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Legazpiko Agenda 21eko Foroaren 
akta 

 
 
Gaur, Legazpiko Agenda 21eko Foroaren bigarren tailerra egin dugu. 
Guztira, 30 bat lagun elkartu gara Laubide auzoko zenbaki bakoitietako 
eremua hobetzeko eta antolatzeko aukerak eta proposamenak aztertzeko.  
 
Gaurkoa tailerra berezia izan dela esan dezakegu eta arrazoi 
desberdinak daude hori esateko: 
 

 Gaurkoan, udaletxeko batzar aretoa utzi eta Arantzazu auzoan dagoen 
eskolaurrean bildu garelako. 

 Jarduketa-eremua bertatik bertara bisitatzeko aukera izan dugulako. 

 Taldea gogoz eta indartsu aritu delako, auzo osoaren interesaren alde 
lan eginez. 

 
Azken finean, tailerra benetan interesgarria izan da. Horren berri emango 
dugu jarraian, edukien ondoko eskema jarraituz. 
 
 
 
 

Laubide auzoari buruz (zenbaki bakoitiak) 2014ko 
2. tailerra  
Eguna: 2014ko otsailaren 27a. 

Lekua: Arantzazuko eskolaurrea. 

Ordua: 18:30etik 20:10era. 
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1. Nortzuk? Parte hartu duten 
pertsonak 
 
 
30 bat pertsonek hartu dute parte gaurko Foroan. Zehazki, hona 
hemen izen-deiturak: 
 

Eugenio Gil – Patxi Imaz – Floren Gutierrez – Mª Angeles Escudero - 
Edurne Huesa (Legazpiko Ingurugela) – Montse Vallejo – Angel Alonso 
– Mª Felisa Garciarena – Iñigo Alberdi – Arantxa Martinez de Albeniz – 
Marijo Gomez -  Nagore Mendinueta eta Ane Etxebarria – Igor Rojo -  
Xabier Baztarrika (Buskabaso) – Rafael Gomez (Buskabaso) – Cristina 
Limia (El Diario Vasco egunkariko kazetaria) - Arantxa Arizmendi 
(Legazpiko Udaleko zinegotzia)- Oscar Valbuena (Legazpiko Udaleko 
zinegotzia) - Javier Iraeta (Legazpiko Udaleko zinegotzia) - Ane 
Mendinueta (Legazpiko Udaleko arkitektoa) - Inma Hernandez 
(Legazpiko Udaleko iraunkortasuna eta Agenda 21 saileko teknikaria) - 
Igor Urrate (Legazpiko Udaleko zinegotzia) – Kepa Urzelai (alkatea) –
Marcos Montes (GEA 21) – Zorione Aierbe eta Iciar Montejo 
(Prometea). 

 
 
Eskerrik asko guztioi! Eskerrik asko etorri zaretelako eta guztion interesa eta 
auzoaren onura ardatzak izan diren tailerrari forma eman diozuelako. 
¡Eredugarriak benetan! 
 

Mila esker! 
 
 
 
 
 

• Nortzuk? Parte hartu duten pertsonak. 

• Zertarako? Saioaren helburuak. 

• Nola? 3 denboratan burututako tailerra:  

• Proposamen teknikoak aurkeztu, kalera irten eta eztabaida. 

• Talde-debatearen emaitzak. 

• Tailerraren amaiera eta hurrengorako hitzordua.  
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2. Zertarako? Tailerraren helburuak   
 

Kepa Urzelai Legazpiko alkateak gaurko tailerrak honako helburuak dituela 
jakinarazi du: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aurkezpenaren ondoren, eta esku hartzeko aukera desberdinak ezagutzeko 
gogoarekin, lanari ekin diogu! 
 
 

3. Nola? 3 denboratan burututako 
tailerra 
 
 

Gaurko tailerra 3 denboratan bereizi dugu: 

 
Eta horrela, urratsez urrats, aurrera joan da tailerra. Segidan, ikus dezagun nola. 
 
 

• Laubide auzoan (zenbaki bakoitiak) hiri-antolamendurako dauden 
proposamenak eta aukerak ezagutzea eta eztabaidatzea. 

• Elkarrekin hausnartzea zonalderako antolamendu-irizpide 
desberdinei buruz: irisgarritasuna, gune eguzkitsuak balioestea, 
aparkalekuen kopurua eta kokapena… 

Zehazki, aparkatzeko lekuak egokitzeari dagokionez, alkateak 
proiektu honetarako Udalak irizpide bat ezarri duela jakinarazi du. 
Honako hau da irizpide hori: 

- “Udalak gaur egun aparkatzeko dagoen plaza-kopurua 
mantentzeko konpromisoa hartzen du; ez ditu lekuak 
kenduko eta, printzipioz, ez ditu gehiago jarriko”. 

 

! 

1. Hasteko, GEA 21 taldeak proposamenak eta aukerak adierazi ditu. 

2. Ondoren kalera joan gara, bertatik bertara proposamenak eta ondorioak 
irudikatzeko. 

3. Azkenik, taldeak planteamendu desberdinen gainean eztabaidatu ditu. 
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… 1. Aukeren eta proposamenen azalpena 
 
GEA 21 taldeko Marcos Montesek Laubide auzorako (zenbaki bakoitiak) egin 
duten antolamendu-aukerak eta proposamenak adierazi ditu. 
 
Gogora ekarri du joan den urtarrilaren 16an zonaldearen egungo egoeraren 
diagnostikoa egin zela. Bilera hartako emaitzak aztertu ondoren, taldeak 
etorkizuneko antolamenduan aintzat hartu beharreko gai desberdinak baloratu 
ditu. Hauek dira gai horiek:  
 
 
a. Zer egin irisgarritasunari dagokionez? 
 
Udalak oinezkoen pasabideei 
eta espaloien zabalerari buruz 
irisgarritasun-planean jasotakoa 
planteatuko dugu? Edo areago 
joango gara, plataforma 
bakarreko proposamen 
progresibo batekin? 
 
Horri dagokionez, bat datoz 
Udalaren eta taldearen 
irizpideak. Kepa Urzelai 
alkateak dioenez, teknikoki eta ekonomikoki bideragarria den eremuetan, 
Udalaren apustua plataforma bakarra egitea da, Patrizio Etxeberria kalean egin 
den moduan edo Nafarroa kalean egiten ari den moduan. Horrela, altuera 
bikoitzak saihesten dira, espazio publikoan erabilera desberdinen arteko 
elkarbizitza erraztuz baina oinezkoak lehentasuna izango dutela ahaztu gabe. 
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b. Zer egin itzalean geratzen diren espazio publikoekin? 
 
Zer egin itzalean dauden espazio 
publikoekin? Zer egin “H” itxurako 
gunearekin edo antzeko beste 
batzuekin? 
 
Aukerak desberdinak dira: 
• Aparkalekuak egokitu daitezke. 
• Berdeguneak jar daitezke. 
• Nahasketa bat egin daiteke 

planoko 1. eta 2. aukerekin: 
gune batzuetan aparkalekuak 
jarri eta besteetan 
berdeguneak.  

 
Bileran, taldeari honako galdera egin zaio: non nahiago dute aparkalekuak 
egokitu? “H” itxurako gunean edo bestean (“H” itxurako gunearen atzealdean)?. 
Taldeak ez du bata edo bestearen alde egin. Beraz, azkeneko proiektuan 
zehaztuko da zein den aukera hoberena. 
 
 
c. Zer egin espazio publiko eguzkitsuekin? 
 
 
 
 
Zer egin espazio publiko 
eguzkitsuekin? Orain arte bezala 
utziko ditugu? Edo bultzatu edo 
agian handitu egingo ditugu? 
 
 
 

 
Marcosek adierazi duenaren 
arabera, eremu hori ibarbide 
batean dagoen arren, inguruko 
pasealekua kota berean dago 
eta hori ona da. Horrek esan 
nahi du paseatzeko eremu 
egokia izan daitekeela eta 
pertsona guztien jostagarrirako 
izan daitekeela. 
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d. Zer egin bertatik igarotzen den trafikoarekin? 
 
Aukera desberdinak egon daitezke. GEA 21 taldeak hasierako 3 aukera desberdin 
aurkeztu ditu: 
 

 
• 1. aukeran, paseko trafikoa kanpoaldeko bidetik bideratzen da -2 

noranzkoetan-. 
• 2. aukeran, paseko trafikoa Laubideko oinezkoen kalearen atzealdetik 

bideratzen da -2 noranzkoetan-. 
• Eta 3. aukeran, tarteko irtenbidea eskaintzen da, paseko trafikoa bai 

kanpaldeoko bidetik eta bai “H” itxurako gunetik bideratuz. 
 
Irizpide eta aukera horiek mahai gainean jarri ondoren, GEA 21 taldeak 
zonalderako 3 antolamendu-proposamen diseinatu direla esan du. 
Proposamen horiek trafikoari eman behar zaion irtenbidean oinarritzen dira, 
hartuko den erabakiak baldintzatu egingo duelako gainerako gaiak: 
aparkalekuak, egoteko lekuak, berdeguneak,… 
 
Jarraian, banan-banan eta zehatz-mehatz aztertu dira proposamenak. 
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A proposamena. 

 

Marcosen hitzetan, proposamen honetan kanpoaldeko bidea bultzatzen da –bi 
noranzkoetan− paseko trafikoa bideratzeko. Auzo barruko trafikoa barruko bide 
batzuetara mugatuko da (planoan horiz markatu dena). 
 
Irudikatu den irudian, honela geratuko litzateke kanpoaldeko bidea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irudian ikus daitekeenez, gaur egun dauden aparkalekuak desagertu egingo 
lirateke, bi noranzko bidea egokitu ahal izateko; eta oinezkoen espaloiak gaur 
egun duen zabalera izango luke. 
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B proposamena. 

 
Proposamen honen arabera, trafikoa Laubide auzoko oinezkoen kalearen 
atzealdetik –“H” itxurako gunea− bideratzen da, bi noranzkoetan. 
Gainera, kanpoaldeko bidearentzako tratamendu mistoa proposatzen da: 
• Auzo barruko trafikoa arautzeko noranzko bakarreko zonalde batekin. 
• Herriko trafikoa arautzeko bi noranzko beste zonalde bat. 
• Eta haur-parkearen eta eskolaurrearen ondoko zonaldea oinezkoentzako. 

Hauxe da azkeneko zonaldea nola geratuko litzatekeen erakusten duen irudia: 
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C proposamena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposamen honetan trafikoa banatuta geratzen da: alde batetik kanpoaldeko 
bidea noranzko bakarrekoa izango litzateke eta, bestetik, Laubide auzoko 
oinezkoen kalearen atzealdean bi noranzkoak ezarriko lirateke. Eta bietatik, 
azkenekoa izango litzateke bide nagusia. 
 
Modu horretan, kanpoaldeko bideari tratamendu biguna ematen zaio, espazioan 
erabileren elkarbizitza sustatuz. Zonalde hori irudikatzeko hona hemen irudi 
batzuk: 
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… 2. Kalera joan gara proposamenak bertatik bertara 
ikustera  
 
Azalpen teknikoa entzun ondoren, kalera atera gara proposamenak eta haien 
ondorioak bertatik bertara ikusteko. Bi taldetan banatu gara: talde bat Marcos 
Montesekin joan da eta bestea Ane Mendinueta udal arkitektoarekin. Zonaldea 
bisitatu dugu eta proposamen eta aukera desberdinak irudikatzeko aukera izan 
dugu. 
Benetan interesgarria izan da. Marcosek aurkezpenean azaldu dituen hainbat 
xehetasunez ohartu ahal izan gara: “H” itxurako zonaldea laiotza dela, 
irisgarritasun-arazoak daudela, gune eguzkitsuak, puntu gatazkatsuak,…. 
 

 

… 3. Talde-eztabaida  
 
Eta osagai guztiak mahai gainean 
ditugula, ordubete eman dugu taldeak 
proposamen bakoitzari buruz duen 
iritzia ezagutzen. Zalantzarik gabe, 
eztabaida aberatsa izan da, ñabardura 
eta proposamenez betea! 
Ikus dezagun! 
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4. Talde-debatearen emaitzak 
 
Elkarrizketa eta talde-debatea proposamen bakoitzaren indarguneak eta 
ahulguneak ezagutzen zentratu dira. Beste modu batera esanda, proposamen 
bakoitzarekiko taldearen balorazioa zein den jakin nahi izan dugu –zer ikusten 
duen ondo eta zer ez, zer duen gustuko eta zer ez−. Eta hona eman emaitzak. 
 
 
 
 
 
A proposamena. 
 
 

 
 
 

Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Trafikoa kanpora ateratzea, kanpoaldeko 
bidetik. 

• Auzoko gainerako eremuak eremu 
lasaiak izatea, erabileren arteko 
elkarbizitza sustatuz: oinezkoak, barruko 
trafikoa,… 

• Trafikoak sortzen duen zarata kanpora 
ateratzea. 

 

• Kanpoaldeko eremu eguzkitsuak galtzen 
dira. Baina zalantza sortu da: jendeak 
erabiltzen al ditu eremu horiek? 

• Eskolaurrearen ondoko bidegurutzea 
arriskutsua izan daiteke, trafiko irteera asko 
pilatzen direlako bertan. Errotonda batek 
konponduko luke hori? 

• Aparkaleku asko kentzen da eta horiek auzo 
barrualdean egokitu beharko lirateke. 
Proposamena: Udalak aparkaleku gisa 
erabiltzen den lursaila hobeto kudea dezala. 

• Kanpoaldeko bidean abiadura handitzeko 
arriskua; autoek abiadura handia har 
dezakete “oztoporik gabeko bidea” delako. 

• Kanpoaldeko bidean 2 puntu kritiko 
antzeman dira: Olazabal institutura doan 
oinezkoen pasabidea (eskailerak) eta 
aparkaleku gisa egokituta dagoen kanpoko 
lursailera joateko bidea. 

• Menditik datozen kamioien irteera eta 
Maiatza tabernako bidegurutzea arazotsuak 
dira. Bira egiteko aukera hobetu behar da. 

• Eskolaren atzealdean eragozpenak sor 
daitezke trafikoa handituko delako. 
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B proposamena. 
 
 

 
 
 

Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Eskolaurrea edo haur hezkuntzako Eskola 
dagoen zonaldea autorik gabeko gunea 
bihurtzen da. 

• Kamioien irteerarena konponduta 
geratzen da (eskuinaldean). 

• Kanpoaldeko bidearen alde batean 
aparkatu egin daiteke eta, beraz, auzo 
barrualdea ez da hain “kargatuta” 
geratzen. 

 

• Laubide auzoko oinezkoen kalearen 
atzealdean auto asko pilatuko da. 

• Zarata egongo da zonaldean. 

• Proposamen honekin auzoa bi zatitan 
banatuta geratzen da. 

• Txolarte elkarterako sarbidea puntu 
gatazkatsua bihurtzen da; eta Maiatza 
taberna dagoen guneak arazotsua izaten 
jarraitzen du. 

• Errotondako eta Maiatza tabernako 
bidegurutzeak orain baino gatazkatsuak 
izango dira (hiri-autobusak ezin du ondo 
maniobratu Gureak tailerrera doanean, 
eskolara doan oinezkoen pasabidea,…). 

• Barruko bidearen bi irteerak aldapan daude 
(Maiatza tabernan eta errotondan). 

• “H” itxurako guneko eta Mª Luisaren denda 
ondoko aparkalekuetako sarrerak eta 
irteerak gatazkatsuak dira. 

• Laubide atzealdeko garajeetatik irtetea 
zailagoa izango da. 

 
Aukera honen gainean eztabaidatzean, proposamen bat jarri da mahai gainean: 
aukera egongo litzateke Maiatza taberna inguruan errekari 3 metro “kentzeko”? 
Erreka hori kanalizatuta dago eta, beraz, ez litzateke astakeria izango”. Udalak 
gai hori URA, Uraren Euskal Agentziaren eskumenekoa dela esan du eta bertan 
galdetu beharko litzateke. 
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C proposamena. 
 
 
 
 
 

Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Kanpoaldeko biderako proposatu diren 
erabileren arteko elkarbizitza. 

 

Proposamen honetan, oro har, B 
proposamenerako azaldutako “trabak” ikusten 
dira. Eta gainera, taldeak honakoa dio: 

• Barruko bidea bide nagusia izango litzateke 
eta kanpoaldeko bideak trafikoa kendu 
arren, zonaldean inpaktu handia sortzen da. 

• Trafikoa bi aldetan mantentzen da: 
kanpoaldean eta Laubide auzoko oinezkoen 
kalearen atzealdeko bidean. 

• Haur hezkuntzako eskolako bidegurutzean 
(eskolaurrea) trafikoa mantentzen da. 

• Mª Luisaren denda ondoko aparkalekuaren 
irteera txarra da. 

 

 
 
GEA 21 taldeak aurkeztu dituen 3 proposamenak aztertu 
ondoren, eta taldeari aukera gehiago egon daitezkeela galdetu 
eta gero, 3 aukera berri proposatu dira. Segidan hona hemen 
horiek eta horien azterketa: 
 

 
Taldearen D proposamena 
 
Hauek dira proposamen honen giltzarriak: 
• Urtatza auzora joateko San Juan auzotik 

igarotzea. 
• Kanpoaldeko bidea noranzko bakarrekoa 

izaten jarraitzea –beherantz, orain 
bezala−. 

 
 
 
 
Hona hemen taldeak proposamen horren gainean egin duen balorazioa: 
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Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Kanpoaldeko bidea bide “atsegina” izan 
daiteke, bertan erabilera desberdinen 
arteko elkarbizitza sustatuz: oinezkoak, 
autoak,… 

• Auzo barrualdea lasaiago geratuko 
litzateke eta autorik gabe (kanpoaldeko 
bidean aparkatzen jarrai daitekeelako). 

• Buelta handia eman behar da; ia Gureak 
tailerretaraino igo behar da gero jaisteko; 
eta autoa erosketak egiteko hartzen duen 
pertsonarentzako,…. 

• Domingo Agirre Eskola dagoen eremuan 
handitu egingo da trafikoa. 

• Urtatza auzoan ere trafikoa handitu egingo 
da. 

 

 
 
 
 
Taldearen E proposamena 
 
Trafikoaren norabideak eta noranzkoak gaur 
dauden moduan mantentzea; eta bide bietan 
tratamendu atsegina eskaintzea. 
 
  
Hona hemen taldeak proposamen horren gainean 
egin duen balorazioa: 
 
 

Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Bide biak bide “atseginak” izan daitezke 
eta bietan erabilera desberdinen 
elkarbizitza sustatu: oinezkoak, autoak,… 

 

• Gaur egun gauden bezala jarraituko 
genuke. 

 
 
 
 
Taldearen F proposamena  
 
Egungo norabideen noranzkoak aldatzea. 
  
Hona hemen taldeak proposamen horren gainean 
egin duen balorazioa: 
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Indarguneak. Ondo ikusten dugu… Ahulguneak. Ez dugu ikusten… 

• Bide biak bide “atseginak” izan daitezke 
eta bietan erabilera desberdinen 
elkarbizitza sustatu: oinezkoak, autoak,… 

 

• Legazpiko mugikortasun planean 
proposatutako norabideak aldatzea dakar; 
eta, beraz, eremu zehatz bat konpontzeak 
udalerriko trafikoaren eskema osoa 
baldintzatzea ekar dezake.  

• Konpondu beharreko puntu gatazkatsuak: 
eskolaurrearen ondoko bidegurutzea eta 
Maiatza tabernaren ingurua.  

 
 
Bukatzeko, eta proposamen desberdinen artean taldeko kideek duten iritzia 
ezagutzeko eta aztertzeko asmoarekin, taldeari botazio “sinbolikoa” egin 
dezala eskatu diogu. “Sinbolikoa” diogu, tailerrean argi geratu den bezala, 
zonalderako konponbide tekniko hoberena diseinatzen lanean jarraitu 
beharra dagoelako. 
 
 
Edozelan ere, hauxe izan da botazioaren emaitza 
 

 
Irudian ikus daitekeenaren arabera, A proposamenak 8 boto jaso ditu; ondoren 
E proposamenak 3 boto jaso ditu eta, azkenik, B eta D proposamenak daude, 
bakoitza bina botorekin. Emaitzak ezagutu ondoren, A proposamena 
aukeratzearena garbi dagoen galdetu da eta taldeak zalantza asko daudela 
adierazi du: proposamen argi eta garbi hobeago edo egokiagorik ez dagoela esan 
du taldeak.  
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Legazpiko Agenda 21eko herritarren parte hartze Foroa.      16 
2. tailerra, 2014ko otsailaren 27koa.  

 

5. Tailerraren amaiera eta 
hurrengorako hitzordua 
 
 
Arratsaldeko 8ak eta hamar dira eta tailerra amaitzeko ordua da. Ideien, 
hausnarketen, zirriborroen,… artean eta gaurko tailerraren emaitzak lantzeko 
beharrarekin, agur esaten dugu. Egingo diren azterketek eta xehetasun 
teknikoek proiektua aurrera eramaten ahalbidetuko dute eta, horren arabera 
proposamen egokiena edo egokienak egingo da/dira. Kepa Urzelai alkateak 
gogora ekarri du proposamen hori edo horiek Foro honetan aurkeztuko direla, 
bertan alderatu eta balioztatzeko. 
 
Eta horrekin, amaitu egingo dugu gaurkoz! Foroaren hurrengo hitzordua 
martxoaren 20rako (osteguna) dago aurreikusita. Ordura arte, mila esker! 
Benetan atsegina izan da. 
 
 

Eskerrik asko guztioi! 


