
 
 
 

AGENDA 21eko FOROAREN AKTA  

Eguna: 
2007/04/19 

Ordua eta iraupena: 
18:30an, ordu bat eta hiru ordu laurden 

Lekua: 
Udalbatza Aretoa. Legazpiko udaletxea. 

 

  1. orrialdea 

 

 
Legazpiko Agenda 21eko Foroa, iraunkortasuna bultzatuko duen 
heziketarekin bat eginez. 
 
“Gaur egun desoreka sortzen duten eta kezkatzen gaituzten munduko arazoei aurre egiteko edozein 
ahaleginak, iraunkortasunak berekin dakarren erronkari egin behar dio aurre; ondorioz, ahalegin horrek 
gure ikuskera, gure ohiturak eta bizitzarekiko ditugun gure ikuspegiak aldatuko dituzten hezkuntza-
jarduerak eskatzen ditu. 
 
Iraunkortasuna bultzatuko duen heziketa funtsezko helburua da gizarte, ekonomia eta ingurumen 
arloan konprometituta bizi diren etorkizuneko herritarrak hezteko, dauden tokian daudela eta diren 
herrialdekoak direla.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helburu horrekin, hau da, gai desberdinen gainean (ura, hondakinak, energia1,…) sentsibilizatzeko eta 
hezteko proposamenak pentsatzeko eta itxuratzeko helburuarekin, 20 bat pertsona bildu gara gaur 
Legazpiko Agenda 21eko Foroan. Benetan garrantzitsua da gure artean hainbeste pentsalari izatea eta 
guztion energia helburu berberean jartzeko aukera izatea! 
 
Horregatik, agertu duzuen gogoarengatik eta gaur hemen eskainiko duzuen eztabaida aberatsarengatik, 
esker mila guztioi! Bai, zuei! 
 

Izena Izena Izena 

• Bixente Garmendia • Anastasio Clavo (Bellota 
Herramientas) • Javier Iraeta (GKN Driveline) 

• Jose Ignacio Gil (Gipuzkoako Ur 
Kontsortzioa) • Iñaki Mauleon (Domingo Agirre) • Mariano Guerreiro 

• Floren Gutierrez (APA Olazabal)  • Junkal Fernandez • Josune Macaya (UGGASA) 

• Jose Luis Cid (zinegotzia) • Koldobike Olabide (Mirandaola 
Servicios Medioambientales) • Inma Hernández (Agenda 21) 

• Martin Gonzalez • Marian Valdivielso (APA Domingo 
Agirre) 

• Juan Ramón Larrañaga 
(alkatea) 

• Manuel Fernandez (Buztintegi) • Garbiñe Egaña (ILINTI) • Iciar y Zorione, de Prometea 
SC 

• Milagros Noguera 

 

• Arantxa Segurola (Haztegi)  

OHARRA: Ezin duela etorri adierazi du Joxan Auzmendik (baina posta elektronikoz bidali digu bere ekarpena!. Ekarpen hori 
taldean jasotakoei gehitu diegu…).  

                                                 
1 Joan den martxoaren 1ean Foroak egin zuen bileran lehentasunezkotzat jo zen proiektua. 

Agenda 21eko Foroa:  
zein proposamen bururatzen 

zaizkio?  
zein ekarpen egin ditzake? 
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Gaurko gure helburu nagusia: guztion artean, ondoko helburuak lortzeko 
egin daitezkeen sentzibilizazio-ekintzak eta hezkuntza-jarduerak pentsatzea, 
zehaztea eta adostea.  
 

 
 

Horretarako, nola egin dugu lan? Lanerako dugun denboran eraginkorrak izan gaitezen, eztabaidarako 
gune txikiak ahalbidetuz, …. Lau taldetan banatu gara (norberak nahi duenaren arabera), gai 
bakoitzeko talde bat.   

Taldean 15-20 minutu gaia eztabaidatu ondoren, talde guztiak elkartu gara eta lantalde bakoitzean egin 
diren proposamenen berri eman diogu elkarri (proposamen horiei Eskola-agenda 21aren barruan 
ikastetxeek egin dituzten proposamenak gehitu dizkiegu eta horiek 1. eranskinean ageri dira); bukatzeko, 
botazio sinbolikoa egin dugu. 

Emaitza? Hona hemen! 
 

A. Hiri-hondakinak murriztea eta hondakinen gaikako bilketarako instalazioen 
(paperontziak, edukiontziak, garbigune,…) erabilera hobetzeari dagokionez, zein 
sentsibilizazio-ekintzak eta hezkuntza-jarduerak proposatuko ditugu? 
Proposamenak: Boto-kopurua 

• Erosketak egiteko orgatxoak edo oihalezko poltsak (neurri eta forma desberdinetakoak… 
haien erabilera bultzatzeko) erabiltzeko ohitura sustatzea. Gainera, “informazio-mezu” 
erakargarriak txerta daitezke. Proposamen hau ikastetxeek egin dute eta Ilinti 
elkartea eta Sasieta mankomunitatea aztertzen ari dira gaia.  

8 boto 

• Paperontziak modu egokian erabiltzeko sentsibilizazio- eta informazio-ekintzak 
prestatzea (adibidez, “Sorgintxulo” taldearekin, pailazoekin…). Proposamen hau 
ikastetxeek egin dute. 

4 boto 

• Birziklatzeko ontziak banatzea (etxean hondakin desberdinak birziklatzeko ontzi 
bereziak).  9 boto 

• Hondakinak kudeatzeko ditugun ohiturak eta horrek duen eragina kalean erakusteko 
ekintzak antolatzea. Adibidez, egun zehatz batean edukiontziak hustu egin daitezke eta 
bizilagunekin eta haurrekin gai desberdinak landu: hala nola, ditugun ohitura egokiak 
eta desegokiak, edukiontzi bakoitzean zer utzi behar den,…. Gainera, ekintza hori bideoz 
jaso daiteke eta gero leku desberdinetan zabaldu.  

4 boto 

• Kaleetan txakurren kakak uztea debekatuko duten kartelak jartzea.  0 boto 

Foroaren gogoeta: Heziketa mailan aurkituko dugun arazo nabarmenena gure ohiturak erabat finkatuta daudela 
eta egoera horretan eroso sentitzen garela da. Nola uztartu erosotasun hori gure ohiturak aldatzearekin?  

 

• A. Hiri-hondakinak murriztea eta hondakinen gaikako bilketarako instalazioen 
(paperontziak, edukiontziak, garbigune,…) erabilera hobetzea. 

• B. Etxeko ur-kontsumoa gutxitzea. 

• C. Legazpin mugitzeko ditugun ohiturak aldatzea. 

• D. Gure herrian energia aurreztea eta modu eraginkorrean erabiltzea.  
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B. Etxeko ur-kontsumoa gutxitzeko,  zein sentsibilizazio-ekintzak eta hezkuntza-jarduerak 
proposatuko ditugu? 
Proposamenak: Boto-kopurua 

• Txorrota ireki eta berotu bitartean alperrik galtzen den ura jaso egin daiteke eta gero ur 
hori etxeko beste gauzetarako erabil daiteke (adibidez, sukaldean janariak prestatzeko). 4 boto 

• Janariak garbitzeko erabiltzen dugun ura gorde eta gero beste zerbaitetarako erabili 
(adibidez, landareak ureztatzeko).  2 boto 

• Etxean ur-kontsumoa gutxitzeko dispositiboak jarri: adibidez, komuneko ur-zisternan ur 
botila bat sar daiteke (bi hustuketa egiteko aukera ez duten zisternetan), ura eta haizea 
nahasteko gailua jarri, …  

0 boto 

• Gipuzkoako Urak enpresarekin batera, uraren fakturan ageri diren jarraibideak, ohitura 
egokiak eta aholkuak hobeto zabaldu. Adibidez, formatoa aldatzea proposatzen da eta 
irudiren bat edo beste sartzea….  Gainera, ur-araztegiak ikusteko aukerari buruz 
informazioa ematea inportantea dela esan da (ikasteko egokia izan daiteke).  

7 boto 

• Ura baliabide urria dela transmititu behar dugula uste dugu eta, beraz, inportantea dela 
bere kontsumoa arrazionalizatzea. Hala ere, ez dugu asko aurreratu, nola komunikatu 
hori?” 

1 boto 

• Herriko iturrietan pultsadoreak jarri (ura pultsadorea sakatzen den bitartean bakarrik 
irteteko). Proposamen hau ikastetxeek egin dute.  1 boto 

• Errekan dagoen zikinkeriarekin bukatzeko ekintza desberdinak antolatu: “Erreka eguna”, 
hitzaldiak pertsona adituekin, kartel erakargarriak jarri… Proposamen hau 
ikastetxeek egin dute. 

5 boto 

Foroaren gogoeta: Bururatu zaizkigun proposamenak hezkuntza-jarduerak baino gehiago banaka edo taldeka 
egiteko ekintzak dira. Izan ere, hondakinekin (gaikako bilketan asko aurreratu bada ere) gertatu zaigun bezalaxe, 
“nola” zehaztea falta zaigu. Bide horretatik, ikastetxeekin lan egitea errazagoa izan daiteke, baina zer egin beste 
kolektiboekin? Gainera, handia da erronka, ura baliabide mugatua eta urria delako eta, modu batean edo bestean, 
horren berri eman behar diegu herritarrei. 

 

 

C. Legazpin mugitzeko ditugun ohiturak aldatzeari dagokionez, zein sentsibilizazio-ekintzak 
eta hezkuntza-jarduerak proposatuko ditugu? 
Proposamenak: Boto-kopurua 

• Bizikletak aparkatzeko tokiak egokitu eta bizikletaren erabilera sustatzea ibilbide 
bereziak egokituz.  5 boto 

• “Mugikortasunaren astearen” barruan, Legazpiko herritarrak inplikatzeko ekintzak 
sustatzea; adibidez: 

• Ikastetxeetara edo kiroldegira haurrak oinez edo bizikletaz eraman (horrek esan 
nahi du gurasoek ere berdin egin behar dutela).  

• Sentibilizazio-kartel erakargarriak egin eta jarri (haurrek beraiek egindako 
kartelak ere izan daitezke). 

• Lantokira oinez edo bizikletaz joan. Auzoetan bizi direnei mugitzeko aukera 
errazteko asmoarekin (aldapak daudelako), bizikletan jar daitezkeen “motore 
txikiak” alokatzea pentsa daiteke.  

• Haurrak egun batean izan daitezela, “bidean bete beharrekoak betetzen direla 
zainduko dutenak” (santzio edo zigor sinbolikoak jar ditzakete …).  

4 boto 

• Bidegorrian oinezkoen, bizikletarien, patinarien,… arteko harreman ona bultzatuko duten 
kartel informatiboak eta oinarrizko arauak jartzea.  11 boto 

• Arrakasta izan duten ekintzak, hala nola, “autoa konpartitzeko web orria” gehiago 
zabaldu (egunkarietako kroniketan, Gidan, ikastetxeetan,…).  

0 boto 



 
 
 

AGENDA 21eko FOROAREN AKTA  

Eguna: 
2007/04/19 

Ordua eta iraupena: 
18:30an, ordu bat eta hiru ordu laurden 

Lekua: 
Udalbatza Aretoa. Legazpiko udaletxea. 

 

  4. orrialdea 

 

C. Legazpin mugitzeko ditugun ohiturak aldatzeari dagokionez, zein sentsibilizazio-ekintzak 
eta hezkuntza-jarduerak proposatuko ditugu? 
Proposamenak: Boto-kopurua 

• “Eskola bidea” izeneko ekimena bultzatzea. Hau da, etxetik ikastetxeetara haurrek 
segurtasun osoarekin beraiek bakarrik egin ditzaketen ibilbideak diseinatu eta egokitu; 
horretarako, elkarrekin egin beharko dute lan ikasetxeek, udaltzaingoak, merkatariek, 
gurasoek,…. Ekimen hori Tonucciko “Haurren hiria” izeneko programan dago jasota.  

9 boto 

 

 

D. Gure herrian energia aurreztea eta modu eraginkorrean erabiltzeari dagokionez, zein 
sentsibilizazio-ekintzak eta hezkuntza-jarduerak proposatuko ditugu? 
Proposamenak: Boto-kopurua 

• Herriko farolak eta bestelako argiak eguzki-plakekin piztuko direnak jarri poliki-poliki.  7 boto 

• Udalak etxebizitzetan eguzki-plakak jartzeko aukerari buruz azterketa tekniko bat 
egiteko aukera sustatzea. Horretarako, etxejabeekin egin daiteke lan eta haiekin 
koordinatu (informazioa ematen dela bermatzeko).  

8 boto 

• Haize-energiaren sorgailuak jartzeko aukera erraztea, beti ere horrek eragin dezakeen 
ingurumen-inpaktua kontrolatuz (Udalak bultza dezake ekimen hori udalaz gaindiko 
erakundeekin elkarlanean).  

0 boto 

• Etxean energia aurrezteko eta ondo erabiltzeko informazio-ekintzak antolatu (adibidez, 
herriko talde eta elkarteekin elkarlanean…). Proposatutako ideiak: kontsumo gutxiko 
bonbilak banatu, ohitura egokien berri eman (beharrezkoa ez bada, txorrota ur hotzaren 
posizioan ireki bati, …).  

4 boto 

• Barrendiolan pilatutako uraren aprobetxamendu energetikoa aztertu.  4 boto 

Fororaren gogoeta: Uraren gaiarekin gertatzen den bezalaxe, proposatu ditugun hainbat gauza ekintzak dira eta 
Legazpiko Agenda 21eko hurrengo Ekintza Planean sar daitezke. Ez da erraza hezkuntza-jarduerak asmatzea! 

 

 

E. Proposamen orokor bat, edozein gaitan aplika daitekeena! 
Proposamena: Boto-kopurua 

• Informazioa emango duen borondatezkoen talde bat sor daiteke. Horiek etxez-etxe joan 
daitezke ingurumen-ohitura egokien berri emanez…Talde horretan edozeinek har dezake 
parte: helduak, gazteak,…. 

2 boto 

 

Ikusten duzuenez, proposamen piloa! Egia da, ez zaigula lan erraza 
egin eta “korapilatsua da txipa aldatu eta hezkuntza-jarduerak 
asmatzea” …  pentsatuko dugu zerbait, gure taldeak duen sormenak 
argia ikus dezan! 

Momentuz, Legazpiko Udalak badu “proposamen-multzo” bat, 
lehentasunen arabera sailkatuta eta horiei poliki-poliki forma eman 
beharko die eta gauzatu; lan horrekin, ohiturak aldatzea lor dezake eta 
jarduera iraunkorrak bultzatu! Eta hori ez zen egin ahal izango zuen 
parte-hartzea gabe! 
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Aurketzu ditugun eta lantzen jarrituko ditugun beste gaiak 
 
• Kale Nagusia oinezkontzako egokitu 

 
Juan Ramon Larrañaga alkateak aurkeztu du gaia eta egin duten lehenengo bozetoaren berri eman du 
(fotomuntaketa bat aurkeztu du). Legazpiko Udalak eskatuta egin da lan hori, Kale Nagusia 
oinezkoentzako egokituz gero, nola geratuko litzatekeen ikusi nahi baitzen. 
 
Hauxe da Udalaren nahia: pertsona eta talde guztiekin (merkatariak, ostalariak, bizilagunak,…) 
proiektu zehatzagoa egitea kontratatzea komeni den eztabaidatzea: erronka horri datorren 
maiatzaren 17an egingo dugun gure hurrengo bileran ekingo diogu! 
 

 
 
Hortaz, badugu zertan pentsatu datorren maiatzaren 17ko bilera egin baino lehen! Eta Foroan 
bota den ideiaren berri ematen dugu: Kale Nagusiarekin batera Nafarroa kalea ere oinezkoentzako 
egokitzeko aukera aztertzea; modu horretan, homogeneotasuna eta uniformetasuna ematen zaio 
proposatutako proiektuari. Jasota geratzen da! 
 
 

• Agenda 21eko Foroarentzako lehentasunezko proiektuaren gainean zalantza bat: 
 
Legazpiko Agenda 21eko Foroak aurten lantzeko lehenetsi zuen beste proiektu bat honakoa izan zen: 
“4.1.1. Arau Subsidiarioetan natura-ingurunea babesteko irizpideak sartzea”. Dinamizazio-taldeak horren 
esanahiari buruz zalantzak dituenez, Foroak Arauetan sartu diren irizpideen gaineko informazioa 
eskuratzea eskatu du eta, behar izanez gero, neurri gehigarriak proposa daitezke. Jasota geratzen da 
behar dugunerako! 

• Kale Nagusia oinezkoentzat egokitzeko proposamenaren 
gaineko hainbat gai, Legazpiko Agenda 21eko Foroaren 
hurrengo bileran elkarrekin eztabaidatuko ditugunak: 

• Ibilgailuen trafikoa birbanatzea: trafikoa berbideratu 
egin beharko litzateke, Patrizio Etxeberria kalera, 
saihesbidera,….. eta Aizkorri norabide bakarreko kalea 
izatera pasatuko litzateke.  

• Zabor-edukiontziak eta birziklatzeko edukiontziak 
kokatu behar dira: batzuk Plazaola kalean, Nafarroa 
kalean edo leku berriak finkatu behar dira. 

• Zuhaitzak 
• Hiri-altzariak 
• Taxien geralekua:osasun-zentroa dagoen lekuan jar 

daiteke.  
• Garajeetara sartzeko eta dendetara iristeko aukera: 

zamalanak bideratu behar dira… 
• Aparkalekuak: arazo hori paper-fabrikan eta geltoki 

pareko urbanizazioan aurreikusi diren aparkaleku-plaza 
berriekin konpon daiteke.  

• Eta abar.  
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Eta ezarritako orduari hamabost minutu gehiago gehitu ondoren ….., 
agur esaten dugu datorren maiatzaren 17ra arte! 
 
Egun horretan landuko dugu Kale Nagusia oinezkoentzat egokitzeko proposamena. Bitartean,… 
udaberriaz gozatu eta erabaki beharko ditugun gaietaz hausnartu! 
Gure deialdiei, eskariei,… hain ondo erantzuten jarraituko duzuen bitartean,… gu hemen izango gara, 
aurre-aurre, eta, ohi bezala, eskatu eta eskatu! Baina guztion artean eraikitzen ari garen proiektua da 
eta, horregatik, merezi du ahalegina! 
 

Eskerrik asko! 
 
 



 
 
 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

  7. orrialdea 

 

 

1. Eranskina.  
 

Iraunkortasunean aurrera egin nahian, sentsibilizatzea eta heztea 
helburu duten proposamenak, ekintzak eta ekimenak zehazten.  

 
Abiatzeko, baditugu ikastetxeek, Legazpiko merkatariek eta Sasietako Mankomunitateak aurkeztu 
dituzten hainbat proposamen! 
 
Kontuan izan ditzagun, hona hemen: 
 
Hiri-hondakinak murriztea  sustatzea.  
• Kanpaina berezi bat eginez, oihalezko poltsen erabilera sustatzea. 

 
Gaikako zabor-bilketarako instalazioen erabilera hobetzea (paperontziak, edukiontziak, 
garbigune…). 
• Haur-jolasen bidez paperontzien erabilera egokia sustatzea eta parkeetan dauden edukiontzietan 

eranskailuak jartzea. 
• Herritarrak hezteko eta sentsibilizatzeko kanpainak. 

 
Etxeko ur-kontsumoa murriztea.  
• Herriko iturriak:  

• Ahal den neurrian, pultsadoreak jarri, ura pultsadorea sakatzen den bitartean bakarrik irten dadin. 
• Urtatzan iturri bat jarri. 

• Errekan dagoen zikinkeriarekin bukatzeko (eta etxeko ur-kontsumoarekin zuzenean loturarik ez duen 
arren): 

• “Erreka eguna” antolatu (ikastetxeekin, lanerako prest daudenekin). 
• Pertsona adituekin hitzaldiak, mahai-inguruak antolatu. 
• Kartel deigarriak jarri. 

 
Legazpin mugitzeko ditugun ohiturak aldatzea. 
• Gidatzeko orduan energia aurrezteko aholkuak emanez udaletxetik eskutitz bat bidali. 
• Autobusaren prezioa jaitsi (haren erabilera sustatzeko). 
• Motorrak aparkatzeko lekuak egokitu. 

 
Gure herrian energia aurrezteko eta modu eraginkorrean erabiltzeko ohiturak sustatzea.  
• Farola guztietan “txanotxoak” jarri. 
• Gabonetako argia egun seinalatuetan bakarrik piztu. 
• Gabonetako musika etengabea kendu (Kale Nagusian eta Laubiden) energia aurrezteko. 
• Eraikinak berritzen direnean energiaren gaia aintzat hartzea (eguzki-plakak jarriz…). 
 
 
Gainera, Legazpiko ikastetxeek bestelako ekarpen bat ere egin dute eta iraunkortasunaren aldeko 
sentsibilizazio-mezuak biltzen dituen gutun bat egin dute eta prest daude gutun hori leku desberdinetan 
zabaltzeko: egunkarietan, eskualdeko telebistan, …. 
 


