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Utopia zeruertzean dago. 
Bi urrats ematen ditut, utopiak ere eta zeruertza hamar urrats areago dago. 

Orduan, zertarako da utopia? Horretarako, urratsak emateko.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horrelako hausnarketak eta ekarpenak izan dira gaur, Legazpiko Agenda 21eko Foroan parte hartu duten 
herritarrek egin diguten oparia. Eta horiek dira denon artean zehazten ari garen bidea egiten laguntzen 
digutenak. Eskerrik asko berriro ere! 
 
 
¿Nortzuk elkartu gara? 
  
Gaur 37 herritarrek erantzun diogu Foroa biltzeko deiari. Ezagunak direnei parte-hartzaile berriak 
gehitu zaizkie (udal talde berriko ordezkariak barne), horiei guztiei gure ongi etorria!. Talde egonkorra, 
plurala eta anitza izatea, Legazpiko Agenda 21eko Foroaren ezaugarri garrantzienetako bat delako.  
 
Hauek gara: 
 
 

 

Oharra: Barkatu bilerara etorritako hainbat partaideen izenetan egon daitezkeen akatsak, hutsegiteak edo xehetasun ezak.  
 

Izena Izena  Izena 
 Juan Miguel Urrutia   Isabel Vallejo (Instituto Olazabal)  Lurdez Etxaniz (Eiluz) 
 Amor (Iratzarri)  Bixente Garmendia  Juncal Fernandez 
 Arantxa Ibarreta (Iratzarri)  Ana Moreno (Eiluz)  Eva Lasa (Haztegi Ikastola) 
 Begoña Lekue (Iratzarri)  Mariano Guerreiro  Juan Ramon Larrañaga 
 Iñaki Mauleon (Domingo 

Agirre) 
 Juan Karlos Altzelai (Harri-Urdin 

Brinkolako Auzo Elkartea) 
 Fco. Javier Iraeta (GKN Driveline Legazpi, 

SA) 
 Manuel Fernández 

(Buztintegi)  Floren Gutierrez  Koldobike Olabide 

 Jose Luis Ugarte  Josune Makaia (UGGASA)  Ana Salinero (EB-Berdeak) 
 Manuel Santagueda  Garbiñe Egaña (Ilinti)  Xotero  Plazaola (Alkatea) 
 Martin Gonzalez  Iker Azurmendi  Yon Uribeetxeberria (A21eko zinegotzia) 
 Jose Ignacio Gil  Fernando Martinez de Albeniz  Inma Hernandez (A21eko teknikaria) 
 Manoli Conejo  Maite Lazaro  Iciar eta Zorione, Prometea SC 
 Rafael Gomez 

 

 Agurtzane Elustondo  
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¿Zertarako? 

 
 

Egin beharreko aurkezpenak egin ondoren, gaurko bileran, batez ere, bi gai landu ditugu. Denon artean 
egin dugun lanaren emaitza? Segidan, zehatz-mehatz. 
 
 
Hasteko,… berriz elkartzea eta ongi etorria 
 
Uda ondoren eta merezitako atsedena hartu eta gero, Foroa berriro elkartu da lanean jarraitzeko, 
borondate onez eta konpromisoz, Legazpiren garapena iraunkorragoa izan dadin lortzeko. Azken urteotan 
lanean ari den Foroa eta gaur gurekin elkartu dira udal talde berria osatu duten pertsonak eta beste 
hainbat legazpiar…. Esker mila gure ahaleginari zuen konpromisoarekin babesa emateagatik! 
 
Gainera, eta hartutako konpromisoa bereganatuz, Sotero Plazaola eta Jon Uribeetxeberria udal talde 
berriko ordezkariek, Agenda 21eko Batzorde informatiboa sortu dela jakinarazi digute. Batzorde horretan, 
beste gauzen artean, Legazpiko Agenda 21eko Foroan landuko diren gaiak bideratzeko ahaleginak egingo 
dira. 
 
 
Etorri diren berriei… nola definituko dizuegu Legazpiko Agenda 21eko Foroa? 
 
Aurkezpenaren ondoren eta hasierako ongi etorria eman ondoren, galdera honi erantzutean taldekideek 
aukera izan dute ondoko gaiei buruz hausnartzeko:  

 Zer ulertzen dugu Legazpiko Agenda 21eko foroa diogunean. 
 Pertsona garen aldetik, zer ematen digu Foroak? Eta zer ematen dio Legazpiko udalerriari? 
 Nola sentitzen gara Foro honetan? 
  Zer azpimarratuko genuke Foroan; alderdi onak eta hobetzekoak. 

 
Aukera hori opari bihurtu dugu, Foroarentzako eta gaur gurekin lehen aldiz dauden 
pertsonentzako. Horrela, talde txikietan landu ditugun ideiak, iritziak, 
ikuspegiak,…. gero denon artean komentatu ditugu. Ikus dezagun, merezi 
du eta, gaur guztion artean eraiki duguna! 
 
 

Zer ulertzen dugu Legazpiko Agenda 21eko Foroa diogunean? 

 Legazpi iraunkorragoa lortzeko…… kezkak, ideiak, proposamenak, helburuak, … azaldu, mahai 
gaineratu eta konpartitzeko topagunea.  

 Batik bat ingurumenaren arloan ditugun azturak eta ohiturak hobetzen saiatzeko gunea.   
 Kontzientzia eta sentsibilizazioa lantzeko gunea. 

 
 

Zer ematen digu Foroak? 

Legazpiko herritar eta bizilagun garen aldetik,… 
 Udalerrian parte hartzea (parte hartzen dugu, ideiak ematen ditugu….) 
 Udalerriko gauzetaz askatasunez hitz egiteko aukera. 
 Herriko gauzak eta arazoak hobeto ezagutzeko aukera.  
 Ikuspegiak zabaldu, ikasi, kontzientzia hartu eta pertsona gisa aberasteko aukera.  
 Taldean ikuspegi desberdinak ikusita gure iritziak aldatzera irits gaitezke. 
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Zer ematen digu Foroak? 

Udalerriari… 

 Legazpiko bizi-kalitatea hobetzeko aukera. 
 Guztioi dagozkigun udal mailako gaiak eta arazoak objektiboki ikusteko aukera. 
 Udal kudeaketan eragiteko aukera dugu, azken erabakia hartzeko eskumena duten 

pertsonengan eraginez. 
 Udala eta Legazpiko herritarrak gertuago daude. 
 Komunikazio gehiago, bai taldean bertan bai kanpora begira (Legazpiko beste erakunderekin, 

elkarteekin,….) 
 Iritzi aberatsak eta desberdinak. 

 
 
 

Nola sentitzen gara Foroan? 

 Gustura eta iritziak emateko askatasunez. 
 Gauzak emateko gogoarekin. 
 Parte hartzeko eta elkarrekin eraikitzeko giro atseginean. 

 
 
 

Zer azpimarratuko genuke Foroan?; 

Alderdi onak… 

 Iritzi anitzak eta ikuspegi desberdinekiko errespetu-giroa. 
 Elkarrekin egiten ditugun hausnarketen aberastasuna. 
 Talde zabala eta egonkorra; desberdina eta heterogeneoa. 

Hobetzeko alderdiak… 

 Taldearen osaera: Gazteriaren parte-hartzea eta konpromisoa falta da. 
 Taldearen jarraikortasuna eta konpromisoa (taldea mantendu eta, ahal bada, orain arte 

erakutsi duen egonkortasuna hobetu) 
 Udalak eta/edo bestelako erakundeek Foroan adostuko diren proiektuak, erabakiak,.... gauza 

ditzatela. Dagokionean, proposatutakoa onartuz edo baztertuz hartuko diren erabakien berri 
emanez (gauzak zergatik egiten diren edo ez diren egiten azalduz). 

 Foroan egiten den lana kanporatu beharra. Nola ezagutaraz dezakegu foroan egiten dugun lana 
(adibidez, elkarteei, enpresei, bizilagunei,…)? Baditugu ideia batzuk baina horiek gauzatzeko 
guztion konpromisoa da beharrezkoa: 

 Enpresetako iragarki-oholetan foroaren aktak jarri.   
 Dauden komunikabideetaz gehiago baliatu: Egunkariak, Web-orriak, aldizkariak,…  
 Deialdiarekin batera bidaltzen den eguneko aztergaien zerrenda hartu eta herriko elkarte 

eta taldeei bidali, aurretik jakin dezaten zertaz hitz egingo den foroan.  
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Foroaren izenean egin ditugun azkeneko proposamenak errepasatuz,… Nola 
baloratzen ditugu 2007an garatu ditugun hezkuntza arloko eta 
sentsibilizazio arloko ekintzak? 
 
Elkarrekin hausnartu ondoren, gaurko bilerarako aurreikusita zegoen bigarren zatiarekin jarraitu dugu. 
Segidan, Legazpin hezkuntza arloan eta sentsibilizazio arloan aurten egin ditugun ekintzak ekarri ditugu 
gogora eta ekitaldi desberdinetan burutu ditugunak ebaluatzen ahalegindu gara: Aste Berdea, 
Mugikortasunaren Astea eta Erreka Eguna. 
 
Zertara dator ebaluazio hori? Foroak ulertzen duelako ingurumenaren aldeko sentsibilizazioa eta heziketa 
oinarrizko osagaia dela gure udalerrian iraunkortasuna lortzeko; eta horregatik, denbora eman dugu eta 
ahaleginak egin ditugu hezkuntza arloko hainbat ekintza pentsatzeko eta proposatzeko; horietako batzuk 
burutu ditugu jada. Orain, garrantzitsua da emaitza baloratzea; lortu dena eta aurreratu dena 
onartzeko eta ospatzeko, eta batik bat, etorkizunera begira hobe daitezkeen alderdiak identifikatzeko!  
 
Horretarako powerpoint erabili dugu aurkezpena egiteko eta Inmaren azalpenekin burutu diren ekintzen 
berri izan dugu. Halaber, ebaluazioa egiteko fitxa bat (akta honi erantsita doakiona) jaso dugu eta 
bakoitzak berea bete du. Jaso ditugun 29 fitxen emaitza, jarraian! 
 
 

TRENA ETA BIZIKLETAREN II. JAIA 

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

2 11 16 8 10 1 18 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Dortsalak falta ziren eta orden pixka bat ere bai. 
 Eskailera gutxiago (udalerrian) 
 Emaitzen berri eman. 
 Jai-giroaz baliatu eta bizikleta leku batetik bestera 

joateko garraio-bide gisa bultzatu (lanera joateko, 
erosketak egiteko, udalerriko leku zehatzetara 
iristeko…). 

 
ASTE BERDEA, 2007. Urola Garaia fokatu argazki-lehiaketa. Gaia: Ura 

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

0 18 11 7,6 10 0 19 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Parte hartze handiagoa lortu (3 aukera). 
 Argazki guztiak udal Web-orrian jarri. 
 Haurrei zuzendutako argazki-lehiaketa. 
 Interesgarria. 
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ASTE BERDEA, 2007. Enpresa txikietan Ingurumen arloko ekimen hoberenari eskainitako Saria 

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

1 16 12 8,1 11 0 18 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Parte hartze handiagoa lortu (3 iritzi). 
 Nola susper daieke ekintza?.  

 
ASTE BERDEA, 2007. “Una verdad incómoda”, lurra berotzea ardatz hartuta klimaren aldaketari buruz egin den 
dokumentala.  

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

4 16 9 8,3 13 0 16 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 2-3 filmarekin ziklo bat antolatu. 
 Hilero dokumental bat eskaini, ingurumenaren arloko 

arazoetaz kontzientzia sortzeko. 
 Publizitate gehiago egin. 
 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Gure eguneroko bizitza. 

 
ASTE BERDEA, 2007. Ibaialde, ibaia ikusi eta bertako ekosistema aztertzeko bisita: ingurua eta uraren azterketa. 

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

7 15 7 8,9 17 0 12 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Ibilbidea zabaldu (bi egun?); adibidez, ibaiaren goiko 
aldea bisitatu (ur-ibilgua egoera hobeagoan dagoen 
tokia). 

 Ekintza bultzatu. 
 Haurren parte hartzea lortu. 
 Guztiontzat derrigorrezko ekintza izan beharko litzateke.
 Parte hartze handiagoa lortu (4 iritzi). 

 
ASTE BERDEA, 2007. Bisitak araztegietara: edateko urarena (Brinkola) eta ur-zikinena (Zumarraga).  

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

10 13 6 8,6 14 0 15 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Bi egunetan banatu. 
 Ezagutzen ez duen jendearentzat irteera errepikatu, 

publizitate gehiago eman. 
 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Etxean gehiago birziklatzea lortu 

 
ASTE BERDEA, 2007. Kaleko ekintzak: hainbat hezitzailek etxeetan ura aurrezteko eta ongi erabiltzeko 
aholkuak eman zizkieten herritarrei. Gainera, ura aurrezteko gailuak eskuratzeko aukera egon zen.   
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Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

11 12 6 8,6 15 0 14 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Hezkuntza arloko ekintzetan beste gai batzuk aztertu: 
energia, hondakinak, argia,… (4 iritzi). 

 “Oparia” mantendu (opari gisa, banatzeko material 
gisa,…), baina hezkuntza arloko ekintza saritzeko, 
lortzeko modua landuz. 

 Parte hartze handiagoa (2 iritzi). 
 Esperientzia berriz errepikatu (2 iritzi). 
 Haurrei ura preziatzen erakutsi. 
 Gaian interesatuta dauden pertsonekin lan gehiago 

egin.  

 
 

ASTE BERDEA, 2007. Kaleko ekintzak, parkeetan jarritako “paperontzi” berriak zuzen erabiltzen erakutsiz.  

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

3 15 11 8,7 10 0 19 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Paperontzi gehiago jarri. 
 Berriro errepikatu, behar bezainbeste (2 iritzi). 
 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Batik bat, haurrekin landu gaia 
 Hezkuntza. 
 Haurrentzako bakarrik ez izatea. 
 Horien ondoan (Legazpiko leku zehatzetan) txakurren 

kakak jasotzeko paperontziak jarri; horrelako neurriak 
txakurrak dituzten jabeekin landu beharko lirateke, 
haiek sentsibilizatzeko eta indarrean dagoen Arandia 
bete dezaten.   

 
MUGIKORTASUNAREN ASTEA, 2007. Bizikleta martxa herrian zehar.  

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

7 15 7 8,1 10 1 18 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Emaitzen berri herrian eman. 
 Jai-giroaz baliatu eta bizikleta leku batetik bestera 

joateko garraio-bide gisa bultzatu (lanera joateko, 
erosketak egiteko, udalerriko leku zehatzetara 
iristeko…). 

 Denbora gehiagorekin programatu. 
 Pertsona helduei ere deia zabaldu. 

 
 

MUGIKORTASUNAREN ASTEA, 2007. Hezkuntza arloko ekintza: ¿zenbateko kostua dute nire joan-etorriek? 
Ingurumen-kostuak, gizarte mailakoak, hiriko eremuetakoak, diruzkoak,… 
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Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

( 0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

2 17 10 8,1 9 0 20 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Udalerrian gehiago zabaldu. 
 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Kostu handia, batik bat osasunean. 

 
MUGIKORTASUNAREN ASTEA, 2007. Modu eraginkorrean gidatzeko ikastaroa.  

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

2 16 11 8,4 11 0 18 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Emaitzen berri eman, jendea anima dadin. 
 Parte hartze handiagoa lortu (3 iritzi). 
 Oso ekintza ona!  

 
ERREKA EGUNA, 2007.   

Parte hartu al duzu? Parte hartuko al zenuke 
datorren urtean? 

Bai Ez Ez du erantzun 

Batezbesteko

Nota 

 (0tik 10era) Bai Ez Ez du erantzun 

8 6 15 9,1 13 0 16 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

 Parte hartze handiagoa lortu (2 iritzi). 
 Gero eta hobeto. 

 
Bestelako gai interesgarriak. 

 

Batezbesteko 

Nota 

 (0tik 10era) 

Hobetzekoak  
Jasota gera dadin! 

Hedadura eta komunikazio maila: 
ekintza-programarena, haren garapenarena 
eta ebaluazioarena. 

7,4 

 Komunikazioa indartu, areago iritsi (3 iritzi) dauden 
komunikabideak erabiliz (Hitza, Gida, web, 
egunkariak…). Adibidez, parte hartu duen jendeak 
bere esperientzia konta dezake (batik bat 
arrakastatsua izan bada) besteak parte hartzera 
animatuz.  

 Parte hartze handiagoa lortu. 
 Egunkarietan presentzia handiagoa lortu.  

Egin diren ekintzetan Legazpiko 
herritarren interes-maila. 6,5 

 Legazpiarren artean auzolana bultzatu. 
 Parte hartze handiagoa lortu. 
 Egunkarietan presentzia handiagoa lortu. 
 Oso ondo ari gara. 

Antolatutako ekintzen Erabilera-maila 
(ingurumenekiko sentsibilizazioari 
dagokionez). 

7,5 
 Ingurumen arloko arazoak ezagutarazi. 
 Parte hartze handiagoa lortu. 
 Egunkarietan presentzia handiagoa lortu. 

 

 
Amaitu aurretik, hiru ohar 
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Hiru ohar, hitzorduak ere izan daitezkeenak eta Inmak azaldu dizkigunak; hiru aukera berri ekintza 
iraunkorra esperimentatzeko eta bizitzeko! 

 Urriaren 16an (asteartea), goizeko 10:00etan Gureak taldeko eguneko Arreta-
zentroan: Erabilitako olioa erabiliz xaboia egiten ikasteko ikastaroa; irakaslea: Mila. 
Ikastaro horretan interesa duenak Inmari eman diezaioke izena; modu berean, gustura hartuko 
da erabilitako olioa (oliba-olioa edo koipe askokoa) udaletxeko Agenda 21eko bulegoan.  

 Urriaren 27an (larunbata), goizeko 8:30etan eta Latxartegi parketik abiatuta: Irteera 
Korosti mendira; antolatzailea: Burdinola.; Foroko kide den Florenek gidatuko du mendi-
irteera. Inmak xehetasun gehiago dituen orri informatiboa banatu digu.  

 Azaroaren 16an (ostirala), 19:00etan: “Emakumeak, Lurraren eta bizitzaren zaintzaile” 
hitzaldia; antolatzailea: Gizarte Zerbitzuak 

 
Ekintza arrakastatsuak izatea espero dugu! 
 
 

Eta horrekin… agur esaten dugu hurrengo hitzordura arte! 
 
Urteko egutegian azaroaren 22rako aurreikusi dugu hurrengo bilera baina, seguru asko, azaroaren 15era 
aurreratuko dugu. Eguna zehazten dugunean, aldez aurretik jakinaraziko dizuegu. Gainera, Foroak 
proposatuta, gai berri bat dugu lantzeko: gabonetako argiak. Motorrak berotzen joateko!!! 
 

 
 

Hurren arte, mila esker guztiagatik guztioi!!! 
Izan ongi! 
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Lan-orria:  
 

Gauzatutako ekintzak: 
Jardueran 

parte hartu 
duzu? 

0tik 10era 
zein nota 
emango 
zenioke? 

Zer hobetu dezakegu? 
Kontuan hartzeko! 

Datorren 
urtean 
ekintza 

errepikatuko 
zenuke? 

II TREN-BIZIKLETA JARDUNALDIA     

Fokatu Urola Garaia Argazki Lehiaketa. 
Gaia: Ura.     

Enpresa Txikietako Ingurumen Ekimen 
onenari Saria.      

“Una verdad incómoda”: Aldaketa 
klimatikoari buruzko dokumentala, bereziki 
planetaren beroketan zentratua. 

   
 

Ibaialde: errekara bisita beronen 
ekosistema aztertzeko: ingurua eta uraren 
analisia.  

   
 

Brinkolako edateko uraren tratalekura 
eta Zumarragako araztegira bisitak.      

Ekintzak kalean: zenbait hezitzailek 
etxeetan ura aurreztu eta beronen 
erabilera zuzenari buruzko aholkuak eman 
zituzten. Gainera, iturrietan ura aurrezteko 
gailuak eskuratu ahal izan ziren. 
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Ekintzak kalean, “paperontzi” berrien 
berri eman eta berauen erabilera zuzena 
bultzatzeko.  

   
 

Legazpin zehar bizikleta martxa.      

Hezkuntza jarduera: zenbateko kostua du 
nire mugitzeko moduak? Ingurumen 
kostuak, gizarte arlokoak, ekonomikoak, hiri-
espazioari dagozkionak…  
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Gidatze eraginkorrari buruzko ikastaroa.      

ERREKA EGUNA     
 
 
 

Beste zenbait puntu interesgarri: 
0tik 10era zein 
nota emango 

zenioke? 
Zer hobetu dezakegu? Kontuan hartzeko! 

Hedapen eta komunikazio maila, ekintzen programa, 
gauzatze eta ebaluazioari dagokionez.    

Legapiko herritarren interes maila burutu diren 
ekintzekiko.    

Baliagarritasuna (ingurumen arloko sentsibilizazioa 
helburu izanik), antolatutako ekintzei dagokienez.   

Besterik:   

 
 


