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 Agenda 21ak hasiera eman dio 2017. urteari 
 
 

 
Gaur aurtengo urteko lehenengo tailerra 

egin dugu; eta ilusioz beterik gatoz 
Legazpiren garapen iraunkorra lortzeko 
baliagarriak diren eta parte hartzen 

dugunontzako aberasgarriak diren saio 
hauetara. 

 
 
 

 
Helburu horrek bultzatuta, eta egindako bideak Foro gisa aurrera egiten 

laguntzen digula baloratuz, tailerra 3 zatitan bereizi dugu: 
 

 

 
Testuinguru horretan, ikus dezagun jarraian bilkura nola joan den eta zein 

emaitza jaso diren. 
  

 
 

Legazpiko Agenda 21eko Foroaren Akta  
2017ko otsailaren 2an, 18:30etik 20:00etara, Legazpiko udaletxeko Batzar 
Aretoan  
 

1. 2016an Foroarekin landu ziren gaiak eta hartu ziren konpromisoak nola dauden 
ebaluatuko dugu.  

2. 2017rako prestatu den Foroaren planifikazioa aurkeztu eta kontrastatuko dugu: 
landuko diren gaiak, egutegia eta erronkak.  

3. Datozen tailerretan landuko ditugun gaietako lehena aztertuko dugu: Legazpiko 
mugikortasun iraunkorrerako Plan berria egitea.  
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 Zeintzuk? Parte hartu duen taldea 
 

Gaur 26 pertsona elkartu gara, 14 emakume eta 12 gizon. Hona hemen: 
 

 

Eskerrik asko! 

Bizilagunak:  
 

Ana Moreno eta Lourdes Etxaniz (EILUZ) – Manuel Fernandez (Nagusilan) – 
Montse Vallejo – Jose Ramon Hernandez – Arantza Arizmendi – Mª Cruz 
Lizarazu – Floren Gutierrez – Pilar Makibar – Rosa Makibar – Lucia Areizaga 

– Lazaro Irastorza – Maria Pavon – Iñaki Mauleon (Domingo Agirre eskola) 
– Rafa Gomez (Buskabaso) - Pedro Agirre – Rogelio Barbeira – Maddi Tolosa 

– Maite Odriozola (Haztegi ikastola)– Juan Carlos Agirre.  
 

 Udal arduradun eta teknikariak:  
 

Koldobike Olabide (alkatea) - Eric Galvez (zinegotzia) – Roberto Alonso 

(zinegotzia) - Fernando Agirre (udaltzainburua) - Inma Hernandez 
(Industria, merkataritza, turismo eta ingurumen saileko teknikaria). 

 

 Laguntzaile teknikoak: 
 

Maider Etxaniz (Haizea Ikerketa-Deloitte), mugikortasun iraunkorrerako 
plana egiteko Udalak kontratatu duen taldea - Iciar Montejo eta Zorione 

Aierbe, Prometea, dinamizazio-lanetan.  
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 Edukiak eta emaitzak, puntuz puntu 
 

Ezer baino lehen, hasierako errekonozimendua:  
 

Legazpiko Udaleko obra lantaldeak Ecoskan ikuskapena gainditu du, beste behin 
ere; oraingoan egin den lanarekin, herriko argiterian % 7,62 murriztea lortu da 
kontsumo elektrikoa eta, horrezaz gain, inauste- eta segatze-lanen ondorioz 

sortutako hondarra % 100 berrerabili eta birziklatu da. 
 

Beraz, Zorionak!; eta orain tailerraren gidoian aurreikusitako 3 gaiekin hasiko 

gara.  
 
 

 
 

Modu laburrean, Inma Hernandez teknikariak gogora ekarri digu iaz landu 
genituen gaiak eta eman diren urratsen berri eman digu. 

 
 

Tailerra eta data  Gaia eta aurrerapausuak 

1. tailerra 

2016ko urtarrilak 28  

 

Asiako liztorra. 

- 2016an, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko protokoloa 

jarraituz, 32 habi neutralizatu ziren, Florenen eta 
suhiltzaileen laguntzarekin.  

- Apirilaren 5etik maiatzaren 5era, Legazpiko baserrietan 

tranpak jartzeko kanpaina bat gauzatu zen; guztira, 

155 liztor erori ziren tranpa horietan.   

- Aurten antzeko kanpaina bat gauzatuko da. Mezu 

garrantzitsua: ez dugu horrelakorik gure kontura egin 
behar! 

2, 4 eta 5. 

tailerrak  

2016ko apirilak 21 

2016ko ekainak 16 

2016ko irailak 29 

Legazpi KLIMA 2030. Nola dago gaur egun Legazpi? 

Legazpi 2030ean eta Planean jasotako ekintzak. 

- Legazpiko Udalak aurrera doa prozesuarekin; bere 

asmoa Ekintza-plana lehenengo seihilekoan onartzea 
da.  

- Horrela, aurtengo tailerretako batean planaren edukia 

eta Foroak egindako ekarpenek zertan lagundu duten 
azaltzea da asmoa.  

1. Ebaluazioa.   

Zein puntutan daude 2016an Foroarekin landu ziren gaiak eta hartu ziren 
konpromisoak?  



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Tokiko Agenda 21eko 2017ko 1. tailerra, otsailaren 2koa       4
  

 

 

Tailerra eta data  Gaia eta aurrerapenak 

3. tailerra  

2016ko maiatzak 26 

 

Ekonomia iraunkorra, Eskola Agenda 21aren arloan. 

Ikasleek Udalari aurkeztu dizkioten proposamenei 

dagokienez, 

- 2016an aho batez onartu zen berdintasun plan bat 
dago. 

- Erosketa publikoetan iraunkortasun-irizpideak sartzen 

dira  –obra-lantaldeko aldageletan adibidez edo 
garbiketa kontratatzeko agirian-. 

- Mugikortasun Iraunkorrerako Plan berrian aztertuko 

eta planifikatuko diren eremuen artean bidegorria 
aztertzea eta planifikatzea sartuko da.   

6. tailerra 

2016ko urriak 4 

 

Aparkalekua Latxartegin. 

- Irekitako prozesu administratibo eta teknikoan, gaur 

egun jasotako ekarpen eta alegazioak bilduko dituen 
agiri teknikoa egiten ari da.  

- Ondoren, plangintzako kontseilu aholkulariak azterketa 
bat egin beharko du.  

7. tailerra 

2016ko azaroak 24 

 

 

Basoaren kudeaketa-plan iraunkorra. 

- Kontuan hartu dira Foroaren proposamenak eta 

Planean sartu dira. 

- Laster Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztuko da haren 

oniritzia jasotzeko. Segidan, martxan jarriko da eta 
urteko garapenari ekingo diogu. 

 

 
Azalpen horiei Foroaren ekarpen interesgarri bat gehitu diegu: 

 

 

 

“Azkeneko tailerreko gaiarekin lotuta, nire ustez landare 

inbaditzaileen gaineko informazio-kanpaina errepikatzea 

komeni da” 

- Leku zehatzetan landare horiek agertzen ari direla ikusi da eta 

herritarrei eta, batik bat, mendian dabiltzanei zuzendutako 

kanpaina eguneratzea komeni dela uste dut. Horiek lan handia 

egin dezakete eta landare mota horiek aurkitu, zaindu eta errotik 
kentzen lagundu dezakete.  

Gainera, kanpaina horretan landare inbaditzaile arriskutsuenak 
zehaztuta nahikoa eta baliagarria izan daitekeela esan da.  
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2016an landutako gaiak eta hartutako konpromisoak errepasatu ondoren, 

Foroaren 2017rako planifikazioan jarri dugu arreta eta abiapuntu gisa elementu 
desberdinak partekatu ditugu: 

 Egutegi proposamena eta landu daitezkeen gaiak1. 

 

Egutegi proposamena eta Foroan landu daitezkeen gaiak 2017an. 

1. tailerra 

2017ko otsailak 2 

2016ko ebaluazioa + 2017rako programazioa. 

2. eta 3. tailerrak 

2017ko apirilak 6  

2017ko apirilak 25 

Mugikortasun Iraunkorrerako Plana. 

- Foroaren ekarpena Legazpiko Mugikortasun 

Iraunkorrerako Plan berriaren diagnostikoa eta 

ekintza-plana egiteko.  

4. eta 5. tailerrak 

2017ko maiatzak 18 

2017ko ekainak 8 

 

Eskola-agenda 21: klima aldaketa. 

Legazpi Klima 2030. 

- Egutegiaren eta gaien aurrerabidearen arabera, 

elkarrekin lantzea komeni den aztertuko da, gaiak 

oso lotuta daudelako. 

6. 7. eta 8. tailerrak 

2017ko urriak 5 

2017ko azaroak 9 

2017ko abenduak 14 

* Zehazteko geratzen diren gaiak, sor daitezkeen 

beharren/interesen arabera. 

 

 Foroaren azkeneko 15 tailerren azterketa eta “irakurketa”; horrek saioen 
tipologiaren gaineko informazioa eman digu, parte hartu duten pertsona-

kopuruetan egon den bilakaera ikusi dugu,…. Informazio hori 
Eranskinean geratu da zehatz-mehatz jasota.   

 

Horrekin, eta otsailean Agenda 21eko Foroa dinamizatzeko zerbitzuaren 
kontratazioa eguneratzea tokatzen dela kontuan izanda, hainbat galdera egin 

dizkiogu Foroari: 
 

Zer iruditu zaizue egutegiaren eta gaien proposamena? 

Nola baloratzen dituzue azkeneko tailerrak, bakoitzaren izaerari dagokionez –
kontsultatzekoak, informatiboak, prestatzekoak,… eta nola baloratzen duzue parte 
hartzearen bilakaera? 

Foroan zer baloratzen duzue ondo eta, beraz, indartu beharko genuke 2017an?

                                                 
1 Gaurko tailerraren ondoren otsailetik ekainera bitarteko egutegian zenbait aldaketa barneratu dira, 
Mugikortasun iraunkorrerako plan berriaren lanetara egokitzeko. Nahasteak ekidite aldera, txosten honetan 
behin betiko datak jaso dira zuzenean.  

2. Foroaren planifikazioa.   

Proposamena eta kontrastea 2017rako: gaiak, egutegia, erronkak 
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Hauek dira elkarrizketaren gako nagusiak: 
 

 
 
 

 

 

“Aurrera, egin den egutegi-proposamenarekin eta gaiekin” 

- Oso ondo baloratu da; baita saio batzuk “irekiak” mantentzearena, 
horrek bidea ematen duelako beste gai batzuk aztertzeko.  

“Foroen helburua tartekatzea ondo dago, hau da, batzuk 

informatiboak izatea, beste batzuk lan egitekoak edo aholkuak 

ematekoak eta beste batzuk ikastekoak” 

- Gaiak “sendoak” badira, konbinazio interesgarria da.   

Gai “sendo” horiek zeintzuk diren? Asko eta askotarikoak: 

- “Gertuko” gaiak eta/edo udalerriaren egunerokoarekin 

zerikusia dutenak: kaleak, mugikortasuna, hondakinak,…. 
Tailer horietan jende askok hartzen du parte. 

- Erronka suposatzen duten gaiak eta gertukoak elkartzen 

duten tailerrak. Adibidez klima-aldaketa hemen ditugun 

basoekin eta ingurunearekin lotzea. Lotura hori egiteak 

sentsibilitatea areagotzea ekar dezake. 

- Gai berriak, prestakuntza-saioak izan daitezke eta gero 
ikasitakoa aplikatzeko modukoa; adibidez, desazkundea.  
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“Eskola-agenda 21eko urteko saioak inportanteak dira” 

- Gauza desberdinak ekartzen dizkigute, balioan jartzen dute 

ikastetxeetan egiten den lana eta, batzuetan, esaten dena eta 

egiten dena –gure inkoherentziak− bereizi egin behar dela 
erakusten digute.   

- Horren haritik, egiten den lana eta Eskola-agenda 21aren 

emaitzak gehiago zabaldu beharko lirateke.  

“Parte hartzen duten pertsonen kopuruaren bilakaerari eta 

gehiagoengana nola iritsi daitekeenari dagokionez….” 

- Datuek ongi erakusten dute gaiaren arabera jende gehiago edo 

gutxiago etortzen dela. Eta, gaiaren arabera talde eta pertsona 
desberdinak azaltzen dira.   

Beraz, informazioa iristen dela esan daiteke eta gero bizilagunek 

etorriko diren edo ez erabakitzen dute. Gainera, erroldatik lagin 

bat hartu eta gonbidapen pertsonalizatua bidali izan denean ez da 

jende gehiago etortzea lortu. 

- Ondo dago parte hartzearen datua aintzat hartzea eta Agenda 

21eko Foroa agerian jartzea parte hartzaile gehiago erakartzeko. 

Baina parte hartzen dugunontzat espazio erabilgarria eta 

interesgarria da.  

“Agenda 21eko online Foroa mantentzearen aldeko apustua 

egiten dugu” 

- Martxan jarri zenetik iritzia emateko identifikazioa eskatzen 

denez, agian erabakigarria izan da parte hartzea handia ez 
izateko.  

- Edozelan ere, irekita dagoen eta erabil daitekeen beste bide bat 
da eta mantentzea komeni da.  

 

 
Mimo handiarekin hartzen ditugu iritzi guztiak eta kontuan izango ditugu datozen 
hilabeteetan. 
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Tailerraren azkeneko zatia aurten Foroarekin landuko ditugun gaietako 

lehenengoa aurkezteko eta aztertzeko erabili dugu: Legazpiko mugikortasun 
iraunkorrerako Plan berria. 
 

Beraz, Udalak horretarako kontratatu duen Haizea Ikerketa-Deloitte taldeko kide 
den Maider Etxanizek hartu du gaurko tailerrean parte. 

 
Hona hemen taldearekin partekatu dituen ideia nagusien laburpena: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

3. Foroarekin landuko den lehenengo gaia.   

Mugikortasun iraunkorrerako plan berria: aurreikusitako prozesua 
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Legazpiko Mugikortasun Iraunkorrerako Planaren eguneratzea 

Zeintzuk dira Plan berriaren helburu nagusiak? 

- Legazpin joan-etorrietarako modu iraunkorrak sustatzea. 

- Norbanakoen joan-etorrietarako erabiltzen diren motordun ibilgailuekiko 
mendekotasuna murriztea. 

- Gutxiago kutsatzen duten sistemak sustatzea: oinezko joan-etorriak eta 
bizikleta eta garraio kolektiboa erabiltzea. 

- Kutsatzaileen aireratzea murriztea (berotegi-efektuko gasak). 

 

Horrezaz gain, badira helburu zehatzagoak ere: 

- Udalerrian mugikortasun ez-motorduna sustatzea.  

- Oinezkoen, bizikletarien eta auto-gidarien arteko elkar bizitza hobetzea.  

- Errepide-sarea hobeto planifikatzea eta seinaleztatzea. 

- Bidegorri-sarea osatzea. 

 

Metodologiari dagokionez, zeintzuk dira lan-faseak? Hiru (3) dira: 

- 1. Fasea. Informazioa jasotzea. 

- 2. Fasea. Azterketa eta diagnostikoa. 

- 3. Fasea. Plana egitea. 

Eta horiei zeharkako bi fase gehitu behar zaizkie: parte hartzea eta 
ebaluazioa. 

 

Nola txertatuko da herritarren parte hartzea Planaren egitean? 

Momentu eta modu desberdinak aurreikusten dira. 

- 1. Fasean, informazioa jasoko da,  inkestak egingo dira herritarren artean. 

- 2. Fasean, Azterketa eta Diagnostikoa. Tailer bat egingo da Agenda 21eko 
Foroarekin diagnostikoa aurkezteko eta aberasteko. 

- 3. Fasean, Plana egingo da. Bigarren tailer bat egingo da Agenda 21eko 
Foroarekin Plana aurkezteko eta aberasteko.  
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Legazpiko Mugikortasun Iraunkorrerako Planaren eguneratzea 

Ze epe ezartzen ditu prozesuak? Hona hemen kronograma: 

MESES DE TRABAJO 1 2 3 4 

FASE I RECOGIDA DE INFORMACIÓN     

Arranque de proceso y prediagnóstico        

Recogida de información (fuentes de información existentes)        
Trabajos de Campo        

FASE II DIAGNOSIS       
Análisis de la Información           

Diagnóstico sectorial        

FASE III ELABORACIÓN DEL PLAN     

Definición de Escenarios        

Planes y programas           
Redacción definitiva del PMUS        

FASE IV INDICADORES        
Elaboración de indicadores        

FASE V PARTICIPACIÓN     

Reuniones de foro de participación           

  

 

Informazioa osatzeko: 

 
 

 

 

1. Fasean egingo den inkestan parte hartzeko dei egitea  

- Zenbat eta adin eta ezaugarri desberdineko pertsona gehiagok 
parte hartu orduan eta fidagarriagoak izango dira emaitzak.  

- Horren haritik, ikastetxeen parte hartzearekin kontatzen dugu; 
beraz, beste agente eta pertsonengana iritsi behar dugu. 

Parte hartzaile batek eskari bat egin dio Udalari 

- Latxartegiko aparkalekuaren gaineko erabakia mugikortasun 

iraunkorrerako Plana egin ondoren eta bertan jasotako 
jarraibideak kontuan hartuta har dadila.  

 
 

 Eta agur esaten dugu martxoaren 16ra arte 
 

Egun horretan bete-betean murgilduta egongo gara mugikortasun iraunkorrerako Plan 

berriaren diagnostiko-fasean.  

 

Ordura arte, ondo izan eta eskerrik asko talde!
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ERANSKINA. Legazpiko Agenda 21eko Foroaren azkeneko 15 tailerren laburpena 
 

 Aurrez-aurreko Agenda 21eko Foroa 
 

Eguna Tailerraren tipologia Gaia 
Parte hartzaileak 

Emakumeak Gizonak Guztira 

2014ko urriak Aholku-emailea Hirigintza eta mugikortasuna_Kale Nagusia 13 20 33 

2015eko otsailak Aholku-emailea Hirigintza eta mugikortasuna_Kale Nagusia 13 20 33 

2015eko martxoak Tokiko A21eko Foroa  Agenda 21eko Foroaren ebaluazioa 9 6 15 

2015eko apirilak Eskola-agenda 21 Legazpi, bizitzeko udalerria 8 13 21 

2015eko irailak Informazioa-sentsibilizazioa Uhin elektromagnetikoak 10 11 21 

2015eko urriak Aholku-emailea Hiri-hondakinak 17 11 28 

2015eko azaroak Informazioa-sentsibilizazioa Zarata  Legazpin 8 14 22 

2015eko 
abenduak 

Informazioa-sentsibilizazioa Klima-aldaketa_Pariseko goi-bilera 7 9 16 

2016ko urtarrilak Informazioa-sentsibilizazioa Asiako liztorra 15 12 27 

2016ko apirilak Aholku-emailea Legazpi Klima_Diagnostikoa 11 16 27 

2016ko maiatzak Eskola-agenda 21 Ekonomia jasangarria 8 15 23 

2016ko ekainak Aholku-emailea Legazpi Klima_Diagnostikoa eta ikuspegia 8 7 15 

2016ko irailak Aholku-emailea Legazpi Klima_Ekintza-plana 8 7 15 

2016ko urriak Aholku-emailea Mugikortasuna_Latxartegiko aparkalekua 9 10 19 

2016ko azaroak Aholku-emailea Natura-ingurunea_Baso-kudeaketarako Plana 9 6 15 

   153 (% 46,3) 
177 (% 

53,6) 
330 (% 

100) 

Pertsonen bataz besteko kopurua / tailerreko 10 emakume 12 gizon 22 pertsona 
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 Agenda 21eko online Foroa: 
- Martxan 2014ko ekainetik. 
- Irekita deialdi guztietan. 
- Ekarpenik gabe. 

 
 

 


