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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN AKTA 
2018ko martxoaren 15ean, 18:30etik 20:00etara, 
Legazpiko udaletxeko Batzar Aretoan. 
 

 
 

 
 

 s, juego y parques 
 

 

 

 

 

DRAINATZE IRAUNKORRA AHALBIDETZEKO 
HIRI-SISTEMAK 

Zer dira? Nola aplika daitezke Legazpin? 
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1_GAURKO TAILERRA: prestakuntza-saioa lanean jarraitzeko  
 

Legazpiko Agenda 21eko Foroaren saio honetan erabat berria den gai bat ukitu nahi izan 
dugu: Drainatze iraunkorra ahalbidetzeko Hiri-sistemak (SUDS) 
 
 
 
 

 
Legazpiko Udalak udalerrian drainatze iraunkorra ahalbidetzeko hiri-sistemak ezartzeko 
aukera aztertu nahi du eta horren gaineko azterketa oso bat egin dezala eskatu dio ‘Endara 
Ingenieros’ enpresari. 
 
Azterketak honakoak jasoko ditu: diagnostikoa, lehentasunezko gune edo puntuak non 
jardutea komeni den eta Legazpirako drainatze iraunkorra ahalbidetzeko egokiak izan 
daitezkeen hiri-sistemen esku-hartze moten proposamena. 
 
Arlo horretan, gaurko Agenda 21eko Foroaren bilera informatiboa izan da, ezer baino 

gehiago. Hau nahi izan dugu:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akta honetan tailerraren gako nagusien laburpena jasotzen da; zehatzago ikusi ahal izango 
dira Rafak bere aurkezpenean erabili duen materialean. 
 

 

Drainatze iraunkorra ahalbidetzeko hiri-sistemak euri urak 
jasotzeko sarean integratzen diren elementuak dira; eta hauek dira 
horien helburuak: lurrean urak  jaso, filtratu/araztu, gorde, 
garraiatu, biltegiratu eta/edo iragaztea, uraren zikloa 
berreskuratuz. 

 

 Drainatze iraunkorreko hiri-sistemak azaltzea: zer diren, ze mota 
dauden, nola funtzionatzen dute, haien abantailak eta 
desabantailak.  

Horretarako, KRBLAN enpresako Rafa Etxebarriaren 
aurkezpenarekin eta azalpenekin kontatu dugu.   

 Taldeko parte hartzaileen lehenengo iritziak ezagutzea: nola 
hartzen ditugu gure udalerri eta hirietan uraren zikloa 
berreskuratzeko planteatzen diren teknika berri hauek? 

 Proiektu honetako hurrengo urratsetan aurrera egitea; proiektua 
Agenda 21eko Forora itzuliko da maiatzeko tailerrean. 

TAILERRAREN 
HELBURUAK 

SUDS: 
DEFINIZIOA 
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2_NORTZUK? Parte hartu duen taldea 
 

 
 

19 pertsonek hartu dute parte tailerrean -9 emakume eta 10 gizon-. Hona hemen izen-
deiturak eta gure esker ona etorri direlako, arretaz entzun dutelako eta ekarpenak egin 
dituztelako: 

 

HERRITARRAK:  

Floren Gutierrez - Manuel Fernandez (Nagusilan) - Enrique Gutierrez - Gurutze Laboa (Legazpiko 
Ingurugela) - Pilar Makibar - Mª Cruz Lizarazu - Jesus Lazkanoiturburu - Amaia Andueza - Juanjo 
Sevilla - Elena Bengoa - Pedro Lasa 

UDAL ARDURADUN POLITIKO ETA TEKNIKOAK: 

– Eric Galvez (zinegotzia) - Roberto Alonso (zinegotzia)- Koldobike Olabide (alkatea) - Ana 
Martin Urmeneta (zinegotzia) - Ane Mendinueta (udal arkitektoa) - Inma Hernandez 
(industria, merkataritza, turismo eta ingurumen teknikaria) 

LAGUNTZAILE TEKNIKOAK: 

– Rafa Etxebarria (KRBLAN) eta Garo Azkue (Endara Ingenieros) 

– Iciar Montejo eta Zorione Aierbe, Prometea taldekoak, dinamizazio-lanetan 
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3_DRAINATZE IRAUNKORREKO HIRI-SISTEMAK: zer dira? 
 

Segidan, Rafa Etxeberriaren azalpenaren ideia nagusiak laburbiltzen ditugu. Rafak, 
drainatze iraunkorreko hiri-sistemak hiri-bizitzaren kalitatea hobetzea ahalbidetuko duten 
ohiturak hartzeko bidean kokatu ditu. 

 

Taldearekin partekatu duen lehen hausnarketa nabarmendu nahi dugu: “zuekin 
partekatuko dudan honek guztiak denbora eskatzen du". Denbora jasotako informazioa 
irensteko, denbora kultura sortzen joateko, denbora erabakiak hartzeko,.... 

   

 ABIAPUNTUA: GURE ERANTZUKIZUNA DA IRAUNKORTASUNERANTZ  JOATEA 

– Iraunkortasuna honela ulertuta:  "gure seme-alabek etorkizuna izan dezatela”. 

– Planetaren eta gure ingurunearen irudiek eta errealitateak (zabortegiak, isurketak, 
kutsadura, aztarna ekologikoa, handitzen doan biztanleria eta hirietan pilatzen 
dena...) erronka oso argia markatzen digute: orain bizi garen moduan bizi, baina 
orain dela 60 urte kontsumitzen genuena kontsumituz.  

 

 

– Nik mundu hobeago batean sinisten dut.  Aldatzeak honakoak eskatzen ditu: 
PENTSAMENDUA+SENTIMENDUA+BORONDATEA. 
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 GURE  LURREN  ETENGABEKO  IRAGAZGAIZTEAK  ERAGIN  ZUZENA  DU  
URAREN ZIKLOAN  HIRI  HANDIETAN. 

Rafak gidatuta, ur tanta baten bidaia birtuala egin dugu, lainotik itsasoraino 
Legazpitik igarota. Horrek gure udalerrietan uraren zikloari buruz hausnartzera 
eraman gaitu. 

– Mendi bideak, urbanizazioak, errepideak,…. eraikitzearen ondorioz, gure herrietan 
areagotu egin dugu lurraren iragazgaiztea.  

Eta, ondorioz, galdu egin dugu: 

– Lurraren infiltratzeko gaitasuna, 
gainazaleko iragazgaiztearen bidez. 

– Iragazkortasuna edo gaitasuna 
fluido batek ingurunea bere egitura 
aldatu gabe zeharka dezan.  

– Filtrazioa: nahastura solido-likido-
gas batek ingurune porotsu bat 
zeharkatzearen prozesua. 

 

 

 

Beste hitz batzuetan: euri ura, erortzean, lurrean poliki-poliki infiltratu ordez, pilatu 
egiten da eta gero eta azkarrago joaten da arazo desberdinak sortuz: ur-jariatzeak, 
uholdeak, higadura, lurrean edo zoladuretan sar daitezkeen kutsatzaileak  arrastaka 
eramatea,…. 

 

 

– Horren ondorioak  gure egunerokoan 
sumatzen ditugu: uholdeak, urez 
betetzeak, gainezka egiteak, 
kutsatzaileak irristatzea eta isurtzeak, 
segurtasun eza, uraren balioa galtzea, 
bero-uhartearen efektua,….  

 

 

 

 

Evolución temporal del territorio donde se puede observar la alteración que hemos provocado en la relación 
escorrentía superficial / infiltracción de aguas

SUDS 
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 DRAINATZE IRAUNKORREKO HIRI-SISTEMAK: URAREN ZIKLOA 
BERRESKURATZEKO ETA GURE UDALERRIETAN BIZI-KALITATEA HOBETZEKO 
AUKERA DIRA  

Arlo horretan, eta hirietan uraren zikloa berreskuratzea  erdigunean jarriz, 
drainatze iraunkorreko hiri-sistemak berreskuratze hori lortzeko modua dira. 

Hainbat gako: 

– Drainatze iraunkorreko hiri-sistemak ez dira gauza berri bat; historian zehar 
zibilizazio desberdinek erabili izan dituzte sistema horiek.  

– Mota askotako sistemak daude, lortu nahi den helburuaren arabera; eta gainera, 
elkarrekin konbina daitezke:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAINATZE IRAUNKORREKO HIRI-SISTEMEN SAILKAPENA 

– Infiltrazio-sistemak (sorburuan kontrolatzeko teknikak) 

– Infiltrazio deposituak eta urtegiak  

– Infiltrazio-ohe, -zulo eta -putzuak 

– Hodi zulatuak, drainatze-kutxak 

– Zoladura porotsuak (asfalto eta hormigoi porotsuak, …) 

– Estalki berde eta urdinak 

– Filtrazio-sistemak 

– Tanga iragazleak 

– Harea- eta/edo turba-iragazkiak 

– Bioiragazkia eta iragazki berdea 

– Lur zerrenda iragazlea 

– Dren frantsesa 

– Geratzeko eta/edo atzeratzeko sistemak 

– Geratzeko urtegi lehorra  

– Urtegi hezea  

– Hezegune artifizialak 

– Ekaitz-tangak 

– Aprobetxamenduko deposituak 
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Aukera desberdinen hainbat irudi:  

Cubiertas verdes 

Imágenes procedentes de  
Curso de cubiertas verdes  

Impartido por las empresas 

Massoni y Zinco cubiertas 

Lechos , zanjas y pozos de infiltración 

Pavimentos porosos 

Proyecto Británico CYRIA 2017 

Jardines de agua, 
depósitos de 

retención y 
laminación 

Las cunetas verdes 
se definen como cauces 

naturalizados que captan 
y conducen el agua de 

escorrentía superficial de 

forma lenta y controlada, 
fomentando la 

oxigenación y la 

retención del agua 

Los humedales artificiales 
son superficies cubiertas de 

agua con poca profundidad, 
dotadas de abundante 

vegetación propia de pantanos y 

zonas húmedas. El tiempo de 
retención del agua en los 

humedales es aún mayor que en 

los estanques de retención por lo 
que se obtiene un mayor grado 

de depuración 
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 DRAINATZE IRAUNKORREKO HIRI-SISTEMEN ABANTAILAK ETA 
DESABANTAILAK 

Rafak drainatze iraunkorreko hiri-sistemen abantailak eta desabantailak 
azpimarratuz bukatu du; bestalde, sistema horien funtzionamendu ona eta uraren 
zikloa berreskuratzeko egokiak direla bermatzeko, haiek aplikatzen hasi aurretik 
ondo aztertu behar direla esan du.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Foroan parte hartu duenetako batek gai horri buruz zalantzaren bat baldin badu, Rafak 
bere posta elektronikoa eman du: krblan@gmail.com.  

 

4_ Eta LEGAZPIN? Zein izan behar du drainatze iraunkorreko 
hiri-sistemen aplikazioa? Zer iradokitzen digu  eragin eremu berri 
horrek? 

Bileraren zati handi bat aurkezpenera dedikatu dugu. Guztiarekin, azkeneko 10 minutuak 
taldearen lehenengo usteak entzuteko erabili nahi izan dugu eta Legazpin horrelako 
zerbait inplementatzeko aukerari buruz hitz egin dugu.  

  

ABANTAILAK: 

– Eremu urbanizatuetan jariatzearen bolumenak eta puntako emariak murrizten 
dira. 

– Paisaia-ingurunearen balioa handitzen da.  

– Hartzen diren uraren kalitatea hobetzen da, jariatzea gutxitzen delako; eta, 
beraz, gainazalean jaso daitezkeen kutsatutako kargak gutxitzen dira.  

– Euri uren tratamendua paisaian integratzen da. 

– Jasotako ura beste erabileretarako aprobetxatzen da.  

– Airearen kalitatea hobetzen da, erabilitako landare-estalkiaren fotosintesiaren 
laguntzarekin.  

– Bero-uhartearen efektua murrizten da.  

– Energi kostua aurrezten da. 

 

DESABANTAILAK: 

– Sistemak ezartzeko obrak arretaz eta kontu handiz egin behar dira; baita 
ondorengo mantentze-lanak ere. 

mailto:krblan@gmail.com
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Horrezaz gain, Rafak Legazpik drainatze iraunkorreko hiri-sistemak aplikatzeko aukerak 
eskaintzen dituela aurreratu du eta hainbat dira horretarako arrazoiak: bere orografia, 
gutxiegi erabilitako akuifero naturala duelako, saneamenduko sarean oraindik  sare 
unitariodun tarteak dituelako, … 
 
Izan ere, Legazpik dagoeneko badu drainatze-sistemaren bat: Urola kalean edo 
industrialdean dauden  ekaitz-tangak adibidez. 
 
Guztiarekin, sortu den elkarrizketaren ideia nagusiak bildu ditugu: 

 

 

 

ENTZUNDAKOAREN AURREAN TALDEAREN LEHENENGO USTEAK 

– “Mota horretako jarduerek sentsibilizatuta dagoen gizartea izatea eskatzen 
dute.” 

– “Egia da aldatu egin behar ditugun gauzak ditugula eta iraganako 
hutsegitetik ikasi egin behar dugula: Urola ibaiak, hirigunea zeharkatzean, ia 
kilometro bat lurpean ematen du eta gauza bera gertatzen da Ibarrola 
errekarekin. Zer pasatuko da euri asko egingo duenean? ” 

– “Drainatze iraunkorreko hiri-sistemak egokiak izan daitezke bizilagunen 
komunitateentzako. Adibidez, landare-estalkien alde egiteko –teilatua ez da 
zertan laua izan; makurdura txiki batekin duten estalkiak ere izan daitezke.” 

– “Pena da, izan ere berandu da Kale Nagusia berritzeko lanetan horrelako 
zerbait sartzeko.” 

– “Proiektu berrietan modu errazean sar daitezke teilatuetako urak hartzeko 
sistemak edo drainatze-sistemak integratuko dituzten asfaltoak.” 

– “Jarduketa mota horien kostuei buruz galdetu denean, berehalako kostuan 
jartzen dugu arreta ala epe luzera begiratzen dugu? Aldatu egiten dira 
ikuspegia eta balorazioa. Dena den, kostu nagusia mantentze-lanarena da.” 

– “Badugu, drainatze iraunkorreko hiri-sistema aplikatzearen lehenengo ideia, 
lorategi bertikal motakoa, Bikuña plazara igotzeko eskaileretan [Koldobike 
Olabide alkateak esanda].” 

– “Legazpiko industrialdeak aukera onak eskaintzen ditu drainatze 
iraunkorreko sistemaren bat integratzeko. Beste aukera erraza euri ura 
kudeatzea da.” 
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5_ TAILERRA BUKATZEKO MAIATZEKO HITZORDUA 
FINKATU DUGU   

 
Maiatzeko tailerrean berriro landuko ditugu drainatze iraunkorreko sistemak. Ordurako 
diagnostikoaren emaitzak izango ditugu eta non jardun daitekeen azalduko zaio Foroari, 
ondoren proposamen horiek kontrastatzeko eta lehentasunak ezartzeko. 

 

Horrezaz gain, Rafak lantxo bat eman digu hemendik maiatzera egiteko: gaur partekatu 
dugun guztiarekin ingurunea behatzea. Ze kaletan falta da zerbait?: galdera horrek 
arrastoa emango digu uraren zikloa berreskuratu ahal izateko Legazpin egon daitezkeen 
aukerak bilatzeko. 

 

 

 

RAFA, ESKERRIK ASKO! 

ETA TALDEARI, OHI BEZALA... GOZAMENA IZAN DA! 


