
        

Alkatetza • Euskal Herria plaza, 1 • Tel. 943 73 70 30 • Fax. 943 73 72 00 • 20230 LEGAZPI • IFK: P-2005500-J 
www.legazpiko-udala.info • alkatea.le@legazpi.net 

 

III ERANSKINA

 

AGENDA 21. HERRITARRAK PARTE-HARTZEKO FOROAREN 
IZAERA ETA FUNTZIOAK 

ETA LEGAZPIKO UDALAREKIN DUEN HARREMANA  
 

Foroko partaideekin batera egin da agiri hau, eta ondoren 2007-03-28an Udal Batzarrak onartu du. 
 
 
 

ZER DA HERRITARRAK PARTE-HARTZEKO FOROA? 

 

Foroa, Legazpin bizi-kalitatea hobetzeko konpromisoa hartu duten eta gai horrekiko sentsibilizatuta 
dauden pertsonen elkargunea eta parte-hartzeko gunea da; elkargune horren jarduerak udal-
kudeaketa aberasten du. 

• Elkargune aholku-emailea da. 

• Hauxe da bere helburu nagusia: legazpiarrek udal mailako kudeaketa iraunkorrean parte har 
dezatela. 

 

 

 

ZEINTZUK DIRA FOROAREN FUNTZIOAK? 

 

Udalerrirako garrantzitsuak diren gai eta proiektu zehatzei buruz elkarri informazioa trukatzeko eta 
ideiak eta proposamenak jasotzeko gunea da (azken finean, herritarren pertzepzioa jaso nahi da). 
Horrezaz gain, landutako eta/edo eztabaidatutako gaiei buruz ahalik eta adostasun handiena lortzea 
da helburu.  

• Gune parte-hartzailea: informatzeaz gain, proposamenak, ideiak, iradokizunak… eta horrelakoak 
jasotzea da helburu eta, dagokionean, proiektu zehatzak burutzeko lanetan parte hartzea bilatzen 
da. 

• Azter daitezkeen gaiak proposatzea. 

• Udalerrirako interesgarriak diren gaiei buruz eztabaidatzea. 

• Legazpirako etorkizun iraunkorra ikustarazten saiatzen da eta Agenda 21eko Ekintza Plana osatuko 
dituzten ekintzak proposatzen ditu.  

• Legazpiko Agenda 21eko Ekintza Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiten du. 

• Ezagutza konpartitu: bestelako esperientzietatik ikasteko eta, halaber, bertako esperientzia 
Legazpirekin eta beste udalerriekin konpartitzeko prest dagoen taldea da. 

• Udalak, herritarrek iraunkortasunaren eremu desberdinei buruz duten pertzepzioa jasotzen du eta 
horiek udal-kudeaketan sartzeko erabakia hartzen du. 

 

 

 

ZEIN GAI AZTERTZEN DIRA? 

 

Interes orokorreko gaiak aztertzen dira   

• Ez dira interes banakako gaiak aztertzen. Gai horietarako Udalak bestelako zerbitzuak eskaintzen 
dizkie herritarrei, hala nola, kexa eta iradokizunak jasotzeko zerbitzua edo udal departamentu 
desberdinekin zuzenean harremanetan jartzeko aukera. 
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Foroa Agenda 21aren eskutik jaio denez (jatorriz ingurumenarekin lotutako gaiak aztertzen zituen), 
Foroan aztertzen diren gaiak batik bat ingurumenarekin lotutakoak izan dira eta dira. Baina, era 
berean, udalerriaren ikuspegi orokor eta integrala mantentzen da, beti ere iraunkortasunaren 
perspektibatik. 

• Foroak udaletxeko batzordeetan lantzen diren bestelako gai edo proiektuetan ingurumenaren 
aldagaia sartzen lagun dezake.  

• Gai sozio-kulturalak eta ekonomia arlokoak: egoki iritzitako eta/edo ikuspegi orokorragoa edo 
osagarria eskatzen duten gaiak aztertu ahal izango dira baina, beti ere, udal batzordeekin 
koordinatuta.   

 

 

ZEINTZUK OSATZEN DUTE FOROA? 

 

Foroa plurala eta irekia da; talde heterogeneoa da, iritzi eta ikuspegi desberdina dutenek osatutakoa. 

• Osaera horrek gaiak ikuspegi orokor batetik aztertuko direla bermatzen du.  

• Taldea ahalik eta pluralagoa izan dadin, herriko kolektibo desberdinak bertan izatea da helburua: 
emakumeak, gizonak, gazteak, adinekoak, auzoetako elkarteak, elkarte desberdinak, enpresak, 
merkatariak, sindikatuak, ikastetxeak, osasun zentroa, erlijio-taldeak, herritar norbanakoak,…..  

 

Foroaren bilerak irekiak dira eta, horietan, edozein legazpiarrek har dezake parte.  

• Foroan parte hartzen ohi duten pertsonei zuzenean bidaltzen zaie hurrengo bileran parte hartzeko 
deialdia.  

• Horrezaz gain, deialdiaren berri herriko komunikabideetan ematen da, interesa duen edozein 
herritarrek joateko aukera izan dezan.  

• Bertan parte hartzen dute Legazpiko Udaleko alkateak, zinegotziek eta teknikariek. 

 
 

 

NOIZ BILTZEN DA? 

 

Urte hasieran urte horretan Foroak egingo dituen bilerak erabaki eta egutegi bat adostuko da.  

• Bilerak maiztasunez egitea komeni da, bilera batetik bestera epe luzea utzi gabe.  

 
 

 

ZEIN DESBERDINTASUN DAGO FOROAREN ETA UDALETXEKO BESTELAKO PARTE-HARTZE 
GUNEEN ARTEAN? 

 

Heterogeneoagoa da. 

Foroak ikuspegi orokorragoa du eta ikuspegi hori gero gai desberdinetan artikulatzen da (orain 
arte ingurumen-arloko gaiak nagusitu dira). 


