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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN AKTA 
2018ko otsailaren 15ean, 18:30etik 20:00etara, 
Legazpiko Kultur Etxean. 
 

 
 

1_GAIA ETA TAILERRAREN HELBURUAK 
 

Eremu publikoaz mintzatu gara gaurko Legazpiko Agenda 21eko Foroaren tailerrean eta, 
bereziki, haur jolasetarako egokitutako parkeak izan ditugu hizpide. 
 
Legazpiko Udalak sustatutako parte hartze bidezko aurrekontuetan lehenetsitako ekimena 
izan da Latxartegiko parke txikia berritzea eta, beraz, laster berritze-lanak hasiko 
direnez, bi gauza egin nahi izan ditugu: 
 

 Eremu publikoan haurren jolas moduek izan duten bilakaeraren gainean 
hausnartzea; eta haur-parkeen diseinu berrietara hurbiltzea. 

 Hori oinarri hartuta, Latxartegiko parke txikiak nolakoa izan daitekeen bistaratzea; 
eta Kimu Bat taldeak egin duen proposamen teknikoa aurkeztea eta kontrastatzea, 
hura aberasteko proposamenak adieraziz. 

 

Haurrak, jolasak eta parkeak 
 

 Zein da parkeen betekizuna haurren jolasetan? 

 Ikuspegi pedagogikotik, nola aldatzen ari dira parkeak? 

 Eta jarraibide horiek jarraituz  Latxartegiko parke txikia berritzen badugu,  
nolakoa izan  liteke? 
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2_ PARTE HARTU DUEN TALDEA 
 
Guztira 28 pertsonek hartu dute tailerrean parte -18 emakume eta 10 gizon-. Gaurkoan 
gurasoen talde baten parte hartzea nabarmendu behar dugu eta, modu berean, gure artean 
izan dira Haztegi ikastolako ordezkariak, eskola orduetan bertako haurrek erabiltzen 
baitute Latxartegiko haur-parke txikia.  Eskerrik asko guztioi! 
 

 

Bizilagunak:  

– Maialen Mujika – Marisa Domenech (Iratzarri) 

– Manuel Fernandez (Nagusilan) – Victoria Flores (Iratzarri) 

– Ana Sagastizabal   – Gurutze Arruebarrena 

– Mari Cruz Lizarazu – Maialen Aztiria 

– Gurutze Laboa (Legazpiko Ingurugela) – Leire Maiz 

– Arantxi Odriozola (Haztegi ikastola) – Pilar Makibar 

– Sagrario (Haztegi ikastola) – Iñigo Txintxurreta 

– Oscar Galvez – Xabier Baztarrika (Buskabaso elkartea) 

– Rafa Gomez (Buskabaso elkartea) – Juanjo Zubillaga 

Udal arduradun politikoak eta teknikoak: 

– Eric Galvez (zinegotzia) – Ane Mendinueta (udal arkitektoa) 

– Inma Hernandez (industria, merkataritza 
eta ingurumen teknikaria) 

– Isa Sanz (Gazteria teknikaria) 

– Javier Iraeta (zinegotzia) 

– Oscar Valbuena (zinegotzia) 

– Koldobike Olabide (alkatea) 

Laguntzaile teknikoak: 

– Mitxel Igarataundi eta Iker Goikoetxea, Kimu Bat enpresako ordezkariak 

– Iciar Montejo eta Zorione Aierbe, Prometea taldekoak, dinamizazio-lanetan 
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3_LANDU DIREN EDUKIAK ETA ONDORIOAK 
 

Tailerrerako ezarritako helburuei erantzun nahian, taldearekin ondoko gidoia jarraitu dugu, 
urratsez urrats: 

 

Ikus dezagun zehatz-mehatz. 

 

I.  HAUR-JOLASEN BILAKAERA EREMU PUBLIKOAN ETA JOERA 
BERRIAK 

Ane Mendinuetak, Legazpiko Udaleko arkitekto teknikoak, eremu publikoan haurren 
jolasteko moduak nola aldatu direnaren gainean lehenengo hausnarketa egitea proposatu 
du.  
  
 
Modu sinplean eta irudiekin eta 
hitzekin,  hainbat kezka eta jakin-
nahi adierazi ditu. Ondoren 
zehaztuko denaren arabera, 
horiek dira Latxartegiko haur-
parke txikia berritzeko Udalaren 
eta Haztegi ikastolaren arteko 
elkarlanaren gidalerroak. 
 
 
 

i. Haur-jolasen bilakaera eremu publikoan: “bidaia denboran zehar” eta joera 
berriak haur-parkeen diseinuan. 

ii. Latxartegiko parke txikiaren berritzea: 

– Udalaren eta Haztegi ikastolaren artean lan egiteko aukera 

– Talde-hausnarketa: nola ikusten dugu eremu hori etorkizunean? Irizpide 
orientagarriak 

– Kimu bat enpresak egin duen hasierako proposamena aurkeztu 

– Talde lana: hasierako proposamen teknikoa kontrastatu eta aberastu 
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Ane Mendinuetak egin duen aurkezpenak eragina izan du taldean: 

Zer behar dute haurrek jolas egiteko? 

– Egiatan, eta sarritan gauza oso sofistikatuak eskaintzen dizkiegun arren, 
haurrek gauza gutxi behar dute jolas egiteko eta ondo pasatzeko; baita eremu 
publikoan ere. 

Hori oinarri hartuta, nola iritsi gara haur-parkeen egungo diseinura? 

– Orain dela hamarkada batzuk, zabuak jartzeko eta jolas egiteko eremua 
zehazteko joera bat agertu zen. Bilakaera horretatik gure ingurunean eredu 
txikiago batera eta jolas egiteko estilo zehatz batera iritsi gara.  

Era berean, hiri-eremuan haur-parkeen modelo berriagoak ikertzen ari diren beste 
leku batzuetan: 

– Irekiagoak dira parkeak eta ez dira zehazten jolas egiteko moduak; espazio 
malguak dira, zentzumenekin lotuago eta naturako elementuekin 
harremanetan daude.  
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Gainera, Anek definitu duen markoak gure begirada Latxartegiko parke txikian jartzen 
lagundu digu: parte hartze bidezko 2018ko aurrekontuarekin egiteko aukeratua izan 

den proiektua denez, Legazpin dagoena dibertsifikatzeko eta aberasteko, ze aukera 

ematen digu  haur-parkeen eredu berrien ideia hori lantzeko?  

 

II.  LATXARTEGIKO PARKE TXIKIA BERRITZEA 

Udalaren eta Haztegi ikastolaren artean lan egiteko aukera   

Arantxi Odriozolak eta Sagrario Etxabek, Haztegi ikastolako pedagogoa eta zuzendaria 
hurrenez hurren, udaletxetik lehenengo deia jaso zutenetik bat egin dute gaia elkarrekin 
lantzeko aukerarekin. Bestalde, ideia bat dator ikastolaren irizpide pedagogikoekin, 
jolastoki  irekiagoa eta naturarekin harremanetan dagoena bilatzen baitute. 

Horren haritik, azkeneko joerei erreparatuz, ikastolak azterketa zehatzagoa egin du 
azkeneko asteotan eta elementu naturalekin osatutako jolastoki baten abantailak eta 
desabantailak aztertu dituzte, kautxuzko, mugatutako egiturez,…. ostutako orain arteko 
eredu konbentzionalaren aurrean. 

 

 

Horrela, Legazpin eredu berriak esploratzearen aldeko iritziak jaso ditugu: 

– Dibertsitate handiagoa bilatu behar da Legazpiko parkeen artean: “bakoitzak gauza 
eta esperientzia desberdinak eskain ditzala”.  

– Jolas naturalak eta zentzumena areagotuko duten jolasak proposatu. 

– Haurrek naturarekin duten lotura sustatu eta elementu desberdinak hiri-eremura ekarri 
beharra: ura, harea, .... –ahal den neurrian-: “Lehen ura zegoen Latxartegi parke 
handian”. 

– Gai horiek lantzen dituzten mugimenduak aipatu dira, hala nola, “Tierra en las manos”: 
http://www.tierraenlasmanos.com. 
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Talde-hausnarketa: nola ikusten dugu eremu hori etorkizunean? Irizpide 
orientagarriak   

Udalaren eta Haztegi ikastolaren  jarrera bateratua entzun ondoren, orain arte 
partekatutakoa bistaratzeko ariketa egitera gonbidatu dugu taldea: nolakoa izan daiteke 
parke hori berritu eta gero? Zein irizpide eta elementu direla garrantzitsuak 
iruditzen zaigu? 

 

 

Hezkuntza-zentroa garen aldetik dugun ikuspegitik, hauek dira parke “naturalago” 

baten abantailak: 

– 2 eta 6 urte bitarteko haurrei egokitutako eremu natural bat izatea; eta, era 
berean, adinen arteko harremana ahalbidetuko duena. 

– Ez da jolas/ibilbide zehatza eskaintzen, eremu libreagoa sortzen da. 
Zuzendutako jolasaren ordez, haurren irudimena bultzatzen da, jolasaren 
gainean erabakitzea bultzatzen da eta hobeto egokitzen da haurraren 
garapenera.  

– Urriagoak dira gatazkak, haurrak eremuan gehiago eta hobeto banatzen 
direlako. Gainera, jolasak ez dira hain lehiakorrak. 

– Materialak: naturalak dira, seguruagoak, usaindunak eta uki daitezkeenak,…. 
Zentzumena areagotzeko ekintzak ahalbidetzen dutenak eta mantentze-lan 
txikiago eskatzen dutenak.  

 

 

Parkea diseinatzeko proposatutako elementuak : 

– Material desberdinak, adibidez: 

– Enborrak. 

– Harea, aldez aurretik aztertuko den kokaleku eta moduan jarrita –arriskutsua izan 
daitekeelako eta zikintzeko beldurra egon daitekeelako, eskola orduetatik kanpo 
parke irekia delako eta erabilera okerra izan dezakeelako...-. 

– Sokak edo katamarran igotzeko elementuak. 

– Muino edo aldapa txikiak. 

– Haurrak ezkutatzeko lekuak. 

– Zentzumen desberdinak erabiltzea ahalbidetuko duten elementuak. 

– Kolore naturalak-neutroak –eta ez ohiko parkeetako kolore bizi-biziak-.  
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Kimu Bat enpresak egin duen hasierako proposamenaren aurkezpena 

Bistaratze-ariketa horren ondoren, Kimu Bat enpresako ordezkariei eman diegu hitza. 
Aipatu enpresa Latxartegiko parke txikiaren lehenengo planteamendua egiteko Udalak 
kontratatu duen talde espezializatua da. Mitxelek eta Ikerrek esan duten legez, hasierako 
zirriborroa da eta hobetu eta aberastu egin daiteke taldearen eta Udalaren ekarpenekin. 

 

 

. 
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Kimu Bat enpresaren proposamenaren gakoak, Latxartegiko parke txikirako: 

 

 

 

 

 

 

 

Abiapuntuko baldintzak: 

– Proposatutako diseinua testuingurura egokitu da: parkearen egungo dimentsioak  eta 
kanpoaldeko hormatxoak errespetatzen ditu.  

– Parkera sartzeko atearen kokapena aldatzea aurreikusten du eta pasabide bat uzten 

du libre eraikinera sartzeko –ikastola eta etxebizitzak (grisez ageri da irudian). 

– Lehentasunezko adin-tartera egokitu da: 2-6 urte bitartekoak.  

Parkearen diseinua eta elementuak: 3 gune berezitan banatu da; guneak elkar lotuta 
daude eta elementu naturaletan oinarritzen dira: 

– A gunea, jolas sinbolikoekin, etxetxo bat, errekako harri handiak,….  Gune honetan 
biltegi txiki bat jar daiteke eskuinaldean, materiala eta jolaserako beste elementu 
batzuk gordetzeko.  

– B gunea, tipiekin, enborrekin, erdigunera iristeko tunel batekin,……  

– Erdigunea ehundura desberdinekin; bertan, elementu berezi bat aurreikusten da: 
hareez betetako gune bat.  

– Elementu guztiak zorura lotuta egongo lirateke; eta gune bakoitzak material 
desberdineko gainaldea izango luke: pinu-azalak, errekarriak, belar artifiziala hare-
gunearen inguruan. 

Gainera, honakoa proposatzen da: 

– Dauden zuhaitzen ordez –altuak eta zoladura hondatzen ari diren sustrai handiekin 
txikiagoak izango diren beste batzuk jartzea. Baina ondo dakite erabaki hori hartzea 
ez dela erraza. 

 

Puerta de 

entrada 

Zona A 

Zona B 

Arenero 

En gris, paso 
de entrada 

Zona C 
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Proposatutako diseinuaren beste ikuspegi bat ondokoa izan daiteke: 

 

Zein da tailerrean parte hartu dutenen iritzia, Kimu Bat enpresaren proposamenari buruz? 

 

 

 

 

“0tik 10era" doan lerro batean, argia da taldearen jarrera: gustukoa 
dugu proiektua! 
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Eta gainera, hasierako zirriborroa hobetzea eta aberastea ahalbidetuko duten ekarpenak 

jaso ditugu –eta Kimu Bat enpresako taldeak jaso ditu horiek guztiak: 

 
 
 

 

Taldearen ekarpenak diseinuaren hasierako proposamenari: 

– Parkeak dituen neurriei erreparatuta, ez al da elementu askorekin beteegi geratzen? 
Irizpide hori kontuan hartzea eta diseinua berriz aztertzea proposatu da, elementu 
gehiegi izateak inprobisaziorako leku gutxi uzten duelako.  

– Ondo aztertu behar da hare-gune bat jartzea komeni den: 

– Eskola orduetatik kanpo zikintzeko arriskua dagoelako edo oker erabili 

daitekeelako,...–eta, batez ere, asteburuetako botiloiak aipatu dira. 

– Aukera bat izan daiteke beste leku batean kokatzea eta ez diseinuan proposatu 
den lekuan. Agian, hare-gunea estaltzeko sistemaren bat jar daiteke eta 
mantentze-programa bat zehaztu daiteke. Parkea ireki eta gero, gune hori 
arriskutsua izan daitekeela antzemanez gero, kendu egin daiteke; kasu horretan, 
horren ordez zer jarriko den aldez aurretik pentsatu beharko da.  

– “Tipiak” sokak jartzeko aprobetxa daitezke, haurrek katamarran igotzeko aukera izan 
dezaten.  

– Proposatu den biltegia, ez al du erdigunean lekua hartzen? Egin al daiteke beste leku 
batean? 

– Mugi daitekeen elementuren bat sar daiteke; haurrek elementu hori leku batetik 
bestera eraman dezakete eta horrek parkea aldatzea ekar dezake.  

– Sarrerako atea lekuz aldatuko dela aprobetxa daiteke egurrezko ate bat edo jartzeko 

–horrela, egungo metalezko ateak ateratzen duen zarata saihestuko litzateke.  

– Eskola irteeran, non itxoingo dugu gurasook eta zaintzaileok?  Ikastolak dio 
planteamendu horrek eskola irteerak birpentsatzea dakarrela.  

Horrezaz gain, tailerrean parte hartu dutenek 2 kontu garrantzitsu aipatu dituzte: 

– Asteburuetako botiloiak: gaur egun gertatzen den zerbait da eta kezkatuta daude 
horrek parkean sor dezakeen zikinkeriarekin. Argi gehiago jartzea ideia ona izan 
daiteke eta horrek gazteek botiloiak bertan ez egitera bultza ditzake; edozelan ere, 
bizilagunekin landu beharreko kontua da.  

– Ildo berean, arkupean  geratzen den espazioa hobetzea proposa liteke  –paretak 

margotu, zorua hobetu,....  
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Bete dugu helburua! 
 
Proposamen teknikoa eta ekarpen desberdinak kontrastatu ondoren, tailerraren amaierara 
iritsi gara. Gaurtik aurrera Legazpiko Udalak, Haztegi ikastolarekin eta Kimu Bat taldearekin 
batera, zirriborroa lantzen jarraituko du, azken erabakia hartu arte. 
 
Hiri-eremuan haurren jolasari buruz partekatu dugun hausnarketari egingo zaion ekarpena 
izango da, nola ez! 
 
 

Mila esker konplize izan zaretelako! 

 
 

 


