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  DATA: 2011 05 30 
ORDUA 18:30-21:00  

Gai-zerrenda  

1. Etorkizunari begira, ekipamenduak herrian antola tzeko irizpideak eta 
proposamenak. 

2. Saioa baloratu. 

 

   

Akta 

1. Irizpideak eta proposamenak.  

 Bi talde egin ditugu eta teknikariek landutako irizpideak azaldu ondoren, hauexek 
izan dira landutako irizpideak eta ateratako ondorioak:  

A taldeak adostutako irizpideak : 

� Elkarteen gune bat beharko litzateke; honako baldintzak lituzkeena: 
o Espazio indibidualak eta espazio komunak 
o Mugarik gabeko ordutegia 
o Funtzionamendurako arautegia 
o Materiala gordetzeko lekua: batetik, dokumentazioa, eta, bestetik, 

tamaina handiko tresneria 
o Ekipamenduak banatzeko garaian, gaikako banaketa ez izatea. Gai 

desberdinetako elkarteak erlazionatzeak aberastasuna ekar 
bailiezaioke herriari. 

� “Etxe sindikalaren” aukera aztertu. 

Etorritakoak 

Ane Mendinueta (arkitektoa) Xabi Jauregialtzo 

Pello Garmendia (Kirolak) Mattin Osinalde 

Jone Azpeitia (Nekazaritza) Gentzane Arruabarrena 

Jone Dorronsoro (Kultura) Iker Conejo 

Maria Clavero (Kirolak) Juan Pedro Agirre 

Inma Urzelai (Euskara) Amaia Aizpurua 

Isa Sanz (Hezkuntza/Gazteria) Aitor Madina 
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� Patrizioren etxean, bizitzak emango dion erabilera jarri; bai 
barruan eta bai kanpoan (kontzertuak, kafetegiak, eskenatokia eta barruan; 
besteak beste, hileta zibilak egiteko lekua…). 

� Kultur etxeak zer izan behar duen aztertu; zenbait ekintza beste leku batera 
eraman behar ote diren… 

� Musika Eskola haurrentzako egokia den leku egokian egotea (irisgarritasuna, 
arriskuak…). 

� Gaztemalitratik sortuko diren zerbitzuei erantzuteko ekipamenduak aurreikusi. 
� Zenbait lokal badira publiko izatetik pribatutasunera joan direnak. Horiek 

aztertu egin beharko lirateke. 
� Udalarentzat estrategikoak diren, baina beste jabe batzuk dituzten lokalak 

aztertu eta negoziatu: etxe sindikala, Bellotako laborategi zaharra, papelerako 
pabilioiak. 

Talde honetan egin diren zenbait proposamen : 

� Musika eskolaren inguruan aukera bat litzateke Zinean  jartzea, baita Bikuña 
jauregian  ere; Lenburrekoak papelerara joango balira. Meazti  ere aipatu da 
Musika Eskolaren kokaleku gisa. Azoka gainean, altuera gehiago emanda… 

� Musika Eskola dagoen lekutik mugituko balitz, pisu hori elkarteentzako gune 
bihur liteke. 

� Kultur etxearen definizioa egitean, zenbait ekintza beste leku batera eramango 
balira, Kultur etxea Patriciora eraman liteke, eta kultur etxean Musika eskola 
jarri. 

� Patricion gutxienez, liburutegia jartzea oso egokitzat jo da, horrez gain, areto 
handi bat; 80 eta 300 artekoa; izan ere erabilera ahalik eta publikoena beharko 
luke eta taberna batek ere asteburuetan bizitza emango lioke. Kanpoan 
kontzertuak egiteko aukera ere baloratu beharko litzateke. 

� Beste aukera da, Urtazako garapen berrian egitea ekipamendu berriak 
(musika eskola, adibidez); horrela, dituen beharrei hobeto erantzungo 
litzaieke. 

B taldeak adostu irizpideak : 

� Legazpi ez da hain handia; ez dauka zentzurik erdigunea eta periferian 
banatzea ekipamenduak. Ekipamendu nagusiak erdigunean egon behar dira, 
dauden bezala ondo daude. Erabilera anitzak dituzten ekipamenduak gune 
baten inguruan elkartuta egotea da egokiena eta gune hori identifikatuta dago, 
momentu honetan ekipamendu nagusiak gune edo ardatz horren inguruan 
kokatuta daude.  

� Auzolanaren ideia bultzatu beharko litzatekeela komentatu da. Elkarteek parte 
hartu behar dute euren lokalen konponketa eta birmoldaketetan; egungo 
egoera ekonomikoarengatik. Hala ere, elkarte bateko kide batek auzolanarekin 
izandako esperientzia txarra ere aipatu du, ez dela beti ondo ateratzen alegia.  

� Biltegiak egokitu (soilik biltegi funtzioak betetzeko) eta bilera-gelak konpartitu. 
Lokalak konpartitzea beharrezkoa dela aipatu da eta elkarte txikiek konpartitu 
ditzaketela. 

� Eraikin eta zona tematikoak sortu (etorkizuna). 
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� Musikarekin harremana duten guztiak eraikin bakarrean 
elkartu (frontoiko lokalak hustu eta udal-zerbitzuentzat erabili). 

� Inguruko herrietako ekipamenduei buruzko ikerketa egin, nola dauden 
antolatuta ikusteko eta Legazpikoak nola antola daitezkeen ikusteko. 

� Guneak eta lokalak adinaren arabera oso banatuta daude. Zerbitzuak 
duplikatuta daude; ikastaro berdinak eskaintzen dira publiko desberdinentzat 
lokal ezberdinetan. Horiek bateratu egin beharko lirateke, bikoizteak 
saihesteko. Horrela adin desberdinetako jendea elkartuko litzateke (zentro 
zibikoen filosofia). 

� Kultur etxea 21.30ean itxi egiten da eta hainbat elkarteetako kidek bilerak 
iluntzean egiten dituztenez, Kultur etxeko ordutegia motz geratzen da. 

� Ordenantza egitea egokia da. Lagapenak ordenantza bidez arautu beharko 
lirateke. 

Talde honetan egin diren zenbait proposamen : 

� Marrazketa-eskola mugitu eta gela horiek ekintzetarako libratu. 
� Ikatzakoak ere mugitu. 
� Pintura/artisautza/argazkia lantzen duten guztiak toki berera joan beharko 

lukete; euskaltegira. Herrigunean egongo lirateke, gainerako kultur 
aktibitateetatik gertu eta euskaltegi azpiko labeak aprobetxatuko lirateke. 
Erakusketak egiteko aretoa beharko luke. Gainera kalea peatonala da 
arratsaldez. 

� Gaika eta erabileraren arabera banatu ekipamenduak etorkizunean. Adibidez: 
bandako lokala, abesbatza…etorkizuneko musika eskolan egon beharko 
lirateke. Gaur egun oso leku onean daude, udaletxe ondoan, eta beste 
zerbaitetarako erabili beharko lirateke; egongo dira beharrak. Musika eta 
dantzarako ekipamendu bat. 

� Musika eskola frakzionatzea ez da komeni, ez da egokiena, baina agian orain 
ezin da denontzako eraikin bat bilatu eta horrela moldatu beharko da. 
Eszenatoki bat behar dute, areto bat eta Latxartegi izan daiteke. Moldaketa 
batzuk eginda, eserlekuak kentzeko aukera izatea adibidez. 

� Agirre Etxeberriri erabilera bizia eman behar zaio, parkearen erabilera 
aprobetxatzeko. Musika Eskola: erabiltzaile-kopuru handia duelako. Latxartegi 
aretoa ensaiatzeko erabil dezakete. Leku pribilegiatua da eta erabiltzaile-
kopuru handia mugitzen duen zerbait jarri behar da bertan. 

 

 



          

 

 

Hiri-ekipamenduen erabilera 
herritarrekin zehazteko prozesua 

TEKNIKARIEN TALDEA 

Elhuyar Aholkularitzako teknikariak: Helene Armentia eta Aitziber Salaberria;       
helene@elhuyar.com; aitzibers@elhuyar.com 

TALDE HANDIAN komentatutakoak : 

� Ordenantza edo ez, arautu beharra dago lokalen erabilera. 
� Gaika erabat ez da komeni; gaiak zentralizatzean ez litzateke aberastasunik 

lortuko. Musikaren kasuan, adibidez, bai, baliabide konkretuak behar dituelako.  
� LAB eta Centro extremeño publiko izatetik pribatu izatera pasa dira. Hori aztertu 

egin beharko litzateke. 
� Musika eskola mugituz gero, bertan elkarteentzako lokalak edo larrialdietako 

pisuak jar litezke. 
� Azokako arkupeetan beste pisu bat altxatzea proposatu eta bertan musika eskola 

musika lokalekin batera egoteko. Horren inguruan, arkitektoak aipatu du plaza 
itoko lukeela. 

� Egingo diren garapen berrietan Musika eskola egitearen aukera ere aipatu zen. 
Horrek abantaila garrantzitsu bat du: ekipamendua musika eskolaren beharrak 
asetzeko eraikiko litzatekeela. 

2. bileraren balorazioa 

Parte-hartzea : 6-9. Parte hartu da, baina teknikariek monopolizatu dute. Herritarrek 
jende gehiago bota dute faltan, beste iritzi batzuk jaso ahal izateko. Lokala behar 
dutenak etorri dira. Beste elkarte batzuetakoen iritziak falta. 

Bileraren emaitza : 3-6.  

Nahasmenaren sentsazioa. Zaila horrelako gauzak definitzea, beharrak oso 
desberdinak dira; beharrak oso desberdinak. 
Lokala duenak ez du baloratzen, gehiago eskatzen du. 
Erraza izan zaigu puntu komun batzuetara iristea; gauza logikoak atera dira, 
sintonian. Gauzak nahiko argi daude. Adostu ditugu gauzak. 
Prozesua motzegia da. 
Duela urte bete egindako prozesuan orain gauden toki berdinera iritsi ginen. Orduan 
bezala gaude. 
Konkrezioetara iritsi behar dugu; prozesuaren bukaeran konkrezioak eduki beharko 
genituzke. Piezak enkajatu beharko lirateke. 
Teknikoki informazioa aztertu behar da, elkarteek egindako eskaerak aztertu behar 
dira konkrezioetara iristeko. 
Teknikoki azterketa egin eta gero, parte-hartze honetatik aterako ez dena, berriro 
herritarrei jakinarazi beharko litzaieke. Azterketa edo enkaje hori egin ondoren. 
Talde txikian proposamen gehiago aipatu dira, talde handian sozializatu ez direnak. 
Horiek kontuan izan behar dira konkrezioak lantzean. 
Udalak proposamen batzuk egin beharko ditu bideragarriak izan daitezkeenak, gero 
herritarrekin lantzeko. Aipatu da, halaber, proposamen horiek herritarrek egin beharko 
lituzketela, parte hartzeko prozesu bat delako. 
Giroa : 7-10. 


