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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN 
AKTA  

GAIA: OLENTZERO AZOKA (eta BERDEA) 
 

2018ko urriaren 25ean, 18:30etik 20:00etara. 

Legazpiko udaletxeko Batzar Aretoan. 
 
 

Gaurko tailerrean Legazpiko proiektu berri bat landu dugu: Olentzero Azoka. Merkataritza 
biziberritzeko planetik (PERCO) sortu den ekimena da. Elkar lanetik sortu da ekimena eta 
hauek dira sustatzaileak: merkatariak eta ostalariak, Lenbur Fundazioa, merkataritzako 
bulegoa, Uggasa eta Legazpiko Udala, besteen artean.   
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Azken helburua Legazpiko merkataritza laguntzea eta sustatzea da, urtero, Olentzero 
ikustera Mirandaolako burdinola bisitatzen duten pertsonek -urtean 10.000 bisitari- eguna 
gure udalerrian pasatzen dutela aprobetxatuz. 
 
Testuinguru horretan, eta urrats bat gehiago eman nahian, Legazpiko Udalak ekimenari 
plus bat eranstea proposatu du, azokaren diseinuan eta antolaketan ingurumena hobetzeko 
irizpideak txertatuz, Legazpiko Agenda 21eko Foroak berak egindako ekarpenetatik 
abiatuta. 
 
Erronka hori esku artean dugula forma eman diogu gaurko tailerrari, ondorengo eskeman 
zehaztu dugunaren arabera: 
 

 
 
 

EDUKIEN ESKEMA: 

 Parte hartu duten pertsonak 

 Hasierako oharrak 

 Olentzero Azoka: aurkezpena 

 Talde-lanaren emaitzak: ingurumen hobetzeko proposamena 

 Eskerrak ematea eta amaiera 
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1.  PARTE HARTU DUTEN PERTSONAK  
 
Tailerrean 15 pertsonek hartu dute parte -9 emakume eta 6 gizon-. Zehazki hauek 
bertaratu dira: 

 

Eskerrik asko guztioi! ilusioa, ideia berriak eta proposamenak ekarri dituzuelako 
Olentzero Azoka berdeagoa izan dadin eta ingurumen-hobekuntzak aintzat har daitezen. 

Herritarrak: 

Juanjo Zubillaga – Juan Pedro Agirre – Mikele Arizkorreta (Sorgintxulo) – Oihane 
San Miguel (Sorgintxulo) - Aida Galindo (Sorgintxulo). 

 

Merkatariak eta Lenbur Fundazioa: 

Mailo Pinillos (Apatxo liburu-denda eta Ilinti) – Karlos Villacorta (Laubide estankoa 
eta Ilinti elkarteko lehendakaria) – Josu Moreno (Zuzen denda eta Ilinti) – Bittor 
Larraza (GH creativos eta Ilinti) – Olatz Conde (Lenbur Fundazioa) – Virginia 
Etxeberria (Lenbur Fundazioa). 

 
Udal arduradun politiko eta teknikoak: 

Erik Galvez (zinegotzia) – Inma Hernandez (industria, merkataritza, turismo eta 
ingurumen teknikaria). 

  

Dinamizazio-lanetan: 

Zorione Aierbe eta Iciar Montejo (Prometea).  

 

 

3_ Notas y avisos 
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2.  HASIERAKO OHARRAK  
 

Ongi etorriaren eta hasierako aurkezpenaren ondoren, tailerraren lehenengo minutuak 
iraunkortasunarekin lotutako zenbait ekintzen berri emateko erabili ditugu. Inma 
Hernandez teknikariak adierazi digunez: 
 

 Joan den irailaren 29an, Erreka Egunaren edizio berri bat gauzatu zen. 

Herriko ikastetxeek, Ingurugelak, Katagorri elkarteak eta Legazpiko Udalak antolatuta, 
100 pertsona baino gehiagok hartu zuten parte Urola ibaia garbitzeko lanetan. Egun 
horretan grabatu zen bideoa ikusita egiaztatu dugunez, bermatuta geratu ziren parte-
hartzaileen konpromisoa eta jolas giroa. Lan bikaina! 

 

 Legazpin energiaren kontsumoa murrizteko hainbat ekimen. 

Honako hauek: 

- “Urola Garaian argi dugu!” izeneko ekimenaren helburua hauxe da: 
eskualdeko etxeetan energiaren kontsumoa murriztea eta energia-
zaurgarritasun egoerak saihestea. Programa hori hobeto ezagutzeko 943 725829 
telefono-zenbakira deitu daiteke edo mezu bat bidali ugargidugu@gmail.com 
helbide elektronikora.  

- 50/50 proiektua, Urola Garaia eskualdeko ikastetxeetan energiaren kontsumoa 
murrizteko. Eraginkortasun energetikoa lortzeko neurriak aplikatu ondoren, 
ikastetxe bakoitzean lortutako diru-aurrezkia kontabilizatuko da eta kopuru 
horren erdia ikastetxeari emango zaio; beste erdia Udalak eskuratuko du eta 
aurrezten jarraitzeko lagungarria izango den teknologian inbertituko du.   

 

 

 

mailto:ugargidugu@gmail.com
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 Euskaraldia: Euskal Herrian euskararen erabilera sustatzeko ekimena. 

Euskaraldia azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean gauzatuko da Euskal Herriko 
udalerri guztietan. Ekimen horretan euskaraz ulertzen duten eta 16 urte baino gehiago 
duten herritarrek har dezakete parte. Parte hartu nahi duenak izena eman beharko du 
egun horietan hartuko duen rolean -Ahobizi edo Belarriprest-. Legazpin honako 
lekuetan eman daiteke izena: udaletxean, Kultur Etxean, Euskaltegian, kalean jarriko 
diren mahai ibiltarietan edo   www.euskaraldia.eus web orrialdean.  

 

 

3.  OLENTZERO AZOKA: AURKEZPENA  
 
 

Olentzero Azoka: aukera bat 
 
Orain dela urte batzuetatik hona, azaroko eta abenduko asteburuetan familia asko 
hurbiltzen dira Mirandaolako burdinolara Olentzero ikustera. Lenbur Fundazioak antolatzen 
ditu bisita horiek eta garai honetan Legazpira 10.000 pertsona inguru gerturatzen dira; eta 
horietako askok hemen bertan bazkaltzen dute. 
 
Olentzero Azoka antolatzea aukera ona izan daiteke herriko merkataritza ezagutzera 
emateko bai legazpiarroi  baina baita egun horietan bisitatzen gaituztenei ere; eta horrela 
dago proposatuta eta jasota joan den 2018ko uztailean onartu zen Legazpiko merkataritza 
biziberritzeko planean . 
 
Hauek dira Olentzero Azoka sustatzen duten erakundeak: Ilinti merkatarien elkartea, 
Merkataritzako bulegoa, Legazpiko ostalariak, Uggasa, Lenbur Fundazioa eta Legazpiko 
Udala.     
 
 

http://www.euskaraldia.eus/
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Olentzero Azoka: ideia eta kontzeptu  

 
Olentzero Azokan honakoen parte hartzea 
aurreikusten da: herriko dendak eta, ahal 
bada, baserriren bat. Guztira, lehenengo 
edizio honetan 22 saltoki jarriko dira.   
 
Abenduaren 1 eta 2ko asteburuan 
ospatuko da, 11:00etatik 21:00etara Euskal 
herria plazako Azokan. 
 
Saltokiez gain bestelako ekintza osagarriak 
antolatuko dira: tailerrak, musika 
emanaldiak, jolasak... Eta horretarako Sorgintxulo Aisialdi Taldearen laguntzarekin 
kontatuko dugu. 
 
 
 

Olentzero Azoka Berdea: gure gaurko helburua 
 

 
Galdera horien gainean egin dugu lan gaurko Foroan. Nola?  

 Lehenbizi, taldeari ingurumena errespetatuko ez lukeen Olentzero Azoka nolakoa 
izango litzatekeen irudika dezala eskatu diogu: nolakoa izango zen?  

 Lehenengo ariketa horretaz baliatuz, ondoren taldeari irudikatutako azoka hori iraultzea 
eta azoka girotzeko neurri zehatzak proposatzea eskatu diogu ; 3 gai-multzo 
proposatu dira: 

- Produktuen eskaintza. 

- Egitaraua. 

- Dekorazioa, komunikazioa eta zabalpena. 

Eta hona hemen lanaren emaitzak:

Zer nolako ingurumen-hobekuntzak sar ditzakegu Olentzero Azokaren diseinuan eta 
antolaketan? Zein alderdi hobe dezakegu Olentzero Azokari plus berdea emanez? Zein izan 
daiteke Foroaren ekarpena? 
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4.  EMAITZAK: OLENTZERO AZOKA BERDEA
  
Hasteko, zer ez dugun nahi azalduko dugu. 
 
Olentzero Azoka Berdean ez dugu nahi: 

 
 

Nahi duguna: gure proposamena. 
 
Talde-lanaren eta elkarri besteen lanaren berri eman ondoren, tailerrean parte hartu 
dutenen proposamena honakoa da: 

EZ DUGU NAHI: 

 Saltokietan plastikozko poltsak erabiltzea edo banatzea. 

 Erakargarria ez den muntaketa eta dekorazioa eta plastikozkoa. 

 Espazio iluna edo, kontrakoa, gehiegi argituta. 

 Olentzeroren gaia azalduko ez duena eta beste irudi batzuk erabiliko dituena (Papa 
Noel eta beste batzuk). 

 Azoka hutsik agertzea edo kanpoko jendea bakarrik bisitatuko duena izatea (eta ez 
legazpiarrak). 

PRODUKTUAK ESKAINTZEARI DAGOKIONEZ: 

 Salduko diren produktuak erakargarriak izan daitezela, oparitzekoak. Ez dugu stock 
feria bat nahi. 

 Horrek aurrelan bat eskatzen die dendariei eta azoka baino lehen produktuen 
aukeraketa bat egin beharko dute. Horretarako honakoa irizpideak har daitezke 
kontuan: oparitzeko produktuak, ingurumen-hobekuntzaren bat duten produktuak, 
–bertakoak, ekologikoak, iraupen luzekoak...-. 

 Etiketa ekologikoa duten produktuak ezaugarri berarekin azaltzea saltoki guztietan.   

 Oparitzeko ideien proposamen bat presta daiteke –adinaren arabera, gustuen 
arabera eta saltokien eskaintzaren arabera-. Gainera, hori guztia EKO-SHOPPER  
figurarekin osa daiteke, Azokan orientazioa eta aholkuak emango dituen figura.  
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DEKORAZIOA: 

 Saltokiak bata besteetatik behar bezala bereizi daitezela, ongi dekoratuta, 
erakargarriak, gaiarekin bat etor daitezela eta ingurumen-irizpideak bete ditzatela.  
Adibidez, egurrarekin, lastoarekin, ...  

 Azoka girotzeko, zenbait ideia: 

- Gabonetako landare tipikoak erabiltzea. 

- Zakuzko oihalak. 

- Gabonetako argiak barruan eta kanpoan. Aukera ona izan daiteke Garaguneren 
laguntzarekin kontatzea dekoraziorako –atsegin ditugu kafe-makinetako 
ontzitxoekin egiten dituzten zuhaitzak-. 

- Fondoko musika barruan; eta altuago kanpoaldean. Oso inportantea da musika-
mota ondo aukeratzea. 

- Saltokietan egongo diren pertsonak, Olentzeroren zapi bat eramatera animatuko 
dira? 

- Egun horietan Zumarragako gaztaina-saltzailea egon daiteke Olentzero Azokan? 

- Espazioko giro beroa zaindu –ingurumen-irizpideak aintzat hartuta-.  
 

EGITARAUA: 

 Antolatuko eta eskainiko diren jolasetan eta tailerretan ingurumen-irizpideak 

aintzat hartzea. Adibidez, eskulanetarako txokoan edo ipuin-kontaketan –
horretarako txoko bereziak sortu beharko dira-. 

 Hainbat keinu berdintasunari: Mikele y Maria abeslarien parte hartzea.  

 Azokara hurbilduko diren pertsonen artean zuhaitz bat egitea, gure ingurunea 
zaintzeko datorren urterako keinu txikiekin osatutako konpromiso pertsonalekin 
adibidez? 
 

BESTE BATZUK: 

 Olentzero Azoka antolatzean, irisgarritasuna aintzat hartu. 

 Komunikazioa zaindu: aurretik, azoka dirauen bitartean eta ondoren.  Zoruan 
seinaleak edo urratsak jar daitezke  –ibilbideak ezarriz- Azoka kokatzeko eta bertara 
iristea erraztuko dutenak. Tabernen laguntza jasotzea Olentzero Azoka zabaltzeko.  

 Astebukaerako zenbait unetan salda edo txokolatea txurroekin eskaini; eta egun 
bakoitzean herriko produktuekin osatutako saski bat zozketatu .. 

 Ez ahaztu hondakinak behar bezala kudeatzeaz, Azokan bertan eta ingurunean 
zaborra bereizita jasotzeko gune bat eskainiz.  
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5. ESKERRAK EMATEA ETA AMAIERA  
 
Tailerra amaitzeko ordua iritsi da eta, ustez, lan bikaina egin dugu. Zalantzarik gabe, 
etekina atera diogu ordu eta erdi honi, ez duzue uste? 
 
Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi Olentzero Azokarekin amets egin duzuelako 
eta azokari ingurumena hobetzeko plus bat erantsi diozuelako. Olentzerok ilusio hori 
manten dezala abenduaren 1 eta 2ra arte, eta aurrerantzean ere….! 
 
 
 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI! 
GOZATU OLENTZERO AZOKA (eta BERDEA)! 

 
 


