
Castropol, Asztúria nyugati végein

tengerparti növények telepednek meg újra, mint a 
homoknád.”

Asztúria a 10 évre 80 millió eurós költségvetéssel 
rendelkező POLA projekt révén veszi ki a részét 
a part menti övezetek integrált kezeléséből. Ezzel 
a megközelítéssel a régió úttörő szerepet játszik 
Spanyolországban(1). A POLA szakértői egyébként 
aktívan részt vettek a 2007-ben kidolgozott regio-
nális tengeri stratégiáról (lásd a keretes részt) szóló 
konzultációban. A 2005 óta működő POLA, amely 
2006-ban elnyerte az Európai Urbanisztikai Tanács 
(European Council of Town Planners, ECTP) díját, 
egy a 90-es évek elején elindított regionális intézke-
déscsomag folyománya, melynek célja eredetileg az 
volt, hogy  minél több természeti értéket védelemben 
részesítsen az Asztúriához tartozó kb. 400 kilomé-
teres tengerpart egyik 500 méter hosszú szakaszán. 
„Az asztúriai tengerpart paradox helyzetben volt 
– magyarázza María José Rodríguez, Asztúria régió 
európai ügyekért felelős osztályának igazgatónő-
je. Egyrészt ide települt a nehézipar… Másrészt a 

(1) 2003 és 2006 között az Asztúriai Hercegség vezette a „Coastatlantic” projektet, amely a tengerparti övezetek integrált kezelésére 
irányult (lásd az „Akcióban az INTERREG” rovatot), és amelyben 11 másik európai régió vett részt.   

Szerkezetátalakítás és integrált fejlesztés Asztúriában (Spanyolország) 

A jövő szele a tengerpart felől fúj
A gazdasága korábbi húzóágazatainak – mezőgazdaság, halászat, vaskohászat – szerkezetátalakítására 

kényszerült Asztúria régió tengerpartja természeti, kulturális és emberi erőforrásait szeretné felhasználni 

arra, hogy fejlődésének (újra) lendületet adjon. Ebben rejlik a regionális tengeri stratégia lényege.

„Sikerünk kulcsa, hogy a legkülönbözőbb vállalko-
zások is a tengerpartot tekintik Asztúria legfőbb 
kincsének” – mondja örömmel Manuel Carrero de 
Roa, miközben büszkén mutat végig Penarronda 
csodálatos strandján, mely a parti sziklafal tövében 
húzódik. Manuel egyike az asztúriai partszakasz 
rendezési terve (POLA) felett bábáskodó öt tele-
pülésfejlesztő-területrendezőnek. Itt, Castropol 
közelében, Galícia tőszomszédságában a POLA 
segítségével sikerült kialakítani az Asztúriában ed-
dig elkészült három „beach park” egyikét. „Az a cél, 
hogy 2015-re tizenöt hasonló parkot hozzunk létre 
– árulja el Manuel. A strandjaink nagyon szépek, de 
kicsik és nyaranta nagyon zsúfoltak. Első lépésben 
kitessékeljük az autókat a homokból. Penarrondába 
július-augusztusban emberek ezrei látogatnak el. 
Mielőtt kialakítottuk ezeket az utakat és a parkolót, 
amelyet arra láthatnak, mindenki a homokos terü-
leten, majdnem a strandon parkolt. Ma ugyan az 
embereknek gyalogolniuk kell néhány száz métert, 
de a természet visszanyerte a jogait; azt látjuk, hogy 
még a dűnék is visszaépülnek, és olyan jellegzetes 
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 megfelelő  szárazföldi  összeköttetés hiánya, amely hosszú ideig 
elszigetelte a régiónkat, e partszakasz jelentős részét megőrizte 
eredeti állapotában. Európában a mi régiónk büszkélkedhet 
a legtöbb, az UNESCO által elismert természeti értékkel. 
Mindezek ellenére megérett az idő a változásra: az új utak 
kevesebb, mint 4 órányira hozták ide Madridot, és az utóbbi 
években jelentősen megnőtt a hétvégi házak és nyaralók szá-
ma. Azonban a POLA-nak köszönhetően már megvannak az 
eszközeink ahhoz, hogy össze tudjuk egyeztetni a tengerpart 
védelmét és a fenntartható turizmust.”

A turizmus az egyik fő tangens, amelyet a régió fejlődésének 
újbóli beindításához igénybe vesz. Ez különösen szembetű-
nő (az 5000 lakosú) Luancóban, amely eddig halászkikötő 
és vaskohászati központ volt. „Már folyamatban van e két 
tevékenység szerkezetátalakítása, de Cap de Peñas közelsé-
gével és azzal, hogy félúton vagyunk Avilés és Gijón között, 
abszolút ideális a helyzetünk a turizmus és a szabadidős 
tevékenységek fejlesztéséhez” – mondja Victor Cuervo, a helyi 
képzési és foglalkoztatási szakszolgálat igazgatója. Néhány 
pont a programból: turisztikai vállalkozások létrehozása 
(EQUAL támogatással), a vidéki szálláshelyek megsokszo-
rozása (LEADER+ program), egy yachtkikötő létrehozása (az 
ERFA és az INTERREG támogatásával), valamint turisztikai 
igények kielégítését célzó szakképzés (évi 800 000 euró az 
ESZA társfinanszírozásában). „Nincs szükség gyökeres válto-
zásra – árnyalja mondandóját Constantino Roces, a luancói 
agrár-élelmiszeripari képzési központ igazgatója. Nem kell 
feltalálnunk a spanyolviaszt: a képzéseink révén csupán ki-
szélesítjük és elmélyítjük a hagyományos tevékenységek és is-
meretek palettáját: a halfeldolgozás, a konzervipar, a sütőipar 
és cukrászat, a helyi termékeken alapuló konyha stb. terén.” 
Az eredmények máris érezhetők: „a gyakornokok körülbelül 
80%-a talál magának munkát. Egyes ágazatokban, különösen 
a halfeldolgozásban a kínálat nem tudja kielégíteni a keresle-
tet” – jegyzi meg Ines Lombas, a központ biológiatanára.

A horogtól a villáig

Bár az asztúriai halászat, ahogy Európában másutt is, súlyos 
nehézségekkel küzd, az ágazat még korántsem éli végóráit: 
a halászok a maguk részéről a minőségre és a nyomon kö-
vethetőségre fektetik a hangsúlyt, hogy javítsák a fogásaik 
eladhatóságát; a halászati termékek feldolgozói pedig csoma-
golóegységeiket erősítik. Mindkét esetben strukturális alapok 
és egyéb európai eszközök segítik az erőfeszítéseket.

Cudillero község példája említést érdemel: a 6. kutatási és 
fejlesztési keretprogram által támogatott „Collaboration@
Rural” technológiai projekt keretében a halászok „Virgen del 
Carmen” nevű egyesülete jelenleg éppen egy GPS-alapú, tel-
jes nyomon követhetőséget biztosító eszközt tesztel. „Szinte a 
horogtól a villáig... – lelkendezik Enrique Plaza, aki Asztúria 
kormányának halászati főigazgatóságán dolgozik. Teljes egé-
szében és közvetlenül nyomon tudjuk követni az eseményeket: 
a halászok kimennek a halászhelyükre, folyamatosan kimu-
tatást készítenek a fogásaikról, és WiFi vagy műhold segít-
ségével elküldik az adatokat Cudillero kikötőjébe; a halpiac 
illetékesei így már a hajó visszatérése előtt ki tudnak adni 
egy eredetigazolást és egy számot, amelynek segítségével a 
hal útja egészen a kiskereskedőig nyomon követhető. Ezzel 
mindenki jól jár: a halász, az ellenőr, a feldolgozó, az árus 
és végső soron a fogyasztó is…”

Szintén Cudilleróban, annak Oviñana nevű részén, két 
hal- és rákfeldolgozó vállalkozó bővítette és modernizálta 

a  berendezéseit. Inocencio Rodriguez, aki halak és tenger 
gyümölcsei nagybani importjával és exportjával foglalko-
zik, 10 millió eurót fektetett be egy „Nuevos Desarrolos de 
la Pesca” („Új halászati fejlesztések”) elnevezésű, teljesen 
új egység építésébe. „Gondoskodnunk kell arról, hogy az 
asztúriai szereplők elegendő kapacitással rendelkezzenek a 
helybéli fogások, sőt egy kicsit annál nagyobb mennyiség fel-
dolgozásához, hogy a hozzáadott érték a régióban maradjon, 
a felesleget pedig fel tudjuk dolgozni és exportálhassuk” – véli 
Rodriguez, aki egyúttal az AMPPA, az Asztúriai Herceg-
ség halnagykereskedői társulásának az elnöke. A vállalkozó 
által mozgósított 6,5 millió eurót 3,5 millió eurós összegű 
európai támogatások egészítették ki. A végeredmény: egy 
ultramodern üzem és laboratórium, valamint 80 új munka-
hely. Egy szerényebb befektetésre, de hasonló eljárásra került 
sor a közeli, első osztályú tengeri termékek feldolgozásával 
foglalkozó Mariscos Oviñana cégnél, ahol egy tágasabb új 
épületet emeltek. „Elértük a kapacitásunk határait – meséli 
Dionisio Otamendi, a vállalkozás tulajdonosa. A nagyváro-
sokban ugrásszerűen megnőtt a tenger gyümölcseiből készített 
készételek iránti kereslet; már nem tudtuk követni… Nem 
szabad kihagyni egy ilyen lehetőséget.”

Kedvtelési célú hajózás

„Nem szabad kihagyni a lehetőséget” – ez a törekvés ve-
zette a gijóni yachtkikötő kezelőit is, mely kikötő Asztúria 
legnagyobb (250 000 lakosú) városának szívében található. 
A húsz éve épített létesítmény kihasználatlanná vált, mivel 
Spanyolországban kevesebb a kedvtelési célú hajós, mint 
más országokban. „Franciaországban például 40 lakosra 
számolnak egy kedvtelési célú kis hajót, míg Spanyolországban 
300 lakosra, Asztúriában pedig csak minden ezredik lakosra 
jut egy” – jegyzi meg José Carlos Martinez, a hajózási klub 
gazdasági igazgatója. Ebben az ágazatban is robbanásszerű 
keresletnövekedés tapasztalható: a spanyolok kezdik felfedez-
ni a vitorlázás és a yachtok varázsát, a francia kedvtelési célú 
hajósok pedig egyre nehezebben találnak helyet elfogadható 

Új alkalmazottak képzése Cudilleróban
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Helyes kormányzás 

Asztúria regionális tengeri stratégiájának elsődleges célkitű-
zése a helyes kormányzás. Egy olyan területen, amely renge-
teg ágazatot érint, és ahol a közigazgatás és magánszereplők 
aktivitása is igen jelentős, a dokumentum célja elsősorban 
egy olyan integrált igazgatási struktúra kialakítása, amely 
a regionális, a nemzeti és az európai felelősség szintjére 
egyaránt kiterjed. A regionális tengeri stratégia egy olyan 
szervezési keretre tesz javaslatot, amelyet a következőképpen 
lehet összegezni:

Regionális szinten -  egy Tengerpolitikai Bizottság létre-
hozása, amelyben minden érintett regionális minisztérium 
képviselteti magát; tanácsadó és technikai segítségnyújtási 
egységek – nevezetesen egy (környezetvédelmi kérdésekre, 
innovációra stb. szakosodott) Tudományos Tanács – fel-
állítása, valamint egy ún. „Asztúriai tengeri fórum” lét-
rehozása (melyben az összes társadalmi-gazdasági szereplő 
képviselete biztosított).

Nemzeti szinten -  a spanyol kormány hangolhatná össze az 
ágazati konferenciák szervezését, csakúgy mint a közös 
cselekvési tervek végrehajtását és a tengerparti autonóm 
közösségek közötti együttműködést, melynek általános 
keretét és módszertanát egy Madrid és a tengerparti au-
tonóm közösségek között megkötött keretegyezmény 
határozná meg. 

Európai szinten -  az asztúriai tengeri stratégia egy három-
oldalú együttműködési keret, sőt akár egy „Európai te-
rületi paktum” létrehozására tesz javaslatot az autonóm 
közösség, a spanyol állam és az Európai Bizottság között. 
Egy tudományos bizottságokkal kiegészülő Transznaci-
onális tengeri tanácsadó bizottság feladata volna segíteni 
a politikák gyakorlati végrehajtását, és megoldani a nem-
zetek feletti szinten a tengerrel kapcsolatos kérdésekről 
zajló vitákat.

Célkitűzések és prioritások

A nyilvános konzultáció, a 21 írásbeli hozzászólás és a regi-
onális szinten elvégzett értékelés az Európai Bizottság zöld 
könyvével és a témáról folyó egyéb szakpolitikai kezdemé-
nyezésekkel együtt a következő célkitűzések és prioritások 
meghatározásához vezetett:

Környezetvédelmi célkitűzés: a tengerpart és a tenger  -
védelme (a part és a tengeri erőforrások védelme és reha-
bilitációja; a part menti területek rendezése és kezelése) 

Gazdasági célkitűzés: a tengeri és a tengerparti erőfor- -
rások jobb kihasználása (a tengeri ágazat és a tengerparti 
tevékenységek versenyképességének javítása; a tengeri és 
tengerparti erőforrásokon alapuló és a fenntartható fej-
lődéshez hozzájáruló tevékenységek támogatása; új vagy 
lehetséges tevékenységek feltérképezése)

Szociokulturális célkitűzés: az életminőség javítása az  -
asztúriai tengerparton (a helyi lakosok számára kínált 
munkahelyek létrehozásának támogatása; a létesítmények 
és a szolgáltatások javítása mind a helybéliek, mind pedig 
az ide látogatók számára; hozzájárulás a tengerparti vá-
rosok és falvak kulturális identitásának megőrzéséhez). 

A különböző szintű célkitűzések megvalósítását a következő 
átfogó célkitűzések integrálásával segítik:

Kutatás, fejlesztés és innováció  - (egy, a tengerekkel kap-
csolatos témákban Asztúriában végzett kutatás támoga-
tása és e kérdéseknek az állami szintű politikába történő 
integrálása; a tudományos és technológiai ismeretek ten-
geri ágazatba való beépítésének támogatása; az innováció 
megkönnyítése).

Képzés és tájékoztatás -  (a képzésnek a tengeri ágazathoz 
való jobb hozzáigazítása; új munkalehetőségek teremtése 
a tengerparti népesség számára; a tengeri és tengerparti 
erőforrások fontosságának tudatosítása a polgárokban).

Egy innovatív állami kezelési modell kidolgozása  - (a part 
menti területek integrált kezelése; környezetvédelmi és szo-
ciális követelmények beépítése a közbeszerzésekbe; adatbá-
zisok létrehozása, teljesítménymutatók alkalmazása stb.).

Új alkalmazottak képzése Cudilleróban

Regionális tengeri stratégia
 
A fejlesztés integrált módon történő végrehajtása, a különböző köz- és magánszereplők tevékenységének ha-
tékonyabb összehangolása, valamint a projektek hatásának optimalizálása érdekében az Asztúriai Hercegség 
kidolgozott egy regionális tengeri stratégiát, amely meghatározza a 2007–2013-as időszak társadalomgazda-
sági politikáinak irányvonalát. 

A „MAREA – La MAR, una estrategia para Asturias” című dokumentumban leírt eljárás egy széleskörű konzultáció 
eredménye, amely 2007 első félévében mintegy száz szervezetet és magánszemélyt késztetett hozzászólásra.

Bővebb információ:   
 http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid= 

c26f8bf1631b1110VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=en  http://www.asturias.es
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A gijóni kikötő vaskohászati terminálja

áron a saját kikötőikben. Adva volt tehát egy lehetőség, és a 
gijóni kikötői hatóság, a létesítmény tulajdonosa úgy határo-
zott, hogy azt az állami és a magánszektor közti partnerség 
útján ragadja meg. 2005-ben a yachtkikötő koncesszióját egy 
magánvállalkozásra bízták, amely 4 millió eurót fektetett a 
felszereltség bővítésébe és modernizálásába: felújításokra és 
új hajóhidak építésére került sor, hogy 750-ről 1100-ra növel-
jék a férőhelyek számát, új szolgáltatásokat tettek elérhetővé 
(könnyen elérhető víz- és elektromos hálózat, WiFi, konferen-
ciaterem stb.), továbbá javult a környezeti minőség (szelektív 
hulladékgyűjtés, ISO normák stb.). „650 állandó vendégre 
számítunk, 2006-ban több, mint ezer hajót fogadtunk átmenő 
forgalomban, és a számok folyamatosan növekednek – jelen-
tette be Felix Gonzalez, kommunikációs vezető. Tudni kell, 
hogy az egész kantábriai parton mi vagyunk a legolcsóbb 
yachtkikötő, hogy Gijón egy nagyon barátságos város, és hogy 
mindenféle társadalmi és sporteseményeket szervezünk, pél-
dául tonhalhalászatot vagy vitorlásversenyeket francia kikö-
tőkkel: Arcachonnal, Royannal és La Rochelle-lel.”

Nehéz felmérni, milyen gazdasági hatást gyakorol a városra a 
kedvtelési célú hajózók „hulláma”. Még Humberto Moyano, 
a gijóni kikötői hatóság kutatási és fejlesztési igazgatója sem 
tud válaszolni erre a kérdésre, aki pedig hatalmas lexikális 

tudással rendelkezik a tengeri ágazatról, és a végtelenségig 
tudna beszélni a helyi fejlődésről: „annyi biztos, hogy a gijóni 
kikötő Asztúria GDP-jének 7%-át adja.”

A gijóni kikötő, amelyben évente 20 millió tonna áru fordul 
meg, természetesen a regionális fejlődés egyik fő motorja. 
2004 óta folyamatban van az Európai Unió által jelentősen 
támogatott bővítése: az 563 900 000 eurós támogatás közel 
felét a Kohéziós Alap biztosította, 250 000 000 eurót pedig 
az Európai Beruházási Bank (EBB) folyósított kölcsön for-
májában. A bővítés növelni fogja az Asztúria legnagyobb 
kikötőjén áthaladó tengeri áruk kezelésére és tárolására al-
kalmas kapacitásokat. Elsősorban a hullámgátak megerősí-
tésére, valamint a raktározási helyek és a horganyzóhelyek 
oly módon való növelésére van szükség, amely lehetővé teszi, 
hogy a legnagyobb hajókat is fogadni lehessen, különös te-
kintettel a Gijónban eddig kevésbé jelen lévő konténerszállító 
hajókra, melyek piacán robbanásszerű fejlődés mutatkozik. 
„Az új infrastruktúrák lehetővé fogják tenni számunkra, 
hogy nagyobb sebességre kapcsoljunk, ám Gijón egy másik, 
legalább ilyen fontos dimenziójára is fel szeretném hívni a 
figyelmüket – hangsúlyozza Humberto Moyano. Tizenöt 
éve benne vagyunk a kikötőkre vonatkozó valamennyi eu-
rópai kutatási és fejlesztési projektben, ami 1992 óta nem 
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fordított a tengernek – meséli Jorge Juan Manrique, az Avilés 
önkormányzatát érintő európai projektek koordinátora. 
Ma az a célunk, hogy a városnak és lakóinak visszaadjuk a 
torkolatot, hogy új központ alakuljon ki a városban… Ez egy 
hosszú távra szóló feladat, amelynek számos köz-, magán- és 
egyesületi szereplőt kell mozgósítania, melyek mindegyike 
saját érdekeit tartja szem előtt. E tekintetben a regionális 
tengeri stratégia nagy segítséget jelenthet.”

Ezen törekvés legfőbb projektje kétségkívül a látványos Oscar 
Niemeyer nemzetközi kulturális központ, amelynek építése 
hamarosan elkezdődik. A nagy brazil építész tervei alapján 
felépülő komplexum egy hatalmas szabad területből és négy 
futurisztikus épületből fog állni egy 44 213 m² területű 
hajdani vaskohászati telep helyén, a torkolat jobb partján. 
Az épületegyüttesben egy kb. 1000 férőhelyes előadóterem, 
egy múzeum, kiállító- és konferenciatermek, egy mozi és egy 
panorámaétterem kap helyet. „Az Oscar Niemeyer központban 
minden együtt van, ami Asztúria számára jelentőséggel bír: 
jövő, innováció, kiválóság… Ráadásul mindez viszonylag 
ésszerű költségek mellett: 30 millió euróért” – mondja Natalio 
Grueso, a projekt vezetője. A nyitást 2010-re tervezik. Addig 
is Avilés ad helyet a 2007 decemberében egy, a világ nagy 
kulturális központjai (Lincoln Center, Pompidou Központ, 
Sydney-i Operaház, Hong Kong-i Kulturális Központ stb.) 
részvételével zajló konferenciának, a torkolat végén pedig 
Woody Allen forgat egy filmet.

Bővebb információ: http://www.asturias.es 

A Oscar Niemeyer központ gyökeresen meg fogja változtatni Avilés arculatát

 kevesebb, mint 42 projektet jelentett… Az egymást követő K+F 
keretprogramok, de a LIFE és természetesen az INTERREG 
támogatására is számíthattunk – ez utóbbiból jelenleg hat 
projekt érint bennünket. A globalizáció és az előttünk álló 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívások köze-
pette csak a kutatás és az innováció révén tud Gijón valóban 
hozzáadott értéket teremteni mind saját maga, mind a világ 
többi kikötője számára. A környezetkímélő anyagmozgatási 
modell, amelyet az illékony anyagok kezelésére dolgoztunk 
ki, a világon szinte mindenhová eljutott…”.

Oscar Niemeyer központ

Asztúriában egy másik jelentős kikötő is található: Avilés 
városában. Forgalma (évente 6 millió tonna áru) kisebb, mint 
a gijóni, de ez az egész kantábriai tengerpart legnagyobb 
halászati kikötője. Itt is komoly bővítési munkák folynak 
(új halcsarnok, amely a legmodernebb Spanyolországban, 
új rakpartok és sétányok a torkolat mentén stb.), de számos 
egyéb projekt is érinti a várost, olyannyira, hogy talán itt 
koncentrálódik legnagyobb mértékben az Asztúriában zajló 
szerkezetátalakítás. Ez a korábban nagyon szennyezett (85 
000 lakosú) iparváros apránként szolgáltatási központtá ala-
kul át. A turizmus felé is kacsingat, és hamarosan elsődleges 
jelentőségű kulturális pólussá kíván válni.

Az utóbbi tíz évben Avilés reorganizációs és városfejlesz-
tési projektek egész sorába kezdett. „Mivel korábban szinte 
teljes mértékben az ipar köré szerveződött, a város hátat 
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