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Legazpiko Agenda 21eko Foroaren akta 
2017ko apirilaren 6an, 18:00etatik  20:15era, Legazpiko kultur etxean  

 

 

 
 
1. Gaur Foroan aztertu dugu… 
 

Mugikortasuna, eta bi gai zehatzetan zentratu gara: 

 

 
 

 Kale Nagusiko II. fasearen kontrastea:  

Hauexek izan dira helburuak:  

 Udalak, Kale Nagusiko bigarren zatia gauzatzeko, eta bereziki GI-2630 

errepidearekin lotzen den azken zatirako, kontratatu duen arkitekto-
taldeak  egin duen proposamena ezagutzea. 

 Behin betiko diseinua fintzeko eta hobetzeko egon daitezkeen ideiak eta 

sor daitezkeen zalantzak partekatzea. 

 

 Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako Plana berrikusteko diagnostikoa 
aurkeztea eta kontrastatzea 

Horixe izango da Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako plan berria 

egiteko lanetan parte hartzeko Foroak emango duen lehen urratsa, 

 Udalak kontratatu duen talde teknikoak udalerriko mugikortasunari buruz 

egin duen diagnostikoa aurkeztu digu.   

 Eta tailerrean izan dugun tartean lan hauek egin ditugu: aurkeztu zaigun 
argazkiarekin bat gatozen azaldu dugu, arreta zerk sortu digun adierazi 

dugu eta zer sakontzea komeni den esan dugu.   

Mugikortasuna eztabaidan: 

 Kale Nagusiko II. fasearen kontrastea      

 Legazpiko mugikortasun iraunkorrerako Plan berrirantz::diagnostikoa partekatzen 
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Kale Nagusia berritzeko lanak lizitatzeko eta egiteko epeak direla eta, gaia 

gaurko bileran sartu behar izan dugu eta horren ondorioz, gaurko tailerra 

luzeagoa eta ohikoa ez den beste leku batean izan da. Guztiaz ere, eskerrik 
asko ulertu duzuelako eta erantzun ezin hobea eman duzuelako! 

 

 

 

 

2. Nortzuk? Parte hartu duten pertsonak 
 

45 pertsonek  hartu dute gaurko tailerrean parte –emakumezkoak erdia eta 

gizonezkoak beste erdia−. Hona hemen zehaztuta:  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bizilagunak:  
 

Lourdes Beristain – Jesus Mari Osinalde – Floren Gutierrez – Mª Cruz Lizarazu – 
Jesus Apellaniz – Arantza Ercilla – Arantza Arizmendi – Pilar Makibar – Tere 

Elgarresta – Rosa Makibar – Montse Vallejo – Josu Osinalde – Mikel Alberdi – Mª Eli 
Alustiza – Lucia Areizaga – Juncal Fernandez – Laxaro Irastorza – Santi Iriarte – 

Lina Etxaniz – Rafael Gomez (Buskabaso) – Manuel Fernandez (Nagusilan) – Ana 

Moreno, Maite Berasategi eta Lourdez Etxaniz (EILUZ) – Ana Martin – Rogelio 
Barbeira – Blas Arranz – Juan Carlos Agirre – Iñaki Mauleon eta izenik jaso ez 

genien beste batzuk.  

 

 Udal arduradun eta teknikariak:  
 

Koldobike Olabide (alkatea) - Eric Galvez (zinegotzia) – Iñigo Imaz (zinegotzia) – 
Javier Iraeta (zinegotzia) – Oscar Valbuena (zinegotzia) – Alberto Bezunartea 

(zinegotzia) - Fernando Agirre (udaltzainburua) – Alonso Frances (udal arkitekto 

teknikoa) - Inma Hernandez (industria, merkataritza, turismo eta ingurumen 
saileko teknikaria). 

 

 Laguntzaile teknikoak: 
 

Cristina Burgos eta Borja Izaskun (Zebra Lab) −Kale Nagusia berritzeko II. fasea 

diseinatzeko Udalak kontratatu duen taldea−; Maider Etxaniz, Teresa Espa eta 
Andrea Etxauri (Haizea Ikerketa-Deloitte) –mugikortasun iraunkorrerako plana 

egiteko Udalak kontratatu duen taldea−; Iciar Montejo eta Zorione Aierbe 

(Prometea) –tailerra dinamizatzeko taldea.  

Eskerrik asko guztioi! 
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3. Edukiak eta emaitzak  
 

Segidan, Agenda 21eko Foroak goian aipatutako 2 gaiei buruz partekatu eta 
landu dituen alderdiak jasotzen dira.  

 

  
Gaiarekin hasteko, Zebra Lab taldeko Cristinak eta Borjak hartu dute hitza eta Kale 
Nagusia berritzeko II. fasea nola planteatzen den azaldu dute. Bereziki 

azpimarratu dituzte kalearen amaiera ixteko proposatzen dituzten irtenbide 

desberdinak eta proposamen horiek Kale Nagusi berria irudikatzeko hasierako fasean 
Foroak berak eman zituen ideietatik sortu direla esan dute.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kale Nagusiko II. fasearen kontrastea  

Kale Nagusiko II. fasea planteatzeko gakoak:  

Diseinuari dagokionez, dagoeneko berrituta dagoen kale tartean erabili 
diren irizpideak proposatu dituzte:  

 Zorua maila berean, atarietara eta dendetara iristeko dauden kota 

desberdinak ahal den neurrian egokituz, irisgarritasuna bermatuta gera 
dadin.  

 Zoladura gris iluna ertz zuriarekin eta udalerriko gertakari garrantzitsuei 

buruzko idatzizko aipuekin.  

 2 gune eserlekuekin −marrazkian berdez margotuta daudenak−. 

 2 gune zamalanetarako –marrazkian laranjaz margotuta daudenak-.   

 Loreontziak landareekin. 

 

Horrezaz gain, kale amaierarako ideia espezifikoa proposatu dute, 

honako helburuekin: 

 Kale nagusian plazatxo bat sortzea, leku berezi bat. 

 Eta, horrekin, kaleari sarrera-itxiera ematea, oinezkoen segurtasuna 

bermatuko duena baina, era berean, zamalanetarako kamioentzako, 
larrialdiko ibilgailuentzako eta txirrindularien probarako nahiko leku 

utziz. 

Eta horretarako bi aukera proposatzen dira. 
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A aukera 

B aukera 

2 aukeren (A eta B) oinarrian ideia bera dago:   

 Harmailak izango dituen egitura bat jartzea, kalearen gune horretan jendea 

elkartzera bultzatuko duen plazatxoa osatuko duena eta ikuskizun xumeak bertan 

antolatzea ahalbidetuko duena… 

Harmailen atzealdean errepidetik babestuko duen orma zuloduna izango du 

plazatxoak eta orman LEGAZPI izena jarrita (gutxi gorabeherako zabalera: 40 

metro).  

 Harmailak barruko argiak izango ditu, segurtasuna bermatzeko eta LEGAZPI izena 

ikusarazteko; eta argia hartzeko koadro elektrikoa. 

 Orma inguruan kolore berdea landuko da, zuhaitzak barne. Eta berdez margotuko 
da egonlekuaren zoladura. 

 Bi aukeretan Zumarragatik datozen ibilgailuak sartzeko pasabidea egongo da 

(zamalanetarako ordutegian) eta Kale Nagusitik errotonda aldera joateko irteera.  

 Eta erabakitzeko geratzen da kaleko edukiontziekin zer egin: beste nonbaitera 
eraman? ala dauden lekuan utzi? 

2 aukera 
A eta B 
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Zein da Fororen iritzia diseinuari eta azken guneari 

dagokionez? 

Zer dugu gustuko? Ze zalantzak ditugu? Zer birpentsatu behar da? 
 

Oro har ondo baloratzen da kalearen diseinu berarekin jarraitzea eta kale 

amaierarako proposatu den ideia. Batez ere, amaierarena baloratzen da ondo:  

 Beharrezkoa ikusten da kalea ixteko eta Kale Nagusiaren gune hori balioesteko 

elementuren bat jartzea. 

 Proposamenean kalerako sarbideak eta ekintzak antolatzeko aukera ematen 

duen eszenatokia konbinatzen dira, oinezkoentzako segurtasuna bermatuz eta 

hori ondo ikusten da. 

 

Azken proiektuan aukera hoberena sartzeko kontu zehatzak aztertzeari ekin 

dio Foroak eta honako beste proposamenak jaso dira: 

Kale Nagusiaren diseinua  

Proposatutako diseinuan hobetzeko Proposamenak 

Irisgarritasuna: 

 Sarritan zorua maila berean 

jartzerakoan arazoak sortzen dira 
atarietako eta dendetako 

sarbideekin: koskak geratzen dira 
eta horiek arazoak sortzen dizkiete 

mugikortasun murriztua duten 
pertsonei.  

 

 Badakigu Udalak ahalegina egingo 
duela kaleko zorua atari eta 

lokaletako sarbideen maila berean 

jartzeko baina horrela egin ezin 
denenean, bizilagunei edo jabeei eska 

dakieke, atarien edo lokalen 
barrualdetik berdin dezatela zorua.  

Eserlekuak eta zamalanetarako 

guneak: 

 Gaur egun horiek nola dauden 
ezarrita ikusita, kalearen goialdean 

eserlekuen 2 gune geratzen dira eta 
behealdean zamalanetarako beste 2 

gune.  

 Kokalekua alda daiteke kaleko 

merkataritza-jardueraren arabera eta 

sigi-sagan tarteka daitezke, 
eserlekua/zamalanetarako gunea eta 

kalearen alde batean zein bestean. 

Goizean eta arratsaldean eguzkiak 
non jotzen duen ere kontuan har 

daiteke.  

 Eserlekuen ergonomia aztertu. 

Eta 2 aukeren artean honakoa da aldea:   

Diseinuari dagokionez: 

 A aukeran eszenatoki txiki bat aurreikusten da erdi-erdian. 

 B aukeraren diseinua xumeagoa eta linealagoa da eta egoteko leku bakarra dago. 
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Plazaren eta harmailen 
proposamena 

 

Proposatutako diseinuan hobetzeko Proposamenak 

Segurtasuna eta trafikoaren 

abiadura:  

 Harmailen eta kale-ertzaren 

artean –Zumarragatik etorrita 
kalean sartzeko tartean- 

segurtasuna bermatuko duen 

zerbait jartzea komeni da; 
bestela, haurrak errepidera 

irteteko arriskua dago. 

 Atzera eraman daitezkeen 2 loreontzi eta 

zutoin bat jarri, harmailen eta Kale 

Nagusira Zumarragatik etorrita sartzeko 
tartean; horrela baimena duten ibilgailuak 

–zamalanekoak, larrialdietakoak eta 
bizilagunak- bertara sartu ahal izango dira 

ordutegiaren arabera eta baimendutako 
kasuetan.  

Horrela eginez, sartzea eta irtetea 

bermatzen da Kale Nagusiko bi tartetan. 

[Oharra: debatearen hasieran espazio 
horretan hesi desmuntagarria jartzea 

proposatu da baina gero goian 
proposatutakoa egokiagoa dela erabaki 

da]. 

 Gainera, moduren batean edo 

bestean, zonalde horretan 

trafikoaren abiadura murriztea 
lortu behar dugu.  

Errepide horretan eskumena duen Gipuzkoako 

Foru Aldundiarekin aztertu eta adostu beharko 

da: 

 Abiadura mugatuko duen semaforoa jar 
daitekeen. 

 Radarra jar daitekeen. 

 Pasabide goratua jar daitekeen –hori 
oztopoa izango litzateke txirrindularien 

probarako-.  

 Irtengune bat jar daitekeen –kontuan 
hartuz eragina duela ibilgailuetan eta 

bizkarreko arazoak edo bestelako arazoak 

dituzten pertsonengan-.  

Irisgarritasuna: 

 Bi aukeretatik bat bera ere ez da 

irisgarria, gurpildun aulkian 
doan pertsona batek 

laguntzailearekin harmailetan 

egon nahi badu.   

 

 Harmailen erdialdean edo albo batean, 

aukeretako edozeinetan, sarbide bat 
egokitu mugikortasun murriztua duten 

eta/edo gurpildun aulkian dauden 
pertsonak sar daitezen. 

 Irisgarritasunaren gaineko proposamena 

bere osotasunean aztertu –beste 
hobekuntzaren bat sar daitekeen 

ikusteko-. 

 

Edukiontziak: 

 Sasieta mankomunitateak 
esandakoaren arabera, baztertu 

Egon daitezkeen aukerak: 

 Mauleon hotel ondora eraman daitezke – 

Kale Nagusia edukiontzirik gabe geratuko 
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egin da lurpeko edukiontziak 
jartzea. 

litzateke-.  

 Dauden lekuan utzi. 

Iturria:  Gune horretan iturri bat jartzea 
derrigorrezkoa den baloratu, jakinda 

botika parean badagoela beste iturri bat.  

 

 

 

 

Zer dio Foroak? 

 

Zein da gustukoen aukera: A ala B? 

Eta zer egingo dugu edukiontziekin, 
eraman ala dauden lekuan utzi? 
 
 

Taldearen iritzia ezagutzeko, pertsona 

bakoitzak aukera izan du berea 

emateko. 

 
Harmailei dagokienez, erantzuna argia 

izan da: taldeko gehienek A aukera 

nahiago dute -21, 10en kontra-. 

 

Edukiontziei dagokienez, gauza ez 
dago hain argi; gaia astiro aztertu 

behar dela uste du taldeak eta ikuspegi 

desberdinak kontuan hartuta.  
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Kale Nagusiko II. fasearen gaineko hausnartzea osatu ondoren, tailerraren bigarren 

zatian Legazpiko mugikortasunaren diagnostikoan zentratu gara. Horixe da 
lehen urratsa 2008an egin zen udalerriko mugikortasun iraunkorrerako plana 

gaurkotzeko.  

 
Haizea-Deloitte talde teknikoak Foroarekin partekatu ditu egin duen azterketaren 

datu eta emaitza garrantzitsuenak; azterketa hori dagoen informazioa jaso eta 

landa-lana egin eta gero egin dute.  
 

 
 

Eta esandakoa entzunez, taldearekin kontrastatzea eta aberastea bilatu dugu. 

 

Legazpiko mugikortasunaren diagnostikoa: aurkeztea eta kontrastatzea 

Diagnostikoaren helburua: 
 

 Udalerriko 
mugikortasunaren egungo 

egitura ezagutzea. 

 Garraio-modu bakoitzerako 

puntu kritikoak 

antzematea: oinezkoak, 
bizikletariak, garraio 

publikoa eta ibilgailu 

pribatua.  

 Herriko hainbat 
ekipamenduetara 

egokitzeko dauden arazoak 

zehaztea: irisgarritasuna, 
oinezkoen eta bizikletarien 

mugikortasuna eta 

motordun trafikoak.  

 Aparkalekuen egungo 
egoera ezagutzea; 

eskaintza, betetze-maila 

eta errotazioa. 

Eta hori guztia helburu zehatz 
batekin: gutxien kutsatuko 

duten joan-etorrien 

banaketa sustatzeko 
neurriak proposatzea eta 

herrian berotegi-gasen 

aireratzea eta zaratak 
murriztea.  
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Zein da Foroaren iritzia diagnostiko teknikoari dagokionez? 

Zalantzak? Zer da deigarria? Zein neurritan dago ados?  
 

 
Segidan, partekatutako iritziak eta balorazioak bildu ditugu; hala ere, denbora gutxi 

izan dugu ariketaren edukiak gehiago behar zuen eta. 
 

 

 
 

Izaera orokorreko balorazioak aurkeztutako diagnostikoaren gainean: 

 Denbora gehiago: Foroak dagoen informazio guztia aztertzeko eta 

arrazoitutako iritzi bat emateko denbora gehiago behar duela uste du. Tailerra ez 
da nahikoa izan osotasunean sakontzeko eta gaia zehazteko; azterketa luzeagoa 

eta zehatzagoa eskatzen du gaiak.  

 Debatearen zain: Plana eguneratzeari begira, Legazpin zein mugikortasun-

ereduaren aldeko apustua egin nahi dugu? Ibilgailu pribatuaren debatearen 

aurrean, aparkalekua falta den ala ez –eta Latxartegiko aparkalekua egiteko 

proposamena-, oinezkoen eta bizikletarien mugikortasunaren aldeko ibilbidea,….. 
ezinbestekoa da udalerri gai horren gainean hausnartzea eta sustatu nahi den 

mugikortasun-ereduaren oinarriak argitzea. 

 Beste ikuspegi batzuk: Legazpin bizi eta lan egiten dugunon mugikortasunean 

zentratzea normala den arren, interesgarria izango litzateke ikuspegi turistiko-

kulturala ere izatea. Ze behar eta aukerak sortzen dira Mirandaolan, paper-
fabrikan,…. Etab.? 

 

Aurkezpena entzun ondoren sortzen diren zalantzak, kontuak:  

 Diagnostikoa datu gehiagoekin osatzeko beharra: taldean hainbat datu 

eta kontu zehaztu beharra aipatu da. Adibidez: 

 Irisgarritasunaren udal planaren benetako betetze-maila: onartu zenetik, 

zein neurritan bete da eta zer geratzen da egiteko? 

Horren haritik, udalerrian gabezia garrantzitsuak daudela azpimarratu da, 

adibidez: irisgarritasun eza Renfeko geltokian, zenbait geralekutan eta 

batik bat euria egiten duenean Lurraldebuseko autobusetara iristeko 
arazoak, ez dago egokitutako taxirik, erreserbatutako hainbat 

aparkalekuren ezaugarriak (txikiak, oztopoekin,….), etab. 

 Ibilgailuen eta bizikleten bataz besteko intentsitatearen datuak udalerriko 
kale nagusienetan. 

 Auzoetako egoeraren gaineko informazioa –irisgarritasunari eta beste 

elementu batzuei buruz-, batik bat Brinkola eta Telleriarte auzoetakoa.  

 Oinezkoen ibilbideetako benetako erabilera-datuak –Meazti, Laubide, 

hirigunea, Juanastegi (igogailua martxan jarri eta gero)...-. 
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 Hainbat datu, gure arreta jaso dutenak eta/edo kontuan hartzekoak:  

 Aparkalekua:  

 Urtatza auzoan, benetan ez dago aparkatzeko arazorik? 

 Aparkaleku publikoaren kopuruaren ratioari dagokionez, beste 

udalerri batzuekin alderatuta zein da Legazpiren egoera? [Talde 
teknikoak dioenez, lur gaineko aparkaleku publikoaren ratioak onak 

dira; hala ere, pertzepzio desberdinak daude horren gainean]. 

 Etorkizunari begira, zein eragina izango du behin-behinekoa den 
paper-fabrikako aparkalekua ixteak? 

 Autokritika egiteko hausnarketa: ez dugu ondo erabiltzen lur azaleko 

aparkaleku publikoa, sarritan garajea izan arren, kanpoan uzten 
ditugulako autoak.  

 Irisgarritasuna: 

 Diagnostikoan espaloietan zuhaitzak egotea arazoa dela jaso da 
baina, bestalde, zuhaitzak elementu aktiboak dira klima-aldaketaren 

aurka egiteko. [Talde teknikoak arazoa zuhaitzak kalean nola 

kokatzen direnean dagoela argitu du, sarritan pasabidea oztopatuz]. 

 Bidegurutzeak: gatazkaguneak udal bide-sarean: Foroak konpondu 

beharreko batzuk aipatu ditu: 

 Txorroneako bidegurutzea –arriskutsua da bertan pilatzen direlako 
ibilgailuak, bizikletak eta oinezkoak eta autobus-geraleku ez oso 

irisgarria dago bertan-. Errotonda bat izan daiteke konponbidea. 

 San Ignazio. 

 Jarraitutasunik ez duten bidegorriak: Laboral kutxan eta kiroldegira 
iristeko. 

 

Proposamen batzuk: 

 Junetorri: Olaberrian geralekua jartzeko aukera aztertzea. 

 Bidegorria Juanastegi kalean: dagoeneko badago proposamenen bat.  

 Sentsibilizazio-ekintzak ikastetxeekin batera. 

 

Eta zuzenean Mugikortasun plan honen helburua ez bada ere, igogailuak ez 

dituzten eraikinetan horiek jartzeko erraztasunak eman beharra dagoela gehitzen 

du Foroak.  
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4. Bukatzeko! 
 

Ez dago gehiagorako denborarik, eta Legazpiko mugikortasunari buruz oraindik 

asko hitz egiteko eta eztabaidatzeko dagoen arren, amaiera ematen diogu 

gaurko tailerrari kide guztiei eskainitako denbora eta arretagatik eskerrak 

emanez. Eskerrik asko! 
 

Hitzordu berria izango dugu Aste Santutik itzuli eta gero; ordura arte, beraz, 

gozatu udaberriaz! 

 
 

Mila, mila esker guztioi! 


