutako irizpideak

txertatzea garapen ekonomiko eta produktiboarekin lotutako politika publikoetan.

Km0 jarduerak lehenestea eta produktu horien kontsumoa sustatzea, bai eta ustiategi txikiak kudeatzeko eta merkaturatzeko laguntzak ere.

Kontsumo-ohitura arduratsu eta iraunkorrei buruz sentsibilizatzea. GIH ikuspegia estrategiaren "eraikuntza-kode" gisa.

Jarduera ekonomikoetan telelanaren eta coworkingaren ereduak estimulatzea. Langileen eta enpresaren lankidetza eta parte-hartzea. Ikuspegi

eta estrategia handiagoa, kudeaketa aurreratua, ekonomia zirkularra, balio erantsi handiagoa... Balio-kateen balio potentziala identifikatzea

(bertikala hornitzaile, bezeroak eta finantzaketa, eta horizontala).

L2 Teknologia
Smart Cities Teknologien azelerazioa (sentsorika, digitalizazioa...). Azpiegitura kritikoen mapaketa eta horien interkonexioa. Big data.

Administrazio publikoen artean telekomunikazio-azpiegiturak partekatzea, Administrazioaren Sarea sortzeko. Administrazio publikoen erabateko

digitalizazioa, 5G. ZTBESn aitortu gabeko gizarte-eragileak I+G+b sisteman sartzea.

Hiri-azpiegituretako inbertsioen orientazio berritzailea. Deskarbonizazioa.

L3 Gobernantza
Bilbo berreraikitzeko Think Tank bat sortzea, lurraldeko Think Tank batean integratua, eta lankidetza publiko-pribaturako lege-esparruak sortzea.

Enpresa, administrazio, pertsona/kolektibo, publiko-pribatu, publiko-publiko eta pribatu-pribatuentzako lankidetza-espazioak identifikatzea.

Gizarte zibil antolatuaren parte-hartzea sustatzea. Administrazioaren eta herritarren arteko lan-kanal zuzenak artikulatzea hainbat eremutan.

Berrikuntza soziala. Eredu multiaktore/kolaboratiboa sendotzea COVID osteko aroan berrikuntza sozialeko elementu gisa. Herritarren berrikuntza

babesteko eta sustatzeko erakunde arteko plan integral bat abian jartzea (herritarren laborategiak + baliabide eta tresna komunak + hainbat

eremutako erronka eta proiektu zehatzen garapena + herritarren eragileen mapa). OGP Euskadi ekimenean jasotako estrategian sakontzea.

EKINTZA ESTRATEGIKOAK
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GAKO 
ESTRATEGIKOAK



ELKARLANEAN ONGIZATEA
SORTZEAPost COVID-19

L1 Zerbitzu aurreratuen metropolia industria-eskualde moderno
batean

Dibertsifikazio ekonomikoa eta berrikuntza. I+G+Brako laguntza jarraitua. Jakintzako jarduera

intentsiboak eta goi-teknologiako enpresak. Aukera-nitxoak energian, osasunean eta bioekonomian,

larrialdi klimatikoan eta jasangarritasunean, eta elikagaien sektorea COVID osteko aroan. RIS3ren

ikuspegia, erronka sozialetara bideratuagoa. Dauden industria-sektoreak berritzea eta birbideratzea,

ekoizpena indartuz funtsezko produktuen hurbiltasunean eta krisialdi honetatik sortuko diren aukera-

leihoak kontuan hartuta. Sektore kalteberak babestea, hala nola artea, kultura eta merkataritza. Turismo

jasangarria, ekologikoa eta bidezkoa.

L2 Ekonomia oparotasunari dagokionez

Ez da nahikoa aberastasuna eta enplegua sortzen duten jarduera ekonomikoak izatea, pandemiaren

aurreko ereduan aberastasunaren zati handi bat komunitatetik ateratzen zela eta sortzen zen enplegua

prekarioa zela onartzen badugu. Krisiak agerian utzi duen bezala, ekonomiaren balioen eta ordainsarien

eskala ez dator bat krisi-uneetan lehentasunen aurrean jarri behar denarekin. Eskualde-espezializazioko

sektoreen alde egiten dugun apustuak bateragarria izan behar du pertsonak eta planeta erdigunean
jarriko dituen eta komunitatetik oparotasuna eraikitzeko gai izango den ekonomiarekin.



SUSTAINABLE FUTURE
Post COVID-19

L1 Larrialdi klimatikoa

Itun Berdea, hazkunde ekonomikorako estrategia gisa. Ekonomia zirkularra. Karbonoa kentzea,

errekuntza pribatuko automobila desagerraraztea, hirietako baso-masa handitzea eta uraren zikloaren

aprobetxamendua sartzea. Terrazen eta balkoien arkitektura bat diseinatzea, kanpoan benetan bizi

daitezkeen espazioak dituena; etxebizitzetako lursailak auzo-eskalako ekoizpen-baratze bihurtzeko

gaitasuna; jatorri naturaleko materialen erabilera masiboa.

L2 15 minutuko metropolia

Barruti mistoak: hurbiltasuna, aniztasuna, dentsitatea eta ubikuitatea. Komunitate-sentimendua.

Funtsezko giza funtzioak: bizitzea, lan egitea, hornitzea, zaintzea, ikastea eta gozatzea. Auzoko

merkataritza. Plangintza arrazionalagoa, osasungarriagoa, landaretza handiagoarekin eta ibilgailu
gutxiagorekin. Autosufizientzia, batez ere elikaduran eta energian, inguru hurbilean.

L3 Hiri-espazioaren birkonkista

Kaleko hiri-espazioa, ondarea, kultura, artea, ohiturak eta tradizioak aldarrikatzea. Espaloietarako

leku gehiago behar da, errepideetarako baino. Kultura autozentrikoa gainditzea. Mugikortasun

iraunkorra. Pertsonen mugimendua lehenestea autoen aurrean. Oinezkoentzako kaleak, gehi
bizikletentzako azpiegiturak.



LURRALDE METROPOLITAR LOTUA
ETA ADIMENTSUA

Post COVID-19

L1 Hub zientifikoa eta teknologikoa

Ekonomia teknologikoagoa, digitalizatuagoa, automatizatuagoa, robotizatuagoa eta IA duena.

5G. Digitalizazio masiboa. Teknologia eta osasuna (Biomedikuntza, Telemedikuntza, fokuen

geolokalizazioa, big data). Ekosistema teknologikoarekin elkarreragiten duten sormen-

industriak. Administrazioak partekatutako eta kudeatutako azpiegiturak eta sareak.

L2 Zibersegurtasuna

Ekosistema digital sozialki arduratsua, giza faktorearen protagonismoa aldarrikatzen duena.

Ikerketaren, zientziaren eta teknologiaren ondoriozko eduki etikoak eta ingurumenekoak
arautzeko prozesua.

L3 Etika

Zuhurtasun berezia talde kalteberekin eta eten digitalarekin. Neuro-eskubideen defentsa

aitzindaria (identitaterako eskubidea, aukera askerako eskubidea, etorkizuneko gizarte-
arrakalen prebentzioa).



ENPLEGUA SORTUKO DUTEN 
EKONOMIA BERRIAKPost COVID-19

L1 Zientzia eta teknologia enpleguan

Alfabetizazio digitala. Teknologia-, zientzia-, matematika- eta ingeniaritza-trebetasunekin lotutako

profilen beharra (Steam bokazioak). Digitalizaziotik eratorritako sektore berriak. Telelana.

L2 Lanaren duintasuna

Enplegua gizarteratzeko modu nagusietako bat izatea espero badugu, ezinbestekoa da ordainsari duinak

bermatzea, bizi-proiektuak garatu ahal izateko. Lehen lerroko zerbitzuen (larrialdiak, elikagaiak,
osasuna, garbiketa eta zainketa) garrantziaren aitormen sinbolikoa eta lan arlokoa.

L3 Autoikaskuntza eta bizitza osoko prestakuntza

Etengabeko ikaskuntza, merkatuaren aukera eta beharretara egokitua, jarduera, ibilbide profesionala,

lanbidea eta lan egiteko modua aldatzera behartuko gaituena. Gaitasun eta trebetasun berriak etengabe

eskuratzea. Zeharkako gaitasunak. Prestakuntza-eredu mistoak, lan hibridoak, lanbideak eta lanpostu
gero eta konplexuagoak, trebetasun ugari eskatzen dituztenak.



ITSASADARRA ETA SAREAK

Post COVID-19

L1 Lankidetza-ekosistemak

Geografien, ekonomiaren sektoreen, eremu publiko-pribatuen eta publiko-publikoen arteko 

lankidetza. Hiri-erresilientzia. Tokiko ikuspegi orokorra. GJHen eta Europako erronka komunekin 

bat egitearen aldeko behin betiko apustua.

L2 Jasangarritasunean erreferentea

Gure itsasadarra nazioarteko erreferentzia gisa kokatzea, ingurumena berreskuratzeari, 

mugikortasunari, hiri-berroneratzeari, industria-ondareari eta ekonomia- eta aisialdi-jarduerei 

dagokienez. Itsasadarra modu integral eta handinahian berroneratzea, potentzial funtzional osoa 
berreskuratzeko eta haren ibilguari lotutako metropoli-udalerri guztietara hedatzeko.



GOBERNANTZA PARTEKATUA ESPAZIO 
METROPOLITARRETAN

Post COVID-19

L1 Metropoli-gobernantza

Pandemiaren kudeaketan gobernu nazionalek duten hasierako protagonismoaren aurrean, 

Europako esparruko erabaki komunen eta eskualdeetako eta tokiko gobernuen eskumen-galeraren 

kaltetan, metropoliko gobernantza-mekanismoak ahalduntzea eta indartzea da apustua, Bilbo 

Metropolitarraren kasuak lagunduta, aliantza-tradizio luze batean eta tokiko arau-, eskumen- eta 

aurrekontu-esparruan eragin argiak dituenez gero.

L2 Gobernantza parte-hartzailea eta eragile anitzekoa

Lankidetza publiko-pribatuko lege-esparruak. Enpresa, administrazio, pertsona/kolektibo, 

publiko-pribatu, publiko-publiko eta pribatu-pribatuentzako lankidetza-espazioak identifikatzea. 

Gizarte zibil antolatuaren parte-hartzea. Herritarren parte hartzeko era berriak babestea eta 

sustatzea (herritarren laborategiak + baliabide eta tresna komunak + hainbat eremutako erronka 

eta proiektu zehatzen garapena + herritarren eragileen mapa). Ikerketarako baliabide 
erabilgarriak partekatzea: Open data.

L3 Ezagutza zientifikoa txertatzea

Gure ingurunea gobernantza-eredu baten erreferente gisa kokatzeko aukera. Eredu horrek 

ezagutza zientifikoa txertatzen du, eragin handiko etorkizuneko erronkei eta ziurgabetasunei 
aurre egiteko aholkuak ematen dituen gorputz independente gisa.



KOMUNITATEA
Post COVID-19

L1 Kolektibo kalteberak

Enplegu-politika aktiboak auzo eta kolektibo ahulentzat. Oinarrizko errenta unibertsala, etxebizitza 

irisgarri eta egokia izateko eskubidea, elkartasuneko hiri-sareak. Prestakuntzarako eta laneratzeko eta 

gizarteratzeko aukeretan sakontzea.

L2 Adinekoak

Duintasuna eta eurenganako gizarte estigmatizazioari buruz kontzientziatzea. Bizitegi-ereduak eta horien 

kudeaketa zalantzan jartzea. Espazio publikoak mugikortasun urriko biztanleria zahartuaren beharretara 

egokitzea. Belaunaldien arteko bizikidetzarako espazio berriak. Zaintza-eredua berrikustea. Ongizate 
emozionala eta teknologiarako sarbidea.

L3 Berdintasuna

Pandemiak sortutako krisiak ondorio negatiboak izan ditu oso feminizatuta dauden sektoreetan, hala nola 

zerbitzuen sektorean, osasun-arloan eta hezkuntza-arloan. Halaber, konfinamenduak areagotu egin ditu 
etxeko lanen eta mendekoen zaintzen ardura ez-parekidea eta genero-indarkeria.



HIRIA ETA NORTASUNA
Post COVID-19

L1 Herritarren berrikuntza

Sektore eta eragile anitzeko berrikuntza, diziplinazko ezagutza aditua esperientzia eta bizipen handienarekin 

hibridatzen duena. Gizarte-berrikuntza, bizitzako edozein arlotako erronka eta erronka komunei heltzeko gai 

dena. Berrikuntza irekia, borondatezkoa, lankidetzakoa, gardena, eskalagarria eta transferigarria, egiteko 

moduak (berrikuntza zientifiko teknikoa) zein subjektibotasunak, sinbolikoa, balioak eta kontakizunak 

(berrikuntza kulturala) eraldatzen dituena. Berrikuntza publikoa, erdigunean balio publikoaren sorrera jarriko 

duena eta herritarrak eragile gisa sartuko dituena, azken hartzailea izatetik harago, bere soluzioen sustatzaile 

gisa, herritarren berrikuntza-sistemaren ekoizle gisa.

L2 Auzoko bizikidetza

Espazio publikoko bizikidetza erreskatatzea, gizarte-kohesioaren giltzarri gisa. Azpiegitura sozialak eta lotura 

komunitarioak. Boluntariotza eta elkarri gizarte-laguntza emateko sare komunitarioak. Kulturartekotasuna eta 
elkargune komuna askatasunean. Gizarte-arrailak arintzea. Kontziliazio modu berriak.

L2 Hiri-erresilientzia

Jarrera eta hizkuntza eraikitzaileak. Arriskuarekiko tolerantzia, biktimismoa gainditzea, proaktibitatea, 

elkartasuna eta enpatia, ausardia, erabakia, ekimena, aukerak bilatzea, berrasmatzeko gaitasuna, ahalegin 
indibiduala eta kolektiboa.



2015eko irailean, 150 estatuburu eta gobernuburu baino gehiago bildu ziren 2030

Agenda onartu zuen Garapen Iraunkorraren Goi Bilera historikoan. Agenda honek

aplikazio unibertsaleko 17 helburu ditu, eta 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2030ean

mundu jasangarria lortzeko herrialdeek egiten dituzten ahaleginak zuzentzen ditu.

Garapen Jasangarriko Helburuak Milurtekoko Garapen Helburuen (MGH) oinordekoak

dira, eta haiekin lortutako arrakastak zabaltzea bilatzen dute, baita lortu ez ziren

helburuak lortzea ere.

Helburu berri hauek, herrialde guztiei, aberatsak, pobreak edo diru-sarrera

ertainekoak izan, oparotasuna sustatzeko neurriak hartzera eta planeta babestera

bultzatzearen berezitasuna dute. Aitortzen dute pobreziarekin amaitzeko ekimenek

hazkunde ekonomikoa erraztuko duten eta premia sozial jakin batzuei helduko dieten

estrategien eskutik joan behar dutela; besteak beste, hezkuntza, osasuna, gizarte-

babesa eta enplegu-aukerak aipatu behar dira, eta, aldi berean, klima-aldaketaren

aurka borrokatu eta ingurumenaren babesa sustatu behar dute.

NBEk Agenda 2030 eta Garapen Iraunkorreko 17 Helburuak (GIH) onartu izana aukera

bat da herrialdeek eta haien gizarteek bide berri bati ekin diezaioten, pertsona

guztien bizitza hobetzeko.

Bilbao Metropoli-30en, Bilbao Metropolitarra 2035 post COVID-19 gogoetaren

estrategiak Garapen Iraunkorreko 17 Helburuetara (GIH) lerrokatu ditugu, eta,

horrela, proiektu partekatu honen edukia aberastu dugu.





ESKERRIK ASKO


