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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    1 
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Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko 
eta zaintzeko plan berezia 

 

 
 

 
Legazpiko Udalak 4 bilera egingo ditu udalerriko hirigintza-ondarea 
babesteko eta zaintzeko plan berezia herritarrei aurkezteko. Gaur, 2014ko 
otsailaren 19an, bilera horietako laugarrena egin da. 
 
Hauek dira bilera horien helburua: 
 

• Plana aurkeztea eta bere edukia ezagutzera ematea. 
• Planaren eragina jasango duten Legazpiko zonaldeetako bizilagunen 

ekarpenak jasotzea eta plana haiekin alderatzea. Hauek dira eragin-
eremuak: Urtatza, San Juan, Arantzazu, San Jose, San Ignazio eta San 
Martin 

 
Testuinguru horretan, agiri edo akta honetan San Ignazio eta San Martin 
auzoetako bizilagunekin egin den bileran gertatutakoa jasotzen da. Hauxe izan 
da bileraren eskema: 

San Ignacio y San Martin auzoetako 
bizilagunei plana aurkezteko tailerra 
Eguna: 2014ko otsailaren 19a. 
Lekua: Legazpiko Gizarte-zentroa. 
Ordua: 18:30etik 20:30era. 
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    2 
2014ko otsailaren 19an.  

 

 
 

1. Parte hartu duten pertsonak: zeintzuk? 
 
Gaur, bileran, San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunen parte 
hartzea jaso dugu. 50 bizilagun1 baino gehiago etorri dira. 
 

Lourdes Hernandez – Julia Diaz – Manuel Lomba – Feli Andueza – 
Yolanda Vadillo – Jose Marcos – Jose Luis Moro – Nicolas Flores – 
Xabier Baztarrika – Roberto Gonzalez – Rafa Gomez – Manolo Santa 
Agueda – Jose Luis Dominguez – Guillermo Esteban – Isabel Guzman – 
Juanita Bengoetxea – Amaia Hernando – Enrique Gutierrez – Amelia 
Guruziaga – Jose Mª Mujika – Bidal Zubizarreta – Miren Pildain – Jaime 
Etxabarri – Martin Gerriko – Miguel Leza – Mikel Alonso – Jose Miguel 
Agirreurreta – Gorka Salmeron – Mª Asun Gordoa – Nepomodeno 
Martinez Guillen – Juanjo Baskaran – Heliodoro Pazos González – 
Isabel Tatiegi – Jesus Amayuelas – Francisco Javier Galindo – Angel 
Lopez de Segura – Porfi Garcia – Mila Beitia – Antonio Redondo – 
Olegario Gullon – Juanjo Gastañares – Kepa Urzelai (alkatea) – Ane 
Mendinueta (Legazpiko udal arkitektoa) - Josean Medina eta Javier 
Goikoetxea (plana idatzi duen taldea) – Zorione Aierbe eta Iciar 
Montejo (Prometea). 

 
Talde ugaria, anitza eta San Ignazio eta San Martin auzoetarako proposatu diren 
babes-neurriak eta plana ezagutzeko interesa agertu duena. Taldeak auzoetan 
bizi-kalitatea mantentzea nahi du eta hori auzoa babestearekin eta 
hobetzearekin bat egitea nahi du. 
 

Eskerrik asko gure deiari erantzun diozuelako eta zuen 
ikuspegiarekin plan berezia aberastu egin duzuelako! 

Eskerrik asko guztioi!

                                                 
1 Zerrendan bilera hasi eta gero aretora sartu diren pertsonen izenak falta dira, ezin izan dugulako haiek 
identifikatu. 

• Parte hartu duten pertsonak: zeintzuk? 
• Plan bereziaren aurkezpena: zergatik, zertarako, nola. 
• Xehetasuna: zer dio planak San Ignazio eta San Martin auzoei buruz?  
• Emaitzak: parte hartu duten pertsonen gogoetak eta ekarpenak. 
• Tailerraren amaiera. 
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Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    3 
2014ko otsailaren 19an.  

 

 
 
 

2. Plan bereziaren aurkezpena 
 
Lehenbizi, Kepa Urzelai Legazpiko alkateak hartu du hitza. Ongietorria eman eta 
bilerara hurbildu diren pertsonen parte hartzea eskertu eta gero, bilera honen 
nondik norakoak azaldu ditu. 
 

Horrela, honakoak adierazi du: 
 

 

• Eusko Jaurlaritzak 80.000,00 €ko diru-laguntza bat eman zion Legazpiko 
Udalari joan den 2011n eta laguntza horri esker egin ahal izan da plan hau. 
2012an zehar, Udalak proiektua nolakoa izango zen zehaztu zuen eta 
proiektu hori idatziko zuen lantaldea aukeratu zuen. 
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Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    4 
2014ko otsailaren 19an.  

 

 
Sarrera horren ondoren, Ane Mendinueta udal arkitektoak hartu du hitza eta 
Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko Plan bereziaren 
garrantzia azpimarratu du. Honako gaiak azaldu ditu: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
San Ignazio eta San Martin auzoak Legazpiko hiri-paisaiaren elementu gisa 
sartu dira.    
 
Aneren azalpenak osatuz, plana idatzi duen Josean Medina taldeko arkitektoak 
honakoak zehaztu ditu: 
  
• Zergatik egin den plana. 
• Bere edukia eta izapidetzea.  
 
 

• Planaren helburua Legazpiko ondarea babestea eta hobetzea da.  

• Ondarea balioa duen zerbait da –balio kulturala, arkitektonikoa, 
erlijiosoa, soziala,….−. 

• Legazpiren kasuan, multzoaren balioak eguneroko ondasunarekin 
du lotura: lan mundua, etxebizitza,… egunerokoa. Horrela, babesteko 
eta hobetzeko planak lantegiekin eta auzoekin zerikusia duen oro 
hartzen du bere baitan –baita burdinolak, baserriak eta trikuharriak 
ere−. 

• Ikuspegi horretatik, Legazpiko hirigintza-ondarea honela dago 
katalogatuta: 

- Euskadiko Autonomia Erkidegoko 10 industria-multzo 
hoberenetako bat da. 

- Estatuko 100 industria-ondare hoberenetako bat da. 

 

! 

• Plana idatzi duen talde teknikoa jakintza-alor anitzekoa da. Horrela, 
bertan egin dute lan: 2 historialarik, arkeologo batek eta 4 arkitektok. 

• Plana idaztean, udalerrian babesgarriak diren elementuen zerrenda 
desberdinetatik abiatu gara –Eusko Jaurlaritzako, Foru Aldundiko eta 
udaletxeko zerrendak−. Hortik aurrera, planak elkartu egin ditu elementu 
horiek eta bakoitzarekin xehetasun-fitxa bat osatu da. 
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    5 
2014ko otsailaren 19an.  

 
 

 
Zergatik egin da plana? 
 
Hona hemen azalpena… 
• Legazpin hirigintza-elementu paregabeak aurkitzen ditugulako (horrela diote 

gaian adituak diren pertsonek). Era koherentean egin zen: asko eta ondo 
eraiki zen, oso denbora laburrean. 

• Gainera, multzoaren balioa dago. Elementuak udalerri osoan zehar aurkitzen 
ditugu: fabrikak, etxebizitzak, espazio publikoa,… eta ahalik eta bizi-kalitate 
hoberena lortzea da helburua. 

• Legazpin elkarrekin bizi dira eta bizirik iraun dute landa-paisaia, hiri-paisaia, 
industriaurreko paisaia eta industria-paisaia aberasten duten elementuak. 

• Legazpiren hiri-garapenean kolektibitaterako edo komunitaterako aukerak 
bilatzea lortu nahi izan da.  

 
Plana, bere edukia eta izapidetzea. 
 
Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko plan berezia legezko agiri 
bat da eta agiri horren helburua udalerriko baliozko elementuak babestea da, 
hala nola, burdinolak, trikuharriak, lantegiak, auzoak, eraikinak, etxeak… 
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Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    6 
2014ko otsailaren 19an.  

 
Planean elementu horiek identifikatu, zenbatu eta katalogatu egiten dira eta 
haiek babesteko neurriak proposatzen dira. Horrela, babes-mailaren arabera, 
planak 3 maila zehazten ditu –handienetik txikiagora-: 
 

 1. maila: maila honetan elementu bakarra dago, Azpikoetxe. Dena den, 
planak maila honetan Patrizio Etxeberria eta Teresa Agirre senar-emazteen 
etxea sartzea proposatzen du. 

 2. maila: udalerriko auzo eta elementu desberdinak. 

 3. maila: udalerriko auzo eta auzo-elementu desberdinak. 

Planari honako agiriak atxiki zaizkio: memoria, araudia eta xehetasun-fitxak. 
 

Plana izapidetzeari dagokionez, hauexek dira eman diren urratsak: 
• 2013ko abendua: Udalak hasiera batean onartu zuen plana. 
• Alegazioak (taldeek eta norbanakoak egindakoak) aurkezteko epea zabalik 

dago 2014ko martxoaren 31ra arte. 
• Alegazioak aztertu eta erantzun ondoren, eta hala erabakiz gero, Udalak 

behin betiko onartuko du plana. 

 

3. Xehetasuna: Zer dio planak San Ignazio 
auzoari buruz? Eta San Martin auzoari buruz?  
 
Josean Medina plana idatzi duen taldeko arkitektoa da eta San Ignazio I eta II 
izeneko xehetasun-fitxak osatu direla adierazi du. San Ignazio I fitxan, 1 
zenbakitik 21era doazen etxeak jaso dira eta San Ignazio II fitxan, 22tik 48ra 
doazenak. Hirugarren xehetasun-fitxa San Martin auzoari dagokio. 
Hasteko eta irakurketa errazagoa izan dadin, planean jasotako fitxa guztiek 
egitura bera dutela adierazi dute. Fitxak bi atal ditu: atal deskribatzailea eta atal 
arautzailea: 
 
San Ignazio I (1-21) 

I. ATAL DESKRIBATZAILEA: 
• Eragindako eremuaren informazio orokorra: eraiki den urtea, arkitektoa, 

erabilerak, azalerak,…  
• Eraikinen ezaugarri orokorrak. 
• Bere balio arkitektonikoaren justifikazioa. 
  
II. ATAL ARAUTZAILEA: 
• Onartutako esku hartzeen xehetasuna. 
• Planak proposatzen duen babes-maila. 
• Esku hartzeko irizpide partikularrak, onartutako jarduketen xehetasun 

zehatzarekin. 
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Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    7 
2014ko otsailaren 19an.  

Auzoko eremu hau 1940-1945 urte bitartean eraiki zen eta zonalde horri 2. 
babes-maila esleitu dio planak. Zentzu horretan, zeintzuk dira auzoko elementu 
nabarmenenak? Josean Medinak honakoak azpimarratu ditu 
 

 
 
Honako hauek dira San Ignazio I auzoan jardutean aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 
 

 

• Eraikuntzaren kalitatea ona da garai 
haietan zegoen egoera aintzat hartuz 
gero (materialen erabilerari dagokionez, 
… eta abar.).  

• Etxebizitzen kalitatea: ondo 
pentsatutako etxebizitzak dira, 
orientazio bikoitzarekin eta aireztapen 
gurutzatua, bainugela modernoa,…. 

• Multzoaren balioa, kalitate handiko 
espazio publikoa osatu delako baliabide 
desberdinei esker: altuera 
desberdinetan kateatutako plazak, 
maldan behera auzoa osatzen eta 
bereizten duten ardatzak, berdegunea 
eta parkeak… 

San Ignazio I (1-21): 2. babes-maila 

• Ezin dira eraikin osoak bota/eraldatu; ezin dira balkoietan itxiturak 
jarri; ezin dira fatxadan instalazio berriak jarri edo kanpoko 
bolumenetan igogailuko kutxak jarri edo eskailerak jarri. 

• Mantentze-, zaintze- eta berritze-lanak onartzen dira, ondoko 
irizpideen arabera: 

- Fatxada: kanpoaldetik isola daiteke baina harlangaitzezko zokalo-
lerroraino –auzoko bloke guztietan modu bateratuan−; hala ere, 
bukaera orain dagoenaren antzekoa izango da eta zuriz 
margotuta.  

- Estalkia: aldatu eta hobetu daiteke –modu bateratuan auzoko 
bloke guztietan eta egungo forma mantenduz−; eta, zentimetro 
batzuk igotzeko aukera ere egongo da, hobekuntzak eta isolatze-
lanak egiteko. 

- Mantendu egin behar dira hargin lanak eta behe-solairuetako 
azpadurak.  
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    8 
2014ko otsailaren 19an.  

 
 

San Ignazio I (1-21): 2. babes-maila 

- Igogailuak: barrualdean jar daitezke –eskaileran gutxienez 80 
zentimetroko zabalera gordez edo, hori ezin denean, 
etxebizitzaren azalera erabilgarriaren zati bat erabiliz-. 

- Irisgarritasuna espazio publikoan: hiri-eremuan irisgarritasuna 
errazteko elementuak sartzea onartuko da, egun dauden 
elementuen eta materialen (hormigoia eta hargin lanak) diseinua 
egokituz.  

- Espazio publikoaren diseinua: autoak espazio publikotik poliki-
poliki kentzea eta, bestetik, San Martin auzoarekin dagoen lotura 
hobetzea aholkatzen da.   

- Leihoak, kontraleihoak eta arotzeria:  
- Ezin dira kutxa kanpoaldera duten pertsianak jarri. 
- Kontraleihoak jartzea aholkatzen da. Bi dira horretarako 

arrazoiak: (1) eraikinaren jatorrizko balioa mantentzen 
delako; (2) teknikoki konponbide egokiena delako. Koloreari 
dagokionez, hainbat koloreren artean aukeratu ahal izango 
da -berdeak, marroiak, granateak edo grisak- (baina auzoko 
eraikin guztietan berdin jokatuko da).   

- Arotzeria: aldatu egin ahal izango dira baina egungo 
diseinua eta kolore zuria mantenduz. 

• Planak auzo osoaren azterketa estrategiko bat egitea proposatzen 
du. Hau da, auzoko eraikinentzako konponbide tekniko hoberenak 
eskainiko dituen azterketa, denek bete beharreko irizpideak ezarriz. 
Kontu horri dagokionez, Kepa Urzelai alkateak Udalak aurten 
Arantzazu auzoan horrelako esperientzia pilotua egingo dela esan du.  

Modu berean, gai horren gainean taldeak Tuterako eredua eta 
esperientzia ekarri du gogora, non auzo oso bat erabat eraberritu den 
eta horretarako jabeentzako baldintza hobeagoak lortu diren.  

Gure kasuan, Legazpiren eredua Eusko Jaurlaritzari aurkeztu zaio, 
eraberritzeko neurri egokiak azter ditzaten. Gaur egun ezin da 
oraindik hitzik eman baina plan bat eginda izanez gero, errazagoa 
izango da diru-laguntzak eskuratzeko aukera izatea.  

! 
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    9 
2014ko otsailaren 19an.  

 
San Martin 
 
San Marin auzoari 3. babes-maila esleitu zaio. 
Elementu aipagarrienak etxeen tarteetan 
dauden lorategi-espazioak dira. 
 
 
 
 
 
 
 
Honako hauek dira San Martin auzoan jardutean aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 

San Martin: 3. babes-maila 

• Ezin dira balkoietan itxiturak jarri edo fatxadan instalazio berriak jarri.  

• Mantentze- eta zaintze-lanak onartzen dira, ondoko irizpideen 
arabera: 

- Fatxada: kanpoaldetik isola daiteke baina harlangaitzezko zokalo-
lerroraino –auzoko bloke guztietan modu bateratuan−; hala ere, 
bukaera orain dagoenaren antzekoa izango da eta zuriz 
margotuta. 

- Mantendu egin behar dira hargin lanak eta behe-solairuetako 
azpadurak. 

- Estalkia: aldatu eta hobetu daiteke –modu bateratuan auzoko 
bloke guztietan eta egungo forma mantenduz−; eta, zentimetro 
batzuk igotzeko aukera ere egongo da, hobekuntzak eta isolatze-
lanak egiteko. 

- Igogailuak: barrualdean jar daitezke –eskaileran gutxienez 80 
zentimetroko zabalera gordez edo, hori ezin denean, 
etxebizitzaren azalera erabilgarriaren zati bat erabiliz-. 
Kanpoaldean ere jar daitezke baina atzealdeko fatxadetan.  

- Irisgarritasuna espazio publikoan: hiri-eremuan irisgarritasuna 
errazteko elementuak sartzea onartuko da, egun dauden 
elementuen eta materialen (hormigoia eta hargin lanak) diseinua 
egokituz.  



 

 
 

Legazpiko hirigintza-ondarea babesteko eta zaintzeko plan berezia 

Plan especial de protección y conservación del patrimonio urbanístico de Legazpi 

 

San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    10 
2014ko otsailaren 19an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Martin: 3. babes-maila. 

- Leihoak, kontraleihoak eta arotzeria:  
- Ezin dira kutxa kanpoaldera duten pertsianak jarri. 
- Kontraleihoak jartzea aholkatzen da. Bi dira horretarako 

arrazoiak: (1) eraikinaren jatorrizko balioa mantentzen 
delako; (2) teknikoki konponbide egokiena delako. Koloreari 
dagokionez, hainbat koloreren artean aukeratu ahal izango 
da -berdeak, marroiak, granateak edo grisak- (baina auzoko  
eraikin guztietan berdin jokatuko da).  

- Arotzeria: aldatu egin ahal izango dira baina egungo 
diseinua eta kolore zuria mantenduz. 

• Planak auzo osoaren azterketa estrategiko bat egitea proposatzen 
du. Hau da, auzoko eraikinentzako konponbide tekniko hoberenak 
eskainiko dituen azterketa, denek bete beharreko irizpideak ezarriz.   

• Honako erabilerak onartzen dira: bizitegitarako, industriala (1.), 
hirugarren sektorekoa eta ekipamendurako. 
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    11 
2014ko otsailaren 19an.  

 
 
San Ignazio II (22- 48) 
 
Aurreko mendeko 60. Hamarkadan eraiki zen auzoari 
3. babes-maila esleitu zaio. Aipagarria da bertako 
eraikinen kalitatea; hala ere, espazio publikoak ez du 
San Ignazio I eremuan edo San Martin auzoan duen 
konplexutasuna. 
 
 
 
 
 
Honako hauek dira San Ignazio II eremuan jardutean aintzat hartu 
beharreko irizpideak: 

San Ignazio II: 3. babes-maila 

• Mantentze- eta zaintze-lanak onartzen dira, ondoko irizpideen 
arabera: 

- Fatxada: kanpoaldetik isola daiteke baina egun duenaren antzeko 
akabera emango zaio. 29-30, 31-32 eta 33-34 zenbakidun 
blokeetako fatxadaren diseinua babestu egiten da, balio 
arkitektonikoa dutelako – horietan ere kanpoaldetik isolatzea 
onartzen da baina egungo bukaera emanez beti ere (gresite, 
adreilua eta zarpiatu margotua)-.  

- Igogailuak: kanpoaldetik jar daitezke –itxitako kutxa bolumenean, 
zarpiatua eta fatxadaren kolore berdinaren margotuta-. 

- Irisgarritasuna eraikinetan: elementu berriak gehitzen badira, 
behe-solairuetako diseinua hartu beharko dira kontuan.  

• Eraikinak ordeztea eta hustea onartzen da, baldin eta lan hori egiteko 
eskaerek udaletxeko zerbitzu teknikoen aldeko txostena jasotzen 
badute.  

• Honako erabilerak onartzen dira: bizitegitarako, industriala (1.), 
hirugarren sektorekoa eta ekipamendurako.  
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    12 
2014ko otsailaren 19an.  

 

4. Parte hartu duten pertsonen gogoetak eta 
ekarpenak 
 
 
Gaia aurkeztu ondoren, bileraren tarte handi bat eman 
dugu bilerara etorri diren San Ignazio eta San Martin 
auzoko bizilagunen gogoetak eta ekarpenak ezagutzen. 
Akta honetan jasota geratu da auzo bakoitzari buruz 
esandakoa 
 
Oro har egin diren ekarpen batzuk ez dute gaur egun antzemandako arazoekin 
zerikusirik, planaren eskumenekoak ez direlako. Dena den, akta honetan segidan 
jasota geratu dira: 
 

 
San Ignacio I (1-21) eremuaren gaineko ekarpenak: 

• Trafikoaren antolaketa: planaren helburua eta eskumenekoa ez bada 
ere, taldean parte hartu dutenek auzoan trafikoaren eta autoen 
antolaketa landu beharra dagoela esan dute, “autoa espazio publikoaren 
jabe bihurtu delako”. Bestetik, kontu horrek auzoko bizilagunen bizi-
kalitatean eragin zuzena duela aipatu da.   

• Irisgarritasuna eta espazio publikoa: taldeak auzoan irisgarritasun 
arazoak daudela adierazi du (adibidez, San Ignazio 6an): hezetasuna, 
Juanastegi inguruan egin beharreko jarduketak bukatu gabe,… Kepa 
Urzelai alkateak hartu du hitza eta auzoaren ikuspegitik eta bertako 
betebeharrak aintzat hartuta, hobekuntza-lanak egiten doaz poliki-poliki 
horretarako dituzten aukeren arabera. Horrela, honakoak aurreikusi 
ditu: 2015eko bukaerarako 2. igogailua jarriko dela, San Ignazio 14ko 
eskailerak kendu egingo direla eta auzoko 14 eta 6 zenbakidun atarien 
artean dauden irisgarritasun-arazoak eta argiztapen-arazoak 
konponduko direla eta.  

• Leihoak: onartzen al da orri bakarreko leihoak jartzea? Erantzuna 
baiezkoa izan da.  

• Aireko linea elektrikoa: San Ignazio I eremuan aireko kableak dauden 
oraindik. Iruzkin horren aurrean, Udalak gai hori auzoko elkartearekin 
elkar lanean aztertzen ari dela jakinarazi du. Udalerri mailan, auzoko 
gune batzuk (eta Legazpiko beste batzuk) berriz urbanizatzen doazen 
heinean kanalizazioak lurperatu egiten direla adierazi du. Dena den, 
auzo osoa erabat kanalizatuta egon arte, Iberdrolak –edo dagokion 
enpresak− ezin du aireko kableak kendu. 
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    13 
2014ko otsailaren 19an.  

 

San Ignacio I (1-21) eremuaren gaineko ekarpenak: 

San Martin auzoaren gaineko ekarpenak: 

• Diru-laguntzak berritze-lanetarako:  ba al daude? Ane Mendinueta 
arkitektoak baietz erantzun du –Energiaren Euskal Erakundeak (EVE) 
badu eta Eusko Jaurlaritzak ere bai-; zertarako?: isolatze-lanetarako, 
obra orokorrak egiteko,…; laguntzak jasotzeko ezinbestekoa da 
Eraikinen azterketa teknikoa (EAT) eginda izatea. Beste proposamen bat 
obren gaineko udal zergan hobariak jasotzea izan da. Horren aurrean, 
alkateak horretarako aldekoak eta kontrakoak aztertu beharko 
liratekeela esan du (diru gutxiago biltzen bada, horrek eragina izango 
duelako aurrekontu erabilgarrian). 

• Fatxadak berritzea eta isolatzea: zein da aukera hoberena? Ane 
Mendinueta arkitektoak dauden aukera desberdinak zehatzago aztertu 
beharra dagoela esan du (margotzea soilik, saterekin isolatzea,…); a 
priori, gomendagarriena kanpotik isolatzea izan daiteke.  

• Energia beriztagarriak: zer dio planak horren gainean? Joseanek eta 
Anek proposamen bakoitza aztertu beharko litzatekeela esan dute, 
kontuan hartu behar baita energia berriztagarriak aprobetxatzeko 
aukera desberdinak egon daitezkeela. A priori, estalkietan eguzki-plakak 
jartzea baztertuta geratzen da, inpaktu handia sortzen dutelako baina 
beste aukerak azter daitezke. Plana, zentzu horretan, malgua da.  

• Hezetasunak: San Ignazio 1-21 eremuko etxeetako behe-solairuetan 
hezetasun-arazoak dituzten hasiera hasieratik. Ane Mendinueta 
arkitektoak dio Plana ez dela arazo horri irtenbide teknikoa ematera 
iristen baina horrek ez du esan nahi aztertu behar ez denik.  

• Lur mugimenduak zaintzeko lekukoak: zer gertatzen da San Ignazio 
20an izan ziren lur mugimenduak zaintzeko jarri ziren lekukoekin? 
Udalak aztertuko duela esan du. 

• Seinaleak San Ignazio 20-21ean: seinaleak hobetzea proposatu da 
20 zenbakidun ataria ondo ikus dadin.  

• “Biziozko” pasabideak eraikinen arteko berdeguneetan: jendeak 
erabili ahala sortzen diren pasa-lekuak dira eta, beraz, aztertu egin 
beharko da horietan zerbait egin behar den.  

• Irisgarritasun- eta mugikortasun-arazoak: San Ignazio auzoan 
bezalaxe, planean jasotako edukiei eta proposamenei hobetzeko 
jarduketak gehitzea proposatu da: mugikortasuna, irisgarritasuna,… 
Kepa Urzelai alkateak hori dela asmoa esan du eta Arantzazuko 
azterketa pilotua izango da lehenengo urratsa. Helburua, azterketa 
horiek gero beste auzoetan egitea da.   
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    14 
2014ko otsailaren 19an.  

 

San Ignazio II (22-48) eremuaren gaineko ekarpenak: 

 

• San Ignazio 22-23ko garajeak: auzokideek arazo bat dutela esan 
dute eta Udalak laguntzerik duen galdetu dute: San Ignacio 23 
zenbakidun atariak fatxada eta teilatua berritu zituen orain dela 2 urte 
baina 22 zenbakidun atariak ez zituen garajeak berritu eta egoera 
txarrean daude. Kepa Urzelai alkateak, gai hori bizilagunek konpondu 
beharreko gaia dela esan du; Udalak, edozelan ere, garajeen egoera 
txarrak arriskua ekar dezakeenean hartuko du esku.   

• Aireko linea elektrikoa: taldeko kide batek kableak fatxadan jartzea 
nork baimentzen duen eta Udalak horretarako baimena duen galdetu du. 
Ane Mendinueta arkitektoak interes orokorra dagoenean Udalak 
horretarako baimena duela esan du. Zehazki, San Martin auzoa 13 
zenbakidun etxetik ikastetxera doazen kableekin zer gertatzen den azter 
dadila eskatu da.   

• San Martin auzoko arkua: neurriak hartu badira ere, ibilgailu batzuk 
arkupetik pasatzen eta ukitzen jarraitzen dute, horrek eraikinari egiten 
dion kaltearekin. Hartutako neurriak nahikoa ez direnez, alkateak gai 
hori baloratu egin beharko dela esan du.   
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San Ignazio eta San Martin auzoetako bizilagunei plana aurkezteko tailerra.    15 
2014ko otsailaren 19an.  

 

5. Tailerraren amaiera  
 
Arratsaldeko zortziak eta erdi inguru direnean amaiera eman diogu bilerari 
hainbat gogoetekin. 
 
Taldeak oso ondo baloratu ditu ondorengoak: 
• Plan bereziaren edukia, Legazpi eta auzoa laguntzeko erreminta gisa.  
• Eta era berean, planaren helburuen osagarri gisa, auzoan dauden arazo 

desberdinei –trafikoa, irisgarritasuna,….− erantzuten joatea komeni dela 
azpimarratu da.  

 
Eta horrela, mahai gainean jarritako ideia eta proposamenen artean, amaiera 
eman diogu gaurko bilerari. Eskerrak eman nahi dizkizuegu bileran parte hartu 
duzuen guztiei, zuen auzoak hobetzeko interesa agertu duzuelako!  
  

Benetan atsegina izan da! 
Eskerrik asko guztioi! 


