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Legazpiko Agenda 21eko Foroaren 
akta 
 

 

2014ko lehenengo tailer hau berezia izan da. Egun batez udaletxeko 
batzar aretoa utzi eta Arantzazu auzoan dagoen eskolaurrean bildu gara. 
Gaiak horrenbeste merezi zuen. Laubide auzoko zenbaki bakoitiak duten 
atarien ingurunea hobetzea eta hirigintzaren ikuspegitik antolatzea zen 
Foroaren gaia eta, beraz, auzora bertara hurbildu gara tailer honetan 
bertako bizilagunen parte hartzea jasotzeko. 
 

Ondorioz, gaur tailerrean udal proiektuan interesatuta dauden 40 pertsona 
baino gehiago bildu gara. Horien artean, auzoko bizilagunak, beste 
auzoetakoak eta Foroan ohikoak diren pertsonak. 
 

Eta, nola joan da bilera? Zer eztabaidatu da taldean eta zeintzuk izan dira 
lortutako emaitzak? Hori guztia, ondorengo eskema honetan islatzen 
saiatuko gara:  
 

2014ko 1. tailerra  
Eguna: 2014ko urtarrilaren 16a. 

Lekua: Arantzazuko eskolaurrea. 

Ordutegia: 18:30etik 20:15era. 

• Parte hartu duten pertsonak. 

• Tailerraren markoa eta testuingurua. 

• Saioaren helburu zehatzak. 

• Talde-eztabaidaren emaitzak. 

• Tailerraren amaiera eta hurrengorako hitzordua. 
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1. Parte hartu duten pertsonak, 
zeintzuk? 
 
 
40 pertsona baino gehiago gerturatu dira. Zehatz-mehatz, hona hemen 
izen-deiturak…. 
 

Floren Gutierrez - Manuel Fernandez (Nagusilan) – Antonio Sanchez – 
Fermina Mikelestorena – Pilar Makibar – Feli Núñez - Edurne Huesa 
(Legazpiko Ingurugela) – Mari Jose Gomez (Domingo Agirre eskola)– 
Ricardo Diez – Josetxo Elkorobarrutia – Maximo Pascual – Benjamin 
Crespo – Patxi Mendinueta - Montse Vallejo – Cristina Limia (El Diario 
Vasco egunkariko kazetaria) – Jose Antonio Vega – Begoña Mujika 
(Ilinti) – Aitor Mendia (Merkataritza sustatzeko bulegoa) – Mª Asun 
Gordoa – Iñigo Alberdi – Juan Insausti – Amaia Lanz – Xabier 
Baztarrika (Buskabaso) – Rafael Gomez (Buskabaso) – Juan Luis 
Ormazabal – Miguel Angel Arakama – Mari Cruz Lizarazu - Arantxa 
Arizmendi (Legazpiko Udaleko zinegotzia)- Oscar Valbuena (Legazpiko 
Udaleko zinegotzia) - Javier Iraeta (Legazpiko Udaleko zinegotzia) - 
Ane Mendinueta (Legazpiko Udaleko arkitektoa) - Inma Hernandez 
(Legazpiko Udaleko Agenda 21eko teknikaria) - Igor Urrate (Legazpiko 
Udaleko zinegotzia) – Kepa Urzelai (Alkatea) – Alfonso Sanz eta 
Marcos Montes (GEA 21 taldeko kideak) – Zorione Aierbe eta Iciar 
Montejo (Prometea). 

 
Horiei… ondoren bilerara etorri diren beste pertsona asko gehitu behar diegu 
baina ezin izan dugu guztion izenak jaso. Sentitzen dugu! 

 
Parte hartu duten pertsona guztiei, mila esker! Eskerrik asko Udalaren deiari 
erantzun diozuelako eta zuekin eta zuen hausnarketa eta ekarpenekin lan parte 
hartzaileari zentzua eman diozuelako. 

Eskerrik asko guztioi! 
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2. Tailerraren markoa eta testuingurua 
 

Kepa Urzelai Legazpiko alkateak aurkeztu dio taldeari Legazpiko Agenda 21eko 
Foroaren tailer honen markoa. Honako puntuak azaldu ditu: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beraz, Legazpiko Udalak ez du Laubide auzoko proiektua (zenbaki bakoitiak) 
bera bakarrik diseinatu nahi eta lan hori elkar lanean egin nahi du. Horrela, GEA 
21 enpresak du proiektu teknikoa egiteko ardura baina lan hori Legazpiko 
Agenda 21eko Foroaren bidez egingo den herritarren lanarekin eta 
hausnarketarekin osatu nahi du. Horretarako, Udalak proiektu horren gainean bi 
bilera egitea aurreikusi du:   
 

• Lehenengoa gaurkoa, 2014ko urtarrilaren 16koa. 

• Eta bigarrena, datorren otsailaren 27rako aurreikusi dena.  

 
Azalpen horiekin bukatzeko, Kepak proiektuaren jarduketa-eremua zein izango 
den adierazi du: Laubide auzoko zenbaki bakoitia duten atarien ingurunea. 
Erantsitako argazkian argi ikus daiteke eremu hori.  
 
 
 

• 2013ko urte hasieran, Agenda 21eko Foroak 2013 eta 2014 
urteetarako aurreikusten ziren udal inbertsioen beharrak aztertu 
zituen.  

• Parte hartze lan hartan, Legazpiko hirigunean garatuko ziren 3 
proiektu lehenetsi ziren: Santikutz kaleko aldapa, Aizkorri kalea eta 
Nafarroa kalea. Proiektu horiek, gaur egun, egiten eta/edo 
proiektatzen ari dira. 

• Modu berean, Agenda 21eko Foroak lehenetsi beharreko laugarren 
proiektu bat identifikatu zuen: Laubide auzoko zenbaki bakoitia 
duten atarien zonaldea edo atzealdea. Gaur proiektu hori landuko 
dugu taldean. 

• Laubideko proiektu horri dagokionez, hauxe da Udalaren 
planifikazioa:  

- 2014ko urtarrilean eta otsailean: herritarrekin lan egin eta 
proiektua diseinatzea. 

- 2014ko lehenengo seihilekoa: proiektu teknikoa egitea. 

- Bigarren seihilekotik aurrera: proiektua burutzea (gainerako 
udal obrekin koordinatu beharraren ondorioz alda 
daitekeena). 

! 
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Irudia: Laubide auzoko (zenbaki bakoitiak) jarduketa-eremua.  

 

3. Saioaren helburu zehatzak  
 
Markoa eta testuingurua ezagutu ondoren, bileraren helburu zehatzak aurkeztu 
dizkiogu taldeari. Hauek dira: 
 

 

Eta lan horretan eman dugu bilera: auzoan gaur bizi diren eta ikusten diren 
gauzak eta bizipenak ezagutzen. Jarrai dezagun! 
 

• Herritarrek auzoaren lehenengo diagnosi bat egin dezatela; hirigintzaren 
ikuspegitik zonaldearen herri-argazki bat ateratzea, honelako galderak 
erantzunez: 

- Zer da hoberena?, zer dago eremu horretan? 

- Zer hobetu behar da? Hiri-eremuan, non daude arazoak gaur egun? 

- Nolakoa da auzoa mugitzeko zailtasunak dituen pertsona batentzako? 
Eta mutiko edo neskatila batentzako? Nolakoa da gauez? 

• GEA 21 enpresaren taldeak egin duen aurre-diagnosi teknikoaren 
emaitza nagusiak azaltzea. 

• Bi begiraden (herritarrena eta teknikoena) emaitzak kontrastatzea eta 
non datozen bat eta non ez identifikatzea, ñabardurak, hobekuntzak,…  
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4. Talde-eztabaidaren emaitzak  
 
Segidan, gaien arabera taldeak egin duen debatearen emaitzak zehaztuko 
ditugu; eta herritarren eta teknikoen diagnosien artean bereiziko dugu. 
 
Hasteko, lehenengo galdera bat egin diogu taldeari eta hori izan da eztabaidaren 
abiapuntua: zer dago orain ondo auzoan? Zer dugu gustuko? Erantzuna argia 
izan da: 

 

 
Hobetu daitezkeen gauzak, ondoren zehaztuko ditugu gaika –trafikoa, 
aparkalekua, irisgarritasuna, berdeguneak eta eguzkimendua, autobusa eta 
beste gai batzuk- eta honela bereiziko ditugu: 
 

• Bizilagunen taldeak egin duen hasierako diagnosia. 

• GEA 21eko talde teknikoak egin duen aurre-diagnosia. 

• Debatean azaldu diren gogoetak. 

• Taldeko pertsona batzuk egin dituzten proposamenak. Norbanakoek egindako 
proposamenak dira eta jasota geratzen dira, ondoren azken proposamenean 
jasotzeko erabili ahal izan daitezkeelakoan. 

 
 

 

Atsegin dugu, ondo dago… 

• Haur parkea: gauza asko daude eta asko erabiltzen da. 

• Laubide auzoko oinezkoen kalea. 

• “H” itxurako parketxoan dagoen gune librea eta berdea. 

• Errotonda, trafikoa antolatzen delako bertan. 
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1. Trafikoa 
 

Taldeak dio: • Laubide kalea oinezkoentzako egokitu denetik, eremu horretan 
handitu egin da trafikoa; batik bat, oinezkoen kalearen atzealdean 
(“H” itxura duen parketxoaren zonaldea), Maiatza tabernaren 
irteeran eta “gallego” tabernaren jaitsieran” (hemen autoek 
abiadura handia hartzen dute). 

• Kamioiek “H” itxura duen parketxoaren zonaldean debekatutako 
norabidetik joan behar dute. 

• Laubideko errotonda ez dago ondo definituta; ez dakite oso ondo 
zein gelditu behar den, autobusak eta kamioak barruraino sartzen 
dira,…. 

Talde teknikoak 
azpimarratzen 
du: 

 

• Auzoko motorizazio-indizea oso altua da: 748 auto 1000 
biztanleko, hau da, erroldatutako biztanle bakoitzeko zentsatuta 
dagoen auto-kopurua handia da. 

• Hauxe da zonaldeko bideen eskema:  
 

 

• Bide-eskema horren arabera, 
inpaktu handia dago pasoko trafikoaren zonaldean (Urtatzatik edo 
oinarrizko zirkuitutik). 

• Oro har, trafiko-intentsitateak baxuak dira zonaldean. 

• Bide-segurtasunari dagokionez, arriskua egon daitekeenaren 
susmoa dago, zenbait bide-tarteetan handia delako abiadura. 

Debatearen 
gogoetak: 

 

• Azterketa tekniko batetik abiatuta, trafiko-intentsitatea handia ez 
bada ere, Laubideko kalea oinezkoentzako egokitu ondoren atzeko  
zonalde horretan trafikoa areagotu egin dela uste dute herritarrek. 

• Mugikortasun handia dago (autobusean, autoan,…), auzoa 
goialdean dagoelako eta mugitzeko ohitura dugulako. Hori da 
errealitatea eta aintzat hartu beharrean gaude. 

• Trafikoaren eta bizikleta-erabileraren artean segurtasun-arazoak 
ematen dira hainbat puntutan eta hori antolatu beharra dago. 
Arazo hori neska-mutikoekin ematen da gehienbat eta puntu 
gatazkatsuena errotondatik “H” itxurako parketxora doana da.  

Debatetik 
sortu 

diren 
proposamen 
zehatzak: 

P.1. “Gallego” taberna parean noranzkoa aldatzea (bide-eskeman 
bigarren mailako zirkuitu moduan berdez identifikatuta), Urtatzatik 
irteten den trafikoa minimizatzeko. 

P.2. Eskolaurrea dagoen kalea (plano teknikoan oinarrizko bide 
moduan identifikatuta) bi noranzkoa izan dadila. 

P.3. “H” itxurako parketxoa dagoen zonaldean bi noranzko trafikoa 
onartzea. 

P.4. industria-eremua kanpora atera. 
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2. Aparkalekua 
 

Taldeak dio: • Aparkalekuak falta direlakoan daude auzoko bizilagunak. 

• Behin-behineko egokitu den aparkalekua oso egoera txarrean 
dago.  Udalari utzi zaion eta bertan aparkalekua egokitu den 
lurzoru pribatua da. 

• Eskolaurrearen parean aparkatuta dauden autoak espaloi barrura 
sartzen dira eta pasabidea oztopatzen dute.  

• Auto batzuk lekutik mugitu gabe daude beti aparkatuta. 

• Aliprox denda inguruan 6 aparkaleku daude espaloi gainean. 

Talde teknikoak 
azpimarratzen 
du: 

 

• Dauden aparkalekuen eskema  –lurzoru pribatua barne- honakoa 
da:  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aparkalekuen eskaintza eta eskaria bat datoz –zonaldean 

zentsatuta dauden ibilgailuak kontuan hartuta−. 

• Aparkalekuak inpaktu negatiboa sortzen du espazio publikoan: auto 
larregi espazioa okupatzen. 

• Behe-solairuetan dauden garajeek espazio publikoaren antolaketa 
mugatzen dute. 

Debatearen 
gogoetak: 

 

• Behe-solairuko garajeen erabilera egokia da. Batzuetan garaje-
sarrera batean autoren bat baldin badago, bertako jabearena izan 
ohi da eta denbora laburrerako. 

• Aparkalekuaren gaia ikuspegi zabalago batetik aztertu behar da: 
zentsatutako ibilgailuak, merkataritza-gunea, aldameneko 
zonaldeetako bizilagunek erabiltzea… 

Debatetik 
sortu 

diren 
proposamen 
zehatzak: 

P.1. Zonaldeko aparkalekuetan txandakatzeak lortzea.  
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3. Irisgarritasuna 
 

Taldeak dio: 
 

• Oro har, espaloiak estuak dira eta irisgarritasun arazoak daude 
auzo osoan (batik bat, erdigunean). 

• Zenbait tokitan aldapa handiak daude eta zorua labainkorra da: 15-
17-19 zenbakidun atariak. 

• 23 zenbakidun atariko espaloia errepideen maila berean dago eta 
euria egiten duenean ura sartzen da atarietara. 

• Eskolaurreko espaloiaren zorua ez da egokia. 

Talde teknikoak 
azpimarratzen 
du: 

 

• Ez da irisgarritasunaren araudia betetzen (espaloiak 2 metrora, 
etabar), oinezkoen ibilbideak ez dute jarraipenik, oinezkoen 
espazioa inbadituta dago… 

 

 

 
 
 
 
 
• Minusbaliotasunen bat duten pertsonek ez dituzte baldintza 

egokiak: oinezkoen pasabideak falta dira, zenbait tokitan aldapak 
daude eta espaloi estuak. 
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Debatearen 
gogoetak: 

 

• Auzoan oinezkoen igarobide handia dago (batik bat haurrak eta 
nerabeak): eskolaurrera, Domingo Agirre eskolara, institutura… 

• Auzoan zehar oinez leku guztietara iristeko garrantzia azpimarratu 
da, segurtasunez eta oinezkoen pasabide egokiekin. Horrek hobetu 
egingo luke auzoko bizi-kalitatea. 

• Igogailuak asko hobetu eta erraztu ditu auzotik hirigunerako joan-
etorriak.  

Debatetik 
sortu 
diren 

proposamen 
zehatzak: 

P.1. Oinezkoen kalean dauden terrazak arautu eta antolatu behar dira, 
gaur egun zenbait ataritara sartzea oztopatzen baita. Kalearen beste 
aldera eramatea proposatu da. 

P.2. “H” itxurako zonaldea lauago utzi, barrakak jartzeko,….  

P.3. Auzoan oinezkoen, bizikletarien, autoen,…. arteko bizikidetza 
bermatu behar da. Autoak ezin du lehentasuna izan baina auzoa 
goialdean dagoela eta bertako baldintzak hartu behar dira kontuan. 

 
4. Berdeguneak eta eguzkimendua 
 

Taldeak dio: 

 

• Berdegune gutxi dago baina daudenak ondo daude.  

• Berdegune gehiago jartzeko autoak kendu egin behar dira kaletik. 

• Maiatza tabernako bidegurutzean baldosak puskatzen dituen 
zuhaitza dago. Haren adarrak beheraino iristen dira eta oinezkoen 
pasabidea oztopatzen dute. 

Talde teknikoak 
azpimarratzen 
du: 

 

• Espazio publiko eguzkitsuak eta hain eguzkitsuak ez direnak 
identifikatu dira. Kontu horrek zonalde batean egotea baldintzatzen 
al du? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debatearen 
gogoetak: 

 

• Laubideko kale nagusia oinezkoentzako ez zenean, “H” itxurako 
parkea gehiago erabiltzen zen. Orain ez da horrenbeste egoteko 
lekua, eguzkitsua ez delako eta trafiko handia dagoelako. 

• Gaur egun zonalde eguzkitsuenak erabiltzen dira kalean egoteko. 
Itzal handiko zonaldeak etxebizitzen orientazio onaren ondorio dira. 

Debatetik 
sortutako 
proposamen 
zehatzak: 

P.1. Zonaldean aisiarako 2 espazio garrantzitsu daude (parkea eta 
oinezkoen kalea); horregatik, “H” itxurako parketxoa dagoen lekuan 
eta Aliprox dendaren ingurunean aparkalekuak egokitzea proposatu da.  
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5. Autobusa 
 

Taldeak dio: • Maiatza taberna ondoan dagoen autobusaren geralekua ez dago leku 
egokian: espaloiaren beste aldean dago. Gainera, orain dela gutxi 
zutoin bat jarri da eta ez dago ondo jarrita. 

Talde 
teknikoak 
azpimarratzen 
du: 

• Autobusaren ibilbideak Laubide auzoan: 

 

Debatetik 
sortu diren 
proposame

n zehatzak: 

P.1. Maiatza taberna ondoko geralekuaren kokalekua aztertu. 

 
 
6. Talde-eztabaidan aztertutako beste gai batzuk 
 

Bizikleta • Jarduketa-eremutik kanpo geratzen bada ere, errotondatik behera 
kalerantz doan bidegorria arriskutsua da.  

Argiak • Zenbait tokitan argi gutxi dago. Adibidez: “H” itxurako parketxoan 
eta Maiatza tabernatik parkera doan kalean. 
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5. Tailerraren amaiera eta hurrengo 
hitzordua 
 
 
Arratsaldeko zortziak eta laurdenak dira eta tailerra amaitzeko ordua iritsi da. 
 
Horrela amaitzen dugu… 
 
• Foroko partaide batek eskari bat egin du:  
 

Proiektu honetan haurren ikuspegia aintzat har dadila. Zonalderako eta hiru 
ikastetxeak dauden ingurunerako inportantea da haien iritzia ezagutzea. Gainera, 
haurrek eta gaztetxoek (eskolaurrekoak kenduta) Eskolako Agenda 21ean gai 
desberdinak lantzen dituzte; mugikortasun iraunkorraren gaia aztertu dute eta 
eskolara oinez joatera gonbidatzen ditugu. Hala ere, hori horrela izan dadin, 
ezinbestekoa da espazio publikoa egokitzea. 
 
 
• Hurrengo bileran parte hartzeko gonbidapena: 
 

Hurrengo bilera otsailaren 27an, ostegunean, izango da arratsaldeko 18:30ean 
eta leku berean (Arantzazuko eskolaurrean). Bilera horretan auzoa antolatzeko 
egingo diren proposamen desberdinak, ikuspegi tekniko batetik proposatzen 
diren hobekuntzak,… ezagutuko eta landuko ditugu. Beraz, zain izango 
gaituzue! 
 
 
• Eskerrak eman nahi dizkiogu bileran parte hartu duten pertsona 

guztiei eta bakoitzari.  
 

Eskerrik asko zuen parte hartzearengatik, zuen hausnarketengatik, auzoa 
hobetzeko zuen gogoengatik, … 
 
  
 

Eskerrik asko guztioi! 
Otsailaren 27ra arte! 

Zain gaituzue! 
 
 
 
 

 


