
 

 

 

LEGAZPIKO EKIPAMENDUEN INGURUKO 
HAUSNARKETA 

1.saioko akta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legazpin, 2012ko apirilaren 18an 

 



 

 

 
1.  Ekipamenduen inguruko lehen gogoeta. 

Reflexión inicial sobre los equipamientos. 

 
Sarrera gisa lau galdera egin dizkiegu parte-hartzaileei: 
 

� Zein da Legazpiko ekipamendurik onena? 
� Zein da Legazpiko ekipamendurik okerrena?  
� Zein da Legazpin gehien erabiltzen duzun 

ekipamendua? 
� Zer ekipamendu falta da Legazpin? 

 
Como inicio de la reunión se realizaron las siguiente preguntas:  
 

� ¿Cuál es el mejor equipamiento de Legazpi? 
� ¿Cuál es el peor equipamiento de Legazpi? 
� ¿Cuál es el equipamiento que más utilizas? 
� ¿Qué equipamiento falta en Legazpi? 

 
 
Emaitzak honakoak izan dira: 
Las respuestas han sido las siguientes: 
 
 

ZER EKIPAMENDU FALTA DA LEGAZPIN? 
¿QUÉ EQUIPAMIENTO FALTA EN LEGAZPI? 

 
� Bilgune soziokultural animatua 1 
� Haur txikientzako igerileku txikia eta egokia  3 
� Musika Eskola on bat  4 
� Ampliación residencia Santikutz  4 
� Centro para jóvenes  3 
� Multizentroa den zentro bat, bilera gelekin (100-200 pertsona 

biltzeko)  
1 

� Haurrentzako jolasgune estalia  6 
� Centro para mayores en Hegialde  9 
� Xake taldea 1 
� Ilintiren lokala  3 
� Aceras mecánicas  2 
� Urtazar zahar parkean (tiro eremua) sarbidea hobetzea eta parke 

barnean asfaltua/egurra sartzea, euria egiten duenean ez lokazteko. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZER EKIPAMENDU ERABILTZEN DUZU GEHIEN? 
¿CUÁL ES EL EQUIPAMIENTO QUE MÁS UTILIZAS? 

 
� Kultur etxea  7 
� Kiroldegia 8 
� Gaztetxea  3 
� Doinu eder 3 
� Musika lokalak 3 
� frontoia 4 
� CEIDAko lokala 1 
� Talla de madera 4 
� Udala 1 
� Bertso eskola 2 
� Erraldoien lokala 3 
� Lakiolako kimu berri  6 
� Asociación de vecinos Hegialde 10 
� Telleriarteko T.T. lokala 1 
� Korosti dantza lokala 1 
� Asociación amas de casa “iratzarri” 5 
� Centro Social jubilados 2 
� Futbol zelaia 1 
� Asociación A.A. 2 
� Ikastolako aretoa 2 
� Musika Eskola 3 

 
 
 

ZEIN DA LEGAZPIKO EKIPAMENDU ONENA? 
¿CUÁL ES EL MEJOR EQUIPAMIENTODE LEGAZPI? 

 
� Udala 1 
� Bikuña jauregia 5 
� Kultur etxea 8 
� Kiroldegia 4 
� Osasun zentroa 4 
� Lakiola kimu berri 3 
� Asociación “iratzarri” 5 
� Gizarte zentroa 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ZEIN DA LEGAZPIKO EKIPAMENDU OKERRENA? 
¿CUÁL ES EL PEOR EQUIPAMIENTODE LEGAZPI? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Kiroldegia  4 

� Musika eskola 6 
� Telleriarteko 

aterpetxea 
8 

� Xake lokala 6 
� No tener dónde 

reunirse 
7 

� Piscina pequeña 4 
� Erraldoien lokala 3 
� Ez daukagu…  



 

 

 
 
 
 
2.Ekipamenduen inguruko diagnostikoa.  

Diagnóstico sobre los equipamientos de Legazpi.  
 

Ekipamenduen inguruko diagnostikoa egiteko 10 talde egin ziren. Talde bakoitzari zenbait arlotako 
ekipamenduak baloratzeko eskatu zitzaion. Emaitzak taulatan jaso ditugu eta alor bakoitzeko 
teknikariek egindako oharrak kolore desberdinarekin idatzita daude. 

Para realizar el diagnóstico de los equipamientos, se han organizado 10 grupos. A cada grupo se le 
han asignado equipamientos de  áreas determinadas. Los resultados se han recogido mediante 
tablas. Las anotaciones realizadas por el personal técnico del ayuntamiento se hen incluido en 
diferentes colores. 

 

Emaitzak honakoak izan dira: 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HEZKUNTZA 
Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

EPA (itxaropen 10-11)    

ITXAROPEN 
haurtzaindegia 

   

DOMINGO AGIRRE 
ikastetxea 

- Frontoia 
- Goiko patioa 
- Areto nagusia 

  

SAN JUAN 
haurtzaindegia 

- Inguru lasaia 
- Segurtasuna 

- Jolas parkea  

OLAZABAL institutua 
- Argitasuna 
- Leku zabala 

  

HAZTEGI ikastola 
- Kokapena 
- Patioak 
- Frontoia 

- Kanpoan egoteko aterperik ez dago zain 
egoteko edo parkean egoteko. 

 

DOINUA musika-
eskola 

 - Kokapena (segurtasuna) 
- Txikia da 
- Bizilagunentzako zaratatsua 

- Tokia aldatzea: leku handiago batera, gela 
egokiagoekin, intsonorizazioa. 

LATXARTEGIKO 
eskolak 

- Kokapena 
- Itxita (segurtasuna) 
- Arkupeak 

  

LAUBIDEKO haur-
eskola 

- Umeen parkea 
estalia 

- Kokapena 

  



 

 

 
 
 

EUSKARA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

EUSKALTEGIA 

- Kokapena: 
erdigunean dago. 

- Euskara ikasteko 
ematen duen 
aukera. 

- Irisgarritasuna - Igogailua jarri. Badu igogailua.  

 
GAZTEAK 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

MUSIKA lokalak 
- Taldeek jotzeko lokal egokiak 

dira. 
- Neguan hotz eta udaran bero. 
- Intsonorizazio falta. 

- Grabazio estudioari etekin handiagoa 
ateratzea kanpoko taldeekin. 

- Intsonorizazioa. 

GAZTETXEA 

- Barruko ekipamendua. 
- Gazteak elkartzeko eta ekintzak 

antolatzeko lokal txukuna da. 
- Ez dago politizatua  
- Kokapen egokia du. 

- Kanpoko garbiketa 
- Insonorizazioa 
- OLARI klubeko txukuntasuna 
- Hezetasuna 

 

- Herriko ekitaldietan gehiago parte hartzea. 

SORGINTXULO 
(aisialdirako) 

- Materiala gordetzeko lokal 
handiagoa. 

 - Actividades buenas. 

GAZTE TXOKOA 
- Kokapena: erdigunean dago eta 

Kultur etxearen ondoan. 
- Sarrera hobetu, ireki. 
- Zulo samarra da. 

- Leku irekiago bat jartzea (Etxeberria?). 

RENFEKO ETXOLA 
- Jendea gustura joaten da, eta 

erreferntzia historikoa da.  
- Sarrera kaxkarra. 
- Argiztapena eskasa. 

- Pixka bat txukuntzea.  



 

 

 
 
 

ENPLEGUA ETA GARAPENA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

Patrizio Etxeberria 3 
(garapen-agentzia: 
langabetu eta 
promotoreei 
aholkularitza) 

- Bien situado 
- Cumple una función 

necesaria e 
imprescindible 

- Está reformado. - Tiene ascensor en el portal. 

 
 

 



 

 
 

 

GIZARTE ZERBITZUAK: Urtatzan jubilatuen egoitzaren sukurtsal bat jartzea, neguan ez dute nora jo eta. 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

GIZARTE-ZENTROA 

- Buen equipamiento. 
- Las actividades que se realizan. 
- Situación de las instalaciones.  
- Amplitud 
- Todo el edificio en conjunto incluso 

acsesos. 
- Atención personalizada del os 

servicios sociales. 
- Gran actividad. 

- Poca colaboración de 
la gente. 

- Renovar actividades. 
- Horario: fin de semana 

y festivos no 
mañanas??? 

- Los fines de semana 
no se abre por la 
mañana 

- Mejorar el mantenimiento de las instalaciones. 
- Mejorar servicio de conserjería y ofrecer más de 

horas de servicio. 
- Más personas y dedicación exclusiva a sus 

tareas.  

ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS 

- Situación. 
- Bien  señalizado. 
- Buen local. 
- Servicio de atención personal. 

- No hay calefacción. 
- Falta de horarios: 

debería ser tipo 
conserje como en el 
resto de centros. 

- Integrar la atención dentro de Servicios sociales.  

SANTIKUTZ 19 
etxebizitza 

  - Mantenimiento. 
- Informazio gehiago. 

MEAZTI ETXEA 

- Situación 
- Atención por parte asistencial. 

- Falta de espacio, se ha 
quedado pequeño. 

- ¿Ordenanza? 
- Ya existe una 

ordenanza municipal 

- Información/equitativo. ???????? 
- Handitzea. 
- Ampliar el espacio, es insuficiente.  
- Ampliación urgente: el personal cada vez es 

más anciano y la sociedad cada vez más 
individual. 

- Los propios usuarioa, más en grupos.???????  



 

 

GIZARTE ZERBITZUAK: Urtatzan jubilatuen egoitzaren sukurtsal bat jartzea, neguan ez dute nora jo eta. 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

TXOLARTE 

 - Falta de espacio. 
- Accesos. 
- El local está viejo, 

necesita reformas.  

- Un local mucho más amplio y más centrado. 

ATZEGIren etxea 
(medikuaren etxea) 

   

 
 



 

 
 

 

KULTURA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

KULTUR ETXEA 
 

- La biblioteca 
- Kokapena: 

erdigunean dago, 
eskura. 

- Oso ondo 
aprobetxatua dago: 
kultur jarduera ugari 
metatzeko aukera 
ematen du. 

- Liburutegia eta Txiki-txoko txiki samar 
geratzen ari dira. 

- Ikatzako lokala txikia geratu da. 
- Gelen erabilerari buruzko informazioa 

eman beharko lukete.  

- Ampliar el local (Liburutegikoa suposatu 
behar dut) 

- Gazte txokoa kendu eta beste leku batera 
eraman. (Gazteria atalean jarri, Gazte 
Txokoa jartzen duen tokian) 

- Kulturgune bezala erabili, ez taldeen 
aktibitaterako. (Horrela erabiltzen da, ekitaldi 
publiko gehienak herriko elkarteek 
sustaturikoak dira) 

LATXARTEGI aretoa 
 

- Kokapena - Se le saca poco rendimiento 
- Zikina, mantenimendu eskasa… 
- Aforoa (batzuetan handiegia eta 

abesteetan txikiegia). 
- Jaiotza jartzen denean bertan egiten 

diren ekintzak egiteko leku gabe 
geratzen gara. (Haztegi Ikastorako 
Aretoari dagokio) 

- Hornidura eskaksa: eserlekuek ez dute 
inklinaziorik, ez dira erosoak, 
komunean ez da argirik izaten… 

- Más actividades para mayores y niños. 
- Beste erabilera batzuk eman horrenbeste 

ordu erabili gabe ez egoteko.  
- Azalera aldakorra lortu erabileraren arabera. 
- Musika era argiaren kontrola aurrealdean 

jarri. (Argiztapen sistema oso kaxkarra da, 
eta erabat berritu beharko litzateke) 

- Kokapena mantendu, baina barnekoa 
egokitu. 

- Zine Proiektore digitala jarri. 2013an 
kenduko dira merkatutik 35mmtako 
pelikulak, eta ondoren ezingo da zine 
emanaldirik eskaini. (Aste honetako berria 
da) 

BERTSO ESKOLA 
 

- Lokala aproposa da 
tamaina aldetik eta 
hornidurei 
dagokienez. 

- Ez dago erdigunean baina moldatzen 
gara. 

- Beste talde batzuen biltegia ere bada: 
ZINGIZANGO (ez du baitu lokalik). 

 



 

 

KULTURA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

Danborrada eta abereen 
material gordelekua  

  - Distribuzioa banatu erabileraren arabera, 
gauzak ez nahasteko. 

Erraldoi eta buruhandien 
gordelekua 

 - Hezetasun handia. 
- Txikia da. 

- Lokal handiago bat. 
- Talde kultural guztiek erabiltzeko furgoneta, 

megafonia, argiak… eta lokaletako 
mantenua hobetu. 

SUSTRAIAK D.T.  - Locales pequeños.  

Zeramika tailerra  - Falta de material (Ez dakit zer esan 
nahi duten) 

- Más esposiciones. 

Eskulan tailerra   - Mayor participación 

Doinu eder (hainbat 
talde) 

- Toki aproposean 
dago. 

- Oso hornidura egokia 
(igogailua, komun 
egokituak, 
insonorizatuta (ez da 
insonorizazioa 
dutena, 
erreberberazioen 
aurkako paretak 
baizik…). 

- Harremana duten 
taldeak elkarren 
ondoan egoteko 
moduan daude. 

- Falta de espacio. (Uste dugu Musika 
Eskolaz ari direla, ez Doinu Ederrez, 
baina litekeena beste talde batzuentzat 
espazio beharrez aritzea) 

 

- Necesita otro local. (Hemen bai, Musika 
Eskolaz ari dira) 

- Dauden bezala uztea eta beste kultur 
jarduera batzuetakoak horra ez eramatea.  

BURKABASO elkartea    



 

 

KULTURA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

CENTRO EXTREMEÑOA  - Beste elkarte batzuek lokal hori 
erabiltzeko duten aukera ezagutzea 
(bazkide kuota ordaintzen dute). 

- Gastronomikoa ala kulturala da? (Elkartea 
Kultur Elkartea bada era, Elkarte 
Gastronomiko gisa funtzionatzen du, nahiz 
eta urtean pare bat edo hiru ekitaldi antolatu) 

IRATZARRI 
etxekoandreen elkartea 

   

Talla elkartea  - Mal funcionamiento de los baños - Más esposiciones. 

KOROSTI dantza-taldea; 
bilera-leku eta biltegia 

 - Leku falta entseguetarako (Haztegi 
Ikastolako Aretoa erabiltzen dute. Egia 
da Jaiotza jartzen denean gaizki 
ibiltzen direla) 

 

 
 
OHARRA: Badira lokalik gabeko taldeak: ORIPANI, ILINTI…(Oripavi Elkarteak batez ere hezkuntza arloan egiten du lan eta Ilinti 
Herriko Merkatarien elkartea da)



 

 

 
 

 

 

NEKAZARITZA 

Ekipamenduak  Indarguneak Hobetu beharrekoak Proposamenak 

ARROBIKO aterpea 
 

  - Konponketa orokorra. 

ARDANBIDEKO 
aterpea 

- Leku ederra. - Komunak eta dutxa. - Komunak eta dutxa. 

ARDANBIDEKO borda  - Aterpearen 
osagarria da.  

  

PIKANDIKO aterpea - Leku ederra. - Dena. - Konpontzea. 

BRINKOLAKO aterpea  - Leku ona. - Foru Aldundiaren baimena.Gaur egun aterpe 
bezala erabiltzeko ez ditu baldintzak 
betetzen. 

- Erabilgarritasuna bultzatzea. 

- Konpontzea. 

ARRASETAKO borda    
 

 

 

 



 

 

 

 

3. Bileraren balorazioa. 
   Valoración de la reunión. 
 

Bukatzeko bileraren balorazioa egin dugu. Hona emaitzak. 

Para finalizar hemos valorado la reunión. El resultado ha sido el siguiente: 

 

 

 ���� � ☺ ☺☺☺☺ 
Egindako lana 
Trabajo realizado  3 14 7 
Metodologia 2 5 13 6 
Giroa 
Ambiente de 
trabajo 

  14 11 

Iraupena 
Duración 6 7 8 3 
Besterik 
Otros  1 12 4 


