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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN 
BILERA IREKIAREN AKTA 
 

2018ko azaroaren 15ean, 18:30etik 19:30era, 
Legazpiko Laubide auzoko haurreskolan 
 

 
 
 
 
 

0. GAURKO TAILERRA 
 

Gaur, joan den irailaren 27an izan genuen bilerari jarraipena emateko elkartu gara. Bilera 
hartan Laubide auzoko haur-parkerako estalki berdearen proposamena aurkeztu zen. 
 
Gaurko bilera 15 egun barru egiteko asmoa genuen baina Udalak aipatu obra egiteko lanak 
bizkortzea nahi du eta bigarren bilera hori gaur egitea erabaki du. 
 
Eskerrak eman nahi dizkiogu Ekaitzi gaurko bilera bere agendan sartzeko egin duena 
ahaleginagatik. 
 
Prometea SC enpresako Iciar eta Zorione ezin izan dira etorri beste lan-konpromiso batzuk 
zituztelako. 
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1.  PARTE HARTU DUTEN PERTSONAK  
 
Guztira, 15 pertsona - 7 emakume eta 8 gizon- elkartu gara gaur. 

 Herritarrak:  

Manuel Fernandez (Nagusilan) – Arantza Amondarain – Juanjo Zubillaga (Buztintegi) – 
Angel Perez – Ana Martija – Sara Diez – Javier Larrea – Estela Rebé. 
 

 Udal arduradun politiko eta teknikoak: 

Javier Iraeta (zinegotzia) – Alberto Bezunartea (zinegotzia) - Roberto Alonso (zinegotzia) 
– Rakel Puente (zinegotzia) - Inma Hernandez (ingurumen teknikaria). 
 

 Laguntzaile teknikoa: 

Ekaitz Uribe (proiektua idatzi duen arkitektoa) 

 

 

 

Eskerrik asko guztiei; eskerrik asko Legazpiko Agenda 21eko Foroaren bilera ireki honetan 
parte hartu duzuelako.  
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2.  GAURKO GAIA  
 
Hauxe izango da gaur aztertuko dugun gaia: Laubide auzoko haur-parkea 
estaltzeko proposamenak aurkeztea eta bertan jarriko den estalki berdea 
aukeratzea  
 
Gogora dezagun irailean aurkeztu zen proposamena: 
 

 
 
Gogora dezagun, halaber, bilera hartan parte hartu zuten 
herritarrek proiektutik zer zuten gustuko eta zer ez, adierazi 
zutela. 
 
Bertan jasotako iruzkinak eta arrazoiak aurtengo irailaren 27ko 
Agenda 21eko Foroaren aktan kontsulta daitezke: 
http://www.legazpi.eus/attachments/article/818/AL21%202018-09-25eko%20akta-
%20EUSKARAZ.pdf  
 

 

Herritarrei entzun ondoren, Legazpiko Udalak ondorengo 

alderdiak lehenestea erabaki du:  
 
 Egitura irekia izan dadila, ahalik eta zutoin gutxien izango 

dituena. 
 Herritarrei ikuspegia edo bista mugatuko ez diena. 
 Itxura modernoa izan dezala. 
 

Eta, horrela, egitura hori erabat egurrezkoa izan ezin duela onartu zuen. 

http://www.legazpi.eus/attachments/article/818/AL21%202018-09-25eko%20akta-%20EUSKARAZ.pdf
http://www.legazpi.eus/attachments/article/818/AL21%202018-09-25eko%20akta-%20EUSKARAZ.pdf
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Ekaitz Uribe, proiektua idatzi duen arkitektoaren eskutik, proposamen berriak 
ezagutuko ditugu: 
 

A proposamena 
 
Aurreko proposamenaren aldaketa da. 

Honako ezaugarriak ditu: 
 

 Irekia da, zutoin gutxiago ditu eta dorrea desagertu egiten da 
 Horrek guztiak materiala aldatzea eskatzen du 
 Egitura nagusia, zutoinak eta habeak metalezkoak dira 
 Bigarren mailako egitura zerratutako herriko egurrezkoa da 

 
 
 

 
 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Tokiko Agenda 21eko 9. tailerra, azaroaren 15ekoa              5 

 

 

B proposamena 
 

Proposamen berri bat da eta honako ezaugarriak ditu: 

 
 Irekia da, zutoin gutxiago ditu eta dorrea desagertu egiten da 
 Horrek guztiak materiala aldatzea eskatzen du 
 Egitura nagusia, zutoinak eta habeak metalezkoak dira 
 Bigarren mailako egitura zerratutako herriko egurrezkoa da 
 Itxura bereziagoa, modernoa, arina eta dinamikoa 

 

 
 
 
Jarraian, hainbat iruzkin eta eztabaida sortu dira eta horietatik  segidan jasotzen ditugun 
ondorioak atera ditugu: 

 Istripuak gertatzeko beldurrari dagokionez: zutoinak biribilduak izango dira, ertz 
gabeak. Bestalde, haur-jolasen eta zutoinen artean gorde beharreko segurtasun-
tarteak gorde dira bi proiektutan .  

 Haurreskolaren ondoan dauden etxebizitzei ikuspegia edo bista kenduko ote 
zaienaren aurrean sortutako zalantzei dagokienez: estalki laua izango denez, lerro 
zuzen bat ikusiko dute. Gainera, zutoinen artean ikusteko aukera dute.  
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 Bileran faltan bota da atari horietako bizilagunen presentzia. Bileraren berri 
emateko 60 bat kartel egin direla eta horiek parkearen inguruko 60 atarietan jarri 
direla adierazi da.  Kide batek esan duenez, parte hartzaileen kopurua oso mugatua 
da erabakiak hartu ahal izateko. Parte hartu dutenek uste dute bilerara etorri nahi 
izan duenak aukera izan duela bertan egoteko. 

 Bestetik, proiektuak “kontrako” gauzak baino “aldeko” gauzak dituela esan da.  
Horrela, etxebizitza batzuek ikuspegia mugatuagoa izanago dutenaren aurrean, 
parke horretaz jende gehiagok gozatzeko aukera izango duela esan da, parkearen 
funtzio ekologikoa ahaztu gabe.    

 Horrezaz gain, parkea estaltzea beharrezkoa den galdetu da.  Fase hori 
gaindituta dagoela ulertzen da, orain parkea estaltzeko proposamenak aztertzen ari 
baikara.  

 Haur parkea oso hondatuta dago. Behin eta berriz parkea berritzea eskatzen da 
eta, edozelan ere, puskatuta dauden eta falta diren elementuak konpontzea 
eskatzen da.  

 
Javier Iraetak inguruan bizi den bizilagun batek idatzia aurkeztu duela jakinarazi du. Idatzi 
horretan bizilaguna kexu da estalki berriak bere etxebizitzatik duen bista kendu egingo 
diolako  
 
Proposamen bakoitzetik ondorengo ezaugarriak azpimarratu dira: 

 A proposamena irekiagoa dela, zutoinak bi aldetan lerrokatzen direlako eta beste bi 
aldeak zutoinik gabe geratzen direlako.  

 B proposamenaren estetika modernoagoa dela.  
 
Teknikoki posible bada, zutoinen bat gehiago kentzea eskatu da adostasun zabalarekin.  
 

Azkenik, aurkeztu diren bi proposamenen artean bozkatu da eta hauxe izan da emaitza: 

 A proposamena: boto 1 

 B proposamena: 8 boto 

 Abstentzioak: 3 
 
Hortaz, Udalak martxan jarriko du B proposamena. 
 
 

4.  ESKERRAK EMATEA ETA AMAIERA  
 
Eta helburua betetzat emanda, amaiera ematen diogu tailerrari.  
 
Gogoan izan egutegian aurreikusitakoaren arabera, abenduan ez dela Foroaren bilerarik 
izango. Beraz, 2019an ikusiko dugu elkar! 

Eskerrik asko guztioi, ondo izan! 


