
A növekedés, foglalkoztatás és kohézió     városai

„Válságban lévő perifériás ipari szektor”, ez a legjobb 
elnevezés, amellyel a gijóni URBAN beavatkozási 
övezetét illetni lehet. A program kidolgozásának 
pillanatában ez az övezet 26 519 lakost számlált, azaz 
Gijón lakosságának 10%-át. A város nyugati részén 
helyezkedik el, és több szektorból áll: Jove (amelyben 
egyes lakótelepek, mint az El Muselín, a Portuarios 
és a Pescadores, egészen a tengerpartig nyúlnak), 
Tremañes (ipari övezet), valamint a Calzada és a Na-
tahoyo lakótelepek egy része, melyek sűrűn lakottak, 
de parlagon hagyott ipari övezeteket is tartalmaz-
nak, mivel abban a térségben több nagyvállalatot 
bezártak. Az egész URBAN-övezetben lakóöveze-
tekbe ékelt intenzív ipari tevékenységet és nagy szál-
lítási infrastruktúrákat találunk, vagyis itt van a 
museli kikötő, és ezeket a lakótelepeket több vasút-
vonal szeli át. Az URBAN-övezetben a munkanélkü-
liség és a szociális problémák sokkal fokozottabban 
jelentkeznek, mint az agglomeráció többi részén.

A Gijón városa által birtokolt URBAN-projekt 75%-
os társfi nanszírozását az ERFA végzi. Ennek a pro-
jektnek 14,2 millió eurós választható összköltsége 
van, amely öt elsődleges irányra osztható fel: a gaz-
dátlan területek visszanyerésére és felosztható par-
cellák kialakítására; a gazdasági szerkezet javítására; 
a hátrányos helyzetű népesség integrálására; a hulla-
dékok kezelésére; az új technológiák bevezetésére.

E prioritások cse-
lekvési program-
má alakítása ér-
dekében néhány 
olyan vezérelvet is 
fi gyelembe vettek, 
amelyeknek több-
letértékhatásaik 
vannak: ezek el-
sősorban az integ-
rált megközelítés, 
valamint a többi 
köz- és magáncse-
lekvéssel való szi-
nergiák keresése. 
Az elmondottakat 
két példával lehet-
ne bizonyítani.

A „Tisztasági Pont” 

Legelőször egy „Tisztasági Pont” (a háziszemét sze-
lektív gyűjtésére szolgáló konténerekkel ellátott park) 
berendezését tervezték egy adott vasútvonal mögötti 
üres telken. Sajnos az ott lakók ellenezték ennek kia-
lakítását az ő telepükön. Ám az akció beépítésével az 
URBAN-ba, a tanulmányi központokban, a fi atalok 
házaiban, a harmadik korosztály klubjaiban, a távok-

tatási központokban stb. tartott – a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel foglalkozó – tájékoztató ülések százain 
a lakosság jelentős részét könnyen fogékonnyá lehe-
tett tenni a projekt iránt. Ugyanakkor, tizennégy 
helyi egyesület működött együtt egy ezzel a témával 
foglalkozó kiállítás megszervezésében. Becslések 
szerint, ezen az ötnapos rendezvényen több mint 
800-an vettek részt. Napjainkban a Tisztasági Pont 
vonzó eszköznek számít, amelyre a környék lakossá-
ga nagyon büszke. Az URBAN-övezet legnépszerűbb 
lakótelepében, iskolaépületek, egészségügyi közpon-
tok és egy fontos sportkomplexum közelében helyez-
kedik el, ahol egyébként folytatódnak a környezet-
védelemmel kapcsolatos képzések. Azt is meg kell 
azonban jegyezni, hogy az összes URBAN-akció az 
energitakarékosság és a háziszemét kezelése stb. 
problémáinak felvetésével társul.

Partnerség a vállalatokkal

Az URBAN-övezetben a város legrégebbi és legel-
maradottabb ipari övezetei is megtalálhatók. Ezek a 
helyszínek külső beavatkozás tárgyai. A lepusztult 
területek most elkezdett visszanyerési munkája 
megmozgatta azoknak a vállalatoknak az egyesüle-
teit, amelyek három ipari parkban tevékenykednek. 
A parlagon hagyott ipari területeket és az elhagyott 
parcellákat – melyeket sokszor törvénytelenül hasz-
náltak – parkolóhelyekké alakították, vagy beépítet-
ték őket. Ez az eljárás főleg azt a két vasúttársaságot 
(ADIF és FEVE) érintette, amelyeknek a vasútvona-
lai átszelik ezeket a helyszíneket. E projekt pozitív 
eredményeiből kiindulva most már sokkal könnyeb-
bé vált a környezettel és az új technológiákkal kap-
csolatos egyéb cselekvési irányok felajánlása azon 
vállalatok a számára, amelyeknek a többsége nagyon 
pici. Ekképp, az egyik vállalati egyesület saját ipari 
parkjában egy hozzávetőleg 100 fából álló faültet-
vényt hozott létre. További hír, hogy egy másik cég 
nemrég megállapodást kötött az URBAN-övezet 150 
vállalata weboldalainak az elkészítéséről. E cél érde-
kében most képezik ki az övezet fi ataljait, akik közül 
legalább hatot alkalmazniuk kell majd.

Az ilyen típusú projektek kidolgozásával töltött tíz-
éves tapasztalatom alapján azt hiszem, hogy kijelent-
hetem: ezek a pontosan körülhatárolt övezetekre 
összpontosuló és a szereplők fokozottabb helyszíni 
szerepvállalását igénylő integrált programok sokkal 
többet jelentenek egy egyszerű költségvetési végre-
hajtásnál. Valójában sokkal nagyobb hozzáadott ér-
tékkel és átláthatósággal rendelkeznek a polgárok 
számára, mint azok, amelyeket valódi koordináció és 
integráció nélkül, a különféle szakosított szolgálatok 
egymástól függetlenül léptetnének életbe.

Bővebb információ: www.gijon.es 
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„Tisztasági Pont” Gijónban


