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1. AURKEZPENA 
 

Legorretako Udalak, 2021eko udazkenean, partaidetza-prozesu bat garatu du aurrera begira jarri eta 

herritarrekin batera datozen 8-10 urteetan izango dituen erronka nagusiak irudikatu eta Legorreta 

2030 Plan Estrategikoa diseinatzeko. Legorretako udalarekin batera Elhuyar aritu da prozesua 

dinamizatzen eta bidelagun gisa.  

Legorreta 2030 Plan Estrategikoa garatzeko partaidetza-prozesuan parte hartu dute herritarrek 

(norbanako zein eragileek), udal langileek, eta ordezkari politikoek. Parte-hartzea ahalik eta anitz 

eta zabalena izatea bermatzeko honako bitartekoak jarri dira prozesuan zehar: ordutegi zabaleko 

bilerak, deialdi pertsonalizatuak, mezuak helarazteko komunikabideak erabiltzea, hizkuntzaren 

kudeaketa (mezuak euskaraz eta gazteleraz egitea eta itzulpengintza zerbitzua eskaintzea), eta 

saioek iraun bitartean zaintza zerbitzua eskaintzea.  

Prozesu honetan landutako gaiak askotarikoak direnez, hiru ardatz nagusiren inguruan antolatu 

dira: zaintza, herrigintza eta antolamendua. Oro har, plan estrategikoak diseinatzeko orduan arreta 

baliabide eta zerbitzu-materialetan jartzen den arren, kasu honetan, arreta berezia jarri da lehen 

ardatzean, zaintzan. Izan ere, gure gizartean zaintza-lanak eta lan-erreproduktiboak gutxi baloratuak 

eta ikusezinak izaten badira ere, ezinbestekoak dira herrien eta herritarren biziraupen eta 

garapeneko, eta, beraz, beharrezko gaiak plan estrategiko batean garatzeko. Bigarren ardatza, 

herrigintza izan da, ikuspegi demokratiko batetik garrantzitsua baita politika eta erabakitze-guneak 

herritarrengandik hurbil eta eskura jartzea, herrigintzari dagokion lekua eskainita. Azkenik, 

antolamenduaren ardatza jorratu dugu, aipatu bezala plan estrategikoetan nagusitasuna izaten 

duena, eta bertan Udalaren zerbitzu eta baliabideen behar eta antolakuntzaz aritu gara.  

Horrela, Legorreta 2030 Plan Estrategikoa azaldutako 3 ardatzetatik abiatuta hausnartu eta diseinatu 

dugu, uneoro herri ikuspegia kontuan hartuta, eta zeharkako gaiak oinarrian izanda: berdintasuna, 

aniztasuna eta jasangarritasuna edo ingurumenaren zaintza. Ondorio gisa 3 ardatz, 11 helburu 

estrategiko eta 29 ekintza finkatu ditugu.  

Txosten honek 2021eko udazkenean Legorretako plan estrategikoa diseinatzeko egin den 

partaidetza-prozesuaren atal deskriptiboa jasotzen du: prozesuaren helburuak, bilera-kopurua eta 

edukia, asistentzia-datuak, eta bestetik emaitza: plan estrategikoaren ardatzak, estrategia edo lan-

ildoak eta ekintzak, plana kudeatzeko gomendioak, prozesuaren ebaluazioa eta eranskinak.  
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2. PROIEKTUAREN KOKAPENA 
 

2.1 HELBURUAK 

 

Partaidetza-prozesuak bi helburu mota izan ditu; batetik, prozesuari begirako helburuak, eta 

bestetik, emaitzei begirakoak: 

 

Prozesuari begira 

 Udalerriko agente, eragile eta herritarrak inplikatu, harremanetan jarri eta herri-

eraikuntzan elkarlanean jarduteko dinamika bat sortzea (Udala, 

eragileak/elkarteak, enpresak, jarduera-eremu ezberdinetan diharduten 

herritarrak -antolatuak nahiz antolatu gabeak-, hezkuntza-eragileak…). 

 

 Egoeraren inguruko gogoeta partekatua egitea eta etorkizuneko erronkak 

elkarrekin identifikatzea horiei aurre egiteko moduak elkarrekin pentsatzen eta 

lantzen hasteko.  

 

 Plan Estrategikoa modu kolektiboan eta adostuan egitea. 

 

Emaitzari begira 

 Legorretako gaur egungo egoeraren azterketa partekatua egitea eta etorkizun 

hurbileko erronkak identifikatzea.  

 

 Gaur egungo egoeraren inguruko azterketan oinarrituta eta erronka nagusiak 

kontuan hartuta, Legorretako Plan Estrategikoa diseinatzea, etorkizunera 

begira desio dugun eszenatokia irudikatzen duena, norabide horretan eman 

beharreko lehenengo urratsak zehaztearekin batera. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1. Lanerako egiturak 

 

Prozesuak lau hilabeteko iraupena izan du, 2021eko uztailetik abendura, eta hainbat 

egitura eta lan-marko sortu dira berau diseinatu eta garatzeko, bakoitzak bere funtzio eta 

ezaugarriekin. 

TALDE ERAGILEA:  

ZEREGINA 

Egitasmoa koordinatu, gidatu eta bideratzeaz arduratu da lantaldea.  

FUNTZIONAMENDUA  

Bi orduko lau bilera egin dira eta proiektuaren kudeaketarako etengabeko komunikazioa 

bermatu da. Talde Eragileko partaideek ardazkako mahaietan, inspirazio-saioan eta mahai 

zabaletan hartu dute parte. 

OSAERA 

Elhuyarreko teknikariek eta zaintza, herrigintza eta antolamenduko ordezkari banak osatu 

dute. Sei pertsonek osatu dute lantaldea, bost emakumezkok eta gizonezko batek, adin 

ertainekoak guztiak.  

Izen-abizenak Generoa erakundea/kargua 

Itsaso Urretagoiena E Zaintzatik, Legorretako Udal langilea 

Iñigo Lasa G Antolamendutik, Legorretako Udal zinegotzia 

Zelai Amenabarro E Herrigintzatik, Legorretako alkatea 

Amaia Zarrabeitia E Elhuyarreko teknikaria 

Joxepa Bornaetxea E Elhuyarreko teknikaria 

Elixabet Urzelai E Elhuyarreko teknikaria 

 

 

% 83,3 

% 16,6 

Talde Eragilearen osaera  
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak
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ARDAZKAKO MAHAIAK:  

ZEREGINA 

 

Gaiaren arabera hiru ardazkako mahai tekniko-politiko osatu dira: zaintza, herrigintza eta 

antolamendua. Lantaldeek hainbat zeregin izan dituzte partaidetza-prozesuan zehar: 

indargune eta hobetzekoak identifikatuta herriaren aurre-diagnostikoa osatzea, ardatz 

bakoitzaren egoeraren irakurketa egitea, erronkak identifikatu eta denboran lehenestea, 

proiektu edo inspirazio-ideiak proposatzea, eta prozesuan zehar egindako lana baloratu eta 

osatzea.  

FUNTZIONAMENDUA 

Bi orduko lan-saioak egin dira. Hasiera batean talde bakoitzarekin hiruna saio egitea 

aurreikusten bazen ere, agenda kontuak direla eta azken herrigintza eta antolamenduko 

azken saioak batera egin dira; beraz, guztira ardazkako 2 orduko 5 saio egin dira.  

OSAERA 

Elhuyarreko teknikariek eta ordezkari tekniko, politiko eta herritar kualifikatuek hartu dute 

parte. Mahai bakoitza 6-8 pertsonaz osatu da eta ardazkako mahai bakoitzak bere gaiak 

landu ditu: 

- Zaintza mahaia: elkarbizitza, zaintza, berdintasuna eta inklusioa.  

- Herrigintza mahaia: elkartegintza, euskara, haur/nerabe/gazteak eta adinekoak.  

- Antolamendua mahaiak, oro har, bi azpitalde izan ditu gaien arabera: 

 hiri- eta landa-lurrak, energia, eta ingurumena eta jasangarritasuna. 

 Ekipamendu eta zerbitzu publikoak, ekonomia sektoreak eta enplegua, 

mugikortasuna eta etxebizitza.  

 

Zaintza mahaiko partaideak eta asistentzia 

 

Izen-abizenak Generoa elkartea 1. saioa 2. saioa 3. saioa 

Maddi Jauregi Gaztañaga E Talde Feminista x   
Karmele Gaztañaga 
Urkola 

E Zinegotzia x  x 

Itsaso Urretagoiena 
Arruabarrena 

E Legorretako udala x x x 

Garbiñe Garmendia 
Etxeberria 

E EAJ x x  

Joxe Mª Etxeberria 
Iturrioz 

G 
Aldaieta Jubilatu 
Elkartea 

x x x 

Olaia Eskitxabel E 
Legorretako 
Udala 

 x  

Joxepa Bornaetxea E 
Elhuyarreko 
teknikaria 

x x x 

Elixabet Urzelai E 
Ehuyarreko 
teknikaria 

x x x 

Guztira   
7 

pertsona 
6 

pertsona 
5 

pertsona 
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Zaintzako ardazkako mahaietan zazpi emakumezko eta gizonezko batek hartu dute parte: 

Legorretako Udaleko langile batek, hiru zinegotzik (EH Bilduko 2k eta EAJ-ko batek), talde 

feministako partaide batek, jubilatu elkarteko partaide batek eta Elhuyarreko 2 teknikarik.  

 

 
 

Herrigintza mahaiko partaideak eta asistentzia 

 

Izen-abizenak Generoa elkartea 1. saioa 2. saioa 3. saioa* 

Jesus Mari 
Arrizabalaga Etxeberria 

G Kultura teknikaria x x x 

Izaskun Zubeldia Otegi E Zinegotzia x x  

Arantzazu Baztarrika 
Izagirre 

E 
Udaleko 
Berdintasun 
Teknikaria 

x x x 

Mikel Felipe Agirre G Gazte Asanbalda x x x 

Silvia Lucia Santizo E Herritarra x x  

Zelai Amenabarro 
Goikoetxea 

E 
Legorretako 
alkatea 

x x x 

Amaia Zarrabeitia E 
Elhuyarreko 
teknikaria 

x x x 

Elixabet Urzelai E 
Ehuyarreko 
teknikaria 

x x  

Guztira   
8 

pertsona 
8 

pertsona 
5 

pertsona 

* Kontuan hartu behar da hirugarren saioa herrigintza eta antolamendu taldeek batera egin 

zutela. Guzira 9 pertsona izan ziren, herrigintzatik 5 eta antolamendutik 4.  

 

Herrigintzako ardazkako mahaietan sei emakumezko eta bi gizonezkok hartu dute parte: 

Udaleko bi langilek, alkateak (EH Bildu), zinegotzi batek (EAJ), gazte asanbladako kide 

batek, atzerriko jatorria duen herritar batek, eta Elhuyarreko 2 teknikarik.  

 

% 80 

% 20 

Zaintza mahaiaren osaera  
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak
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Antolamendu mahaiko partaideak eta asistentzia 

 

Izen-abizenak Generoa elkartea 1. saioa 2. saioa 3. saioa* 

Agurtzane Allur E 
Herritarra.  

Goiener-eko kidea 
 x  

Aitziber Meabe 
Sorazu 

E 
Legorretako Udala. 
EAJko zinegotzia 

x x x 

Angel Sanz 
Villabuena  

G Herritarra x x  

Beñat Mendiburu 
Valles 

G 
Legorretako Udala. 
Arkitektoa 

x x  

Iñigo Lasa Ormaetxea G 
Legorretako udala. 
EHBilduko 
zinegotzia 

x x x 

Joxe Lasa Iturrioz G 
Legorretako Udala. 
Udal langilea 

x x x 

Xabier Perez 
Dorronsoro 

G 
Herritarra.  

Goieki 
x x  

Idurre Zugastizabal  E 
Elhuyarreko 
teknikaria 

x x x 

Elixabet Urzelai E 
Ehuyarreko 
teknikaria 

x x  

Guztira   
8 

pertsona 
9 

pertsona 
4 

pertsona 

* Kontuan hartu behar da hirugarren saioa herrigintza eta antolakuntza taldeek batera egin 

zutela. Hirugarren saio honetan, guztira 9 izan ziren, antolakuntzatik 4 eta herrigintzatik 5.   

Antolamenduko ardazkako mahaietan lau emakumezko eta bost gizonezkok hartu dute parte: 

Udaleko bi langilek, bi zinegotzik (EAJ eta EH Bildu), Goiekiko ordezkari batek, bi herritarrek 

eta Elhuyarreko 2 teknikarik.  

 

 

% 66,6 

% 33,3 

Herrigintza mahaiaren osaera 
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak
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MAHAI ZABALAK 

 

ZEREGINA 

Ardazkako mahaiek egindako aurre-diagnostikoa osatu eta aberastea, eta Legorretaren 

aurrera begirako erronkak identifikatu, landu eta lehenestea izan dira mahai zabalen zeregin 

nagusiak.  

FUNTZIONAMENDUA 

Hiru orduko bi mahai zabal egin dira.  

OSAERA 

Partaidetza irekia eta zabala izan duen lan-eremua izan da mahai zabalena. Ahalik eta 

herritar gehien bertaratzeko saiakera berezia egin da: saioak larunbat goizetan antolatu, 

itzulpengintza- eta zaintza-zerbitzua eskaini saioan zehar eta zuzeneko gonbidapenak egin.  

Lehenengo mahai zabalean 38 pertsonek hartu dute parte, 26 emakumezkok eta 12 

gizonezkok, eta, horrez gain, saioa gidatzen Elhuyarreko lau teknikarik (Joxepa Bornaetxea, 

Idurre Zugastizabal, Amaia Zarrabeitia eta Elixabet Urzelai).  

 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

Antolamendua mahaiko osaera  
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak

% 71 

% 29 

Lehenengo mahai zabalaren 
osaera generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak
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Bigarrengo mahai zabalean berriz, 29 pertsonek hartu dute parte, 19 emakumezkok eta 10 

gizonezkok; eta, horrez gain, saioa gidatzen Elhuyarreko hiru teknikarik (Idurre Zugastizabal, 

Amaia Zarrabeitia eta Elixabet Urzelai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRAZIO-SAIOA 

ZEREGINA 

 

Prozesuaren erdialdean, ardatz bakoitzari loturiko erronka nagusiak irudikatzen hasita jada, 

inspiragarri izan daitezken hiru hizlari ekarri ditugu “Inspirazio-saioa” izeneko hitzaldia: 

  

- Zaintza zahartzaroan, Xanti Ugarte, 3Z (Zahartzaroa Zainduz Zestoan) 

- Etxebizitza komunitarioak, Amaia Junquera, Zeraingo alkatea. 

- Energia/Klima aldaketa, Fermin Arruabarrena, Hernaniko energia berriztagarrien 

komunitatetik.  

FUNTZIONAMENDUA 

Bi ordutako saioa izan da, 20 minutuko 3 hitzartze eta elkarrizketa ireki batez osatuta. 

OSAERA 

Partaidetza irekia eta zabala izan du inspirazio saioak. Ahalik eta herritar gehien bertaratzeko 

zaintza- eta itzulpengintza-zerbitzuak eskaini badira ere, ez da eskaririk egon eta bertan 

behera geratu dira bi zerbitzuak.   

% 66 

% 34 

Bigarren mahai zabalaren osaera 
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak
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Hizlariez gain (emakumezko bat eta bi gizonezko), 25 pertsona bertaratu dira saiora, 18 

emakumezko eta sei gizon, eta Elhuyarretik Joxepa Bornaetxea (aurkezle lanetan) eta 

Elixabet Urzelai (komunikazioaren arduradun).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Komunikazio-plana 

 

Prozesu osoan zehar komunikazioaren lan-ildoak garrantzia izan du, egindakoa herritarrei 

helaraztea izan baita hasierako helburuetako bat. Komunikazio planak bi dimentsio nagusi izan ditu: 

alde batetik, prozesuaren bera garatzeko eta herritar eta eragileen parte-hartzea bermatzeko garatu 

den komunikazioa (barne komunikazioa), eta bestetik, egindako lanak komunitateari gizarteratzeko 

beharrezkoak izan diren harreman eta komunikazioak (kanpo komunikazioa). Zentzu horretan, 

komunikazioa transmisiorako tresna huts bat baino gehiago, lan egiteko modu gisa ulertu dugu 

prozesuan: etengabea eta esparru eta maila askotan eman dena.  

 

BALIABIDEAK 

Ondorengo komunikazio-baliabideak erabili ditugu prozesuan zehar: 

- Web-gunea: Udaleko webgunea erabili dugu prozesuaren nondi-norakoak uneoro 

ezagutarazteko asmoz. Partaidetza-prozesuaren albisteak eta saioetako aktak eskuragarri 

egon dira bi hizkuntzatan (euskara eta gaztelera). 

- Sare-sozialak: Udalak aktibo dituen sare sozialak baliatu dira deialdien zabalpenak egiteko 

(twitter). 

- WhatsApp: mugikorretako aplikazio hau era adimentsu eta egokian erabiliz gero, oso 

eraginkorra izan daiteke harreman-sareetan eragiteko. Ideia hori oinarrian izanda deialdien 

zabalpenak egiteko baliatu da aplikazioa. 

% 68 

% 32 

Inspirazio saioaren osaera  
generoaren arabera 

emakumezkoak

gizonezkoak

https://www.legorreta.eus/legorreta-2030
https://twitter.com/LegorretaUdala
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- Telefono bidezko deiak: kolektibo eta pertsona jakin batzuengana iristeko, WhatsApp 

aplikaziorik ez zutenengana, besteak beste, zuzeneko telefono deiak egin dira.  

- Mailing-ak: sortutako egitura-lantaldeekin komunikatu eta lan egin eta deialdiak zabaltzeko 

erabili den bidea izan da, modu optimizatu eta eraginkorrean. 

- Kartelak kalean: prozesuak herrian presentzia eta irismena izan dezan kartelak diseinatu eta 

itsatsi dira herriko leku esanguratsuetan herritar orok ikus ditzan.  

 

FASEAK 

Proiektuaren fase guztietan zehar komunikazioa garrantzia handikoa izan da eta fasez fase 

aritu gara berau lantzen. Prozesuan zehar landutako euskarri guztiak eranskinak atalean 

daude jasota.  

Abiatze-fasean, Legorreta 2030 Plan Estrategikoa partaidetza-prozesua herritarrei 

aurkezteko prentsaurrekoa egin da, ardazkako-mahai tekniko-politikoetan parte hartzeko 

gonbidapenak diseinatu eta banatu dira eta web-gunea elikatzeko beharrezko euskarriak 

diseinatu. 

Garapen-fasean, I. eta II. mahai zabaletarako eta inspirazio-saiorako gonbidapenak, kartelak 

eta bideoak diseinatu eta zabaldu dira. Horrez gain, herriko aldizkarian, LUAn, ardazkako-

mahaietako partaideei egindako elkarrizketa bat argitaratu da.   

Amaiera-fasean berriz, prozesuaren nondik-norakoak jasotzen dituen txosten deskriptiboa eta 

Legorreta 2030 Plan Estrategikoa-ren laburpena jasotzen duten triptikoa diseinatu dira.  

https://www.legorreta.eus/albiste-guztiak/entry/legorreta-2030-plan-estrategikoaren-prozesua-aurkeztu-du-udalak
https://www.legorreta.eus/legorreta-2030#tab-08788382455502807
https://www.legorreta.eus/images/26_LUA_urria_210x210.pdf
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2.2.3. Prozesuaren kronograma 

 

PROZESUA 

UZTAILA IRAILA URRIA AZAROA 
ABENDUA-
URTARRILA 

ABIATZEA DIAGNOSTIKOA 
ERRONKAK ETA 

EKINTZAK 
BALORAZIOA 

Talde Eragileak (4)  15    13   4         15   

Aurkezpena politikari 
eta teknikariei 

     13               

Ardazkako mahai 
tekniko politikoak (3) 

      14/15 28/29       22 29     

Ardazkako mahai 
zabalak (2) 

          16   13       

Inspirazio saioa (1)             3        

Azken txostena eta 
gizartaratzea 

                   17 
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3. DIAGNOSTIKOA: nolakoa da Legorreta?  
 

3.1  DATU KUANTITATIBOAK 

Legorreta Oria ibaiaren ertzean dagoen Goierri eta Tolosaldeako mugan dagoen herria da. 1504 

biztanle ditu, erdia baino pixka bat gehiago gizonezkoak. Euskal Herriko herri txiki askok bezala, 

emakumeen galera bizi du 30-64 biztanleko 

populazioaren artean. Gaindegiaren ikerketaren 

arabera, emakumeen populazioaren galera, herri 

txikien emakumeei eskaini ohi dioten aterabide 

ekonomiko urriengatik izaten da, bai eta hiriguneek 

rol eta estereotipoei aurre egiteko aukera gehiago 

ematen dutelako ere.  

Biztanleriaren zahartzea da populazioak duen arazo 

handietako bat, inguruko herriek bezala. 

Legorretaren biztanleriaren % 22,36ak 65 urtetik 

gora ditu, eta datua haziz doa urtez urte. Zaintza 

beharren kudeaketa gero eta jasangaitzagoa da 

gure gizartean. Gainera, guztiz feminizatutako eta 

prekarizatutako lana izaten da zaintzarena.  

 

Zahartzaroan nola zainduko gaituzten galderari erantzutea ere gero eta zailagoa da ikusirik 

pentsioen, familia egituren eta zahar egoitzen krisiak nola jotzen gaituen.   

 

 

Iturria: Eustat, 2021.  

 

Migrazio tasari dagokionez, Legorretako biztanleen % 13,6a Estatutik kanpo jaiotakoa da. 

Euskadiko datuekin konparatuz (% 8 inguru) nahiko altua da. Datu sozioekonomikoei lotuta, Ordizia, 

Beasain eta Tolosan kokatzen dira lanpostu gehienak. Langabezia Gipuzkoako bataz bestekoaren 

antzekoa da % 7,1a. Norbanakoen errentaren bataz bestekoa 18.620 eurokoa da 18 urtetik gorako 

biztanleriaren artean, Gipuzkoako bataz bestekoa baino baxuagoa (22.000 euro inguruan baitabil).  

Iturria: Gaindegia, 2020.  
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Herri euskalduna da, biztanleen % 72,26ak ezagutzen baitu euskara. Haur eskola du herriak, bai 

eta lehen hezkuntza zentroa ere. Bigarren hezkuntza, ordea, herritik kanpo eskaintzen da, Tolosa 

edo Beasainen.  

Osasungintza Tolosan dago kokatua. Herritik kanpora mugitzeko garraioa badago. Historikoki 

Renfeko tren geltokiak garrantzia handia izan du, nahiz eta trenen maiztasuna oso txikia izan eta 

geltokia herritik apur bat urruti geratu. Autobus publikoek Goierrirekin konektatzen dute herria, ez 

ordea Tolosarekin.  

EUSTATeko DATUAK: LEGORRETA 

 

Azkenik, aipatu beharra dago Oria ibaiaren ondoan egonik, eta lurraren maila ibaiaren mailan 

egonda, Legorretaren arazo nabarmenetako bat uholdeak pairatzeko arrisku handia duen herria 

dela da. Horrela, zoru urbaniza ezina da udalerriaren % 92,47a. Horrek, lurralde antolamenduaren 

planifikazioa zaildu egiten du, bai eta ekipamenduak hobetu edo berritzeko zailtasunak ugaritu ere.  

Arazo horri lotzen zaio Legorretan etxebizitza eskuratzeko ezintasuna. Eskaintza urria da eta 

etxebizitzen egoera zaharkitua, orokorrean. 
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3.2   INFORMAZIO KUALITATIBOA 

Legorretako beharrak identifikatzeko informazioa eztabaida taldeen bidez jaso dugu, aipatutako hiru 

ardatzen araberako eztabaida taldeen bidez. Eztabaida talde bakoitzean, herriko ordezkari politiko, 

udal-teknikari eta herritarren ordezkariak egon dira. Ondoren, herri mailako batzar batean egin da 

kontrastea. Eskema honen arabera aztertu ditugu herriaren eta herritarren beharrak.  

 

Gaika antolatu ditugun hiru lantaldeetan jasotakoarekin, eta herri mailan egindako batzarrean 

jasotako ekarpenekin, hona hemen Legorretaren diagnostiko kualitatiboa.  
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A. ZAINTZA 

 

BIZIKIDETZA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Herri lasaia eta baketsua 
• Herri aktiboa 
• Komunitate txikia, inplikatua eta hurbila 
• Bertakotasun-sentimendua 

 

• Belaunaldi desberdinen arteko 
elkarrekintza eza 

• Anonimotasun-eza 
• Prostituzioaren gaia lantzeko beharra 

 
  

• Adin eta behar ezberdinetako 
pertsonen arteko harremanak eta 
ekintzak sustatu. 

• Egitasmo komunitario bat sortu 
herritarren parte hartzearekin. 

 

 

 

ZAINTZA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Herri lasai eta baketsua 
• Bizitzeko leku bildua eta erosoa 
• Elkartasuna eta laguntasuna 
• Zaintza-gaiak erdigunean 
• Zaintzaile profesionalak 

 

• Zaintza modu integral batean ulertu eta 
lantzeko beharra 

• Etxeko- eta zaintza-lanak partekatu beharra 
• Zaintzaileen egoera pertsonal eta 

profesionala ezagutu beharra 
• Herritarren beharrak ezagutzea 
• Pertsona zaurgarrien beharrak asetzea 
• Zaintzako erronkei lankidetzan erantzutea 

• Zaintzaren inguruko sentsibilizazioa 
sustatu eta zaintzaren ikuspegia 
ireki. 

• Pisu tutelatuak eta emergentziazko 
pisuak sortu.  

• Zaintzaile profesionalen lan poltsa 
osatzea, kooperatiba bihur 
daitekeena.  
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BERDINTASUNA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Udal barruan berdintasunaren gaia 
egituratzen hasita 

• Talde feminista 
• Feminismoaren inguruko lanketa 

 

• Zeharkakotasunez lantzen jarraitzea 
• Lanketa feministen iritsiera 

 

• Berdinen arteko heziketa 
sustatzea (feminismoa, 
hezkidetza). 

• Berdintasunari dagokionez, adin, 
interes eta jatorri ezberdinetako 
pertsonengana iristea.  
 

 

INKLUSIOA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Kanpotik herrira bizitzera 
etorritako pertsonen erantzun ona 

 

• Harrera, harremanak eta 
integrazio-beharrak lantzea 

• “Paternalismo” jokaerak 
gainditzea 

• Espazio publikoaren erabilera 
 

• Herri inklusiboa lortzea, zeharkako ikuspegia 
kontuan hartuta (adina, jatorria, generoa, 
arraza, egoera sozio-ekonomikoa…) 

• Etorri berrien harrera lantzea (ongi etorria). 
• Etorri berriekin proiektu sendoa lantzea, 

justizia sozialean oinarrituta egongo dena. 
• Ekintza eta eskaintza anitzeko guneak 

sustatzea jatorri ezberdinetako pertsonen 
arteko elkargune izan daitezen  

 

 

 

 

 



 LEGORRETA 2030 PLAN ESTRATEGIKOA    |   DIAGNOSTIKOA: nolakoa da Legorreta?  

 
 

20 
 

B. HERRIGINTZA 

ELKARTEGINTZA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Elkarlana, lankidetza eta inplikazioa 
• Elkarte eta eragile asko 
• Ekintza ugari, sozializaziorako sareak 

• Koordinazio falta 
• Pertsona berdinak, errelebo beharra 

  

• Antolaketan rotazio/atseden sistema 
pentsatu, pertsonak zaintzeko 

• Herri inplikazioa sustatu, guztion 
arteko lana sustatu eta ausentean 
erakarri. 

• Lana herritar gehiagoren artean 
banatu 

• Auzolana sustatu 

EUSKARA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Herri euskalduna 
• UEMAko kide izatea 

 

• Erabilera indartu beharra 
• Aurreiritzi eta estereotipoak gainditzea 

 
  

• Euskara bide integratzaile gisa 
ikustea. 

• Euskararen erabilera sustatzea 
(mintzapraktikak). 

 

HAUR, NERABE eta GAZTEAK 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Herri erosoa 
• Haur eta gazteentzako azpiegiturak 
• Udal-zerbitzu eta lanketak 
• Gazteen motibazio eta nahiak 

• Eskaintza eta baliabide falta 
• Ludoteka falta 
• Haur, nerabe eta gazteen beharrak 

entzun eta ezagutzea 
• Nerabeengana hurbiltzea 
• Gazteen emantzipazio baldintzak 

  

• Nerabeen beharrak zein diren 
jakiteko partehartze prozesu bat 
abian jartzea.  

• Nerabe eta gazteen herritartasuna 
lantzea. 

• Eskaintza kulturalak sustatzea 
nerabe eta gazteentzat. 
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ADINEKOAK 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Adineko pertsonentzako ekintzak 
• Jubilatuen elkartea 
• Eguneko-arreta zerbitzua 

• Behar bereziak dituzten pertsonen 
arreta osatzea 

• Sozializazio ekintzak indartzea 
• Belaunaldi desberdinetako herritarren 

inplikazioa bilatzea 
 
  

• Adin eta behar ezberdinetako 
pertsonen arteko harremanak eta 
ekintzak sustatzea. 

• Bakardadeari eta laguntza behar 
duenari laguntzeko bideak bilatzea. 

 

C. LURRALDE ANTOLAMENDUA  

HIRI-LURRAK 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Herri laua 
• Espazio publiko estaliak 

 
 

• Herriaren hazkuntza planifikatzea 
• Espazio publikoen erabilera eta 

apropiazioa aztertu eta aldatzea 
 

 
  

• Espazioak egokitzea inklusiboak 
izan daitezen erabilera eta 
apropiazio aldetik. 

• Irisgarritasuna bermatzea aniztasun 
funtzionalaren ikuspegitik.   

 

 

LANDA-LURRAK 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Lur emankorrak 
• Herri-baratzak 

 

• Landa-lurren zaintza 
• Basoen zaintza eta ustiaketa 

 
 
  

• Landa-eremuaren garapena 
sustatzea. 

• Medi eta basoen kudeaketan lan 
sakona egitea.  
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ENERGIA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Energia aurrezteko emandako 
pausuak 
 

 

• Gasa eta petrolioarekiko 
menpekotasuna 

• Energia modu integralean lantzea 
  

• Energia burujabetza lortzeko aurrera 
pausuak ematea. 

• Garraio jasangarriaren inguruko 
kontzientziazioa lantzea.  

 

 

INGURUMENA/ JASANGARRITASUNA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Natur-ingurunea 
 

• Uholdegarritasun arazoak aintzat 
hartzea 

• Ingurumen eta jasangarritasun 
kontzientziazioa 

 
  

• Aldaketa klimatikoaren aurrean 
kontzientziazioa eta sentsibilizazioa 
sustatzea eta plan zehatzak sortzea. 

 

 

ZERBITZU ETA EKIPAMENDUAK 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Oinarrizko zerbitzu nagusiak eta 
sendoak 
 

 

• Ekipamendu eta zerbitzu-eskaintza 
aztertzea 

• Adineko pertsonentzako eskaintza 
zabaltzea 

• Aisialdi eta kirol eskaintza zabaltzea 
• Liburutegia berritzea 
• Pertsona zaurgarrientzako eskaintza 

jartzea 

• Eguneko zentro balioanitza sortzea.  
• Ekipamenduen eskaintza eta zerbitzua 

zabaldu eta egokitzea (zeharkako 
ikuspegiarekin). 

• Negurako kirol-ekipamendu estali eta 
egoki bat sortzea.  

• Pisu tutelatuak eta emergentziazko 
pisuak sortzea.  
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  • Eskualdean sarea sortzea, zerbitzu 
publikoen lotura eta elkarlana 
sustatzeko. 

• Ondoko herriekin harremanak lantzea 
baliabideak partekatzeko. 

• Udalaren beharrak identifikatzea eta 
funtzionamendua egokitzea erronkei 
modu egoki eta eraginkorrean aurre 
egin ahal izateko. 
 
 

EKONOMIA ETA ENPLEGUA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Denda eta ostalaritza kopuru 
egokia 

• Bertako produktua 
kontsumitzeko aukera 

 

• Bertako kontsumoa sustatzea 
• Merkataritza herritarren beharrei egokitzea 
• Industria eta hirugarren sektorea indartzea 
• Herritarren beharrak asetzeko enplegua 

sortzea 
• Lan-baldintzak aztertu eta hobetzea 
• Garestiagoa da herrian kontsumitzea, eta 

herritar batzuentzat zailtasuna da. 
  

• Industria jasangarria sustatzeko 
plana garatzea. 

• Nekazaritza (lehen sektorea) 
zaintzea eta potentziala 
aprobetxatzea. 

• Zerbitzuak eta merkataritza 
egokitzea gaur egungo beharretara 
(ordutegiak, euskarazko zerbitzua 
bermatu, km 0). 

 

 

MUGIKORTASUNA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Ongi komunikatua 
• Herrigune laua 
• Peatonalizazioa 

• Kotxeen presentzia urritu eta pertsonak 
erdigunean jartzea 

• Peatonalizazioa zabaltzea 

• Mugikortasuna egokia eta anitza 
izatea (zeharkako ikuspegiarekin). 

• Bizikletaren erabilera sustatzea eta 



 LEGORRETA 2030 PLAN ESTRATEGIKOA    |   DIAGNOSTIKOA: nolakoa da Legorreta?  

 
 

24 
 

• Aparkaleku nahikoa • N-1 errepidearen kalteak aztertu eta 
gainditzea 

• Garraio-zerbitzuak herritarren beharretara 
egokitzea 

  

erabiltzaileei erraztasunak ematea. 
• Kotxe pribatuen menpekotasuna 

murriztea. 

 

ETXEBIZITZA 

 INDARGUNEAK HOBETZEKOAK ERRONKAK 

• Etxebizitza berriak 
 

• Etxebizitza-politika lantzea 
• Etxe hutsekin zer egin aztertzea 
• Etxebizitza eskaintza zabaltzea 
• Baserrien hustutzea nola gainditu aztertzea 

 

• Etxebizitza sustatzea (alokairua, 
babes ofiziala eta libreak). 

• Etxebizitza komunitarioak sustatzea 
adin ezberdinetako pertsonentzat. 

• Gazteentzako etxebizitzak bermatzea. 
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4. PLAN ESTRATEGIKOA 
 

4.1  BALIOAK: NOLAKO LEGORRETA NAHI DUGU? 

 

Legorretaren erronkak irudikatzen hasi aurretik, etorkizunean nolakoa izatea nahi dugun pentsatzen 

aritu gara, eta etorkizuneko Legorretaren izaerarekin bat datozen eta plan estrategikoa diseinatzeko 

orduan oinarrian izango diren balioak identifikatu dira.

  

Plan Estrategikoa jasotzen duen ekintzen fitxetan zehazten dira ekintza horietako bakoitzak zein 

balio sustatzen dituen. 29 ekintzen artetik, laburpen gisa, esan dezakegu ekintza gehienek 

elkarbizitza (20 ekintzek), herritarren partaidetza (19 ekintzek) eta justizia soziala (15 ekintzek) 

bultzatzen dituztela.  

Gainerakoak, helburu zehatzagoak izanda, honela banatzen dira: emakume eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatzen duten 8 ekintza daude, ingurumenaren zaintza bultzatzen duten beste 8, eta 

euskararen normalizazioa bultzatzen duten 5.  

 

BIZIKIDETZA 
JUSTIZIA 
SOZIALA 

EMAKUME 
ETA 

GIZONEN 
ARTEKO 

BERDIN-
TASUNA 

INGURUMEN-
AREN 

ZAINTZA 

AKTIBOA – 
PARTE 

HARTZAILEA 
EUSKARA 

22 

19 

12 

11 

21 

13 

29 

0 5 10 15 20 25 30 35

Bizikidetza

Justizia soziala

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna

Ingurumenaren zaintza

Herritarren parte-hartzea

Euskara

EKINTZA GUZTIRA

Ekintzetan lantzen diren balioak 
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4.2  LANERAKO ARDATZAK 

 

Nolako Legorreta nahi dugun zehaztu ondoren, plan estrategikoa antolatu eta garatzeko lanerako 

ardatzak identifikatu dira: zaintza, herrigintza eta antolamendua.  

2030erako Plan Estrategikoa diseinatzeko orduan arreta berezia jarri nahi izan diogu herritarren 

zaintzaren gaiari, badakigulako udalaren zereginak aztertzean arriskua zegoela baliabide eta 

zerbitzu materialetan geratzea hausnarketa. Zaintza beharrak eta lanak, ordea, inmaterialagoak, 

ikusezinagoak eta gutxi baloratuak izan arren ezinbestekoak dira bizitzaren biziraupenerako. 

Horregatik, planaren hiru ardatzetako bat izan da zaintza.  

Bestetik, bigarren ardatza herrigintza izan da, ezinbestekoa iruditu zaigulako gobernantza on bat 

sustatzeko herrigintza bultzatzea. Politika herritarrengana hurbiltzea, ez ezik, politika herritarrena 

baita, hori da demokrazia.  

Azkenik, antolamendua deitu diogu hirugarren ardatzari, udalaren zerbitzu eta baliabideen 

antolakuntzaz arduratu direlako ardatz honetan.  

Horrela, Planaren diseinua 3 ikuspegietatik hausnartu eta diseinatu da, hiru ardatzen arabera: 

zaintzaren ardatza, herrigintzaren ardatza eta antolamenduaren ardatza.  

Ardatz bakoitzean helburu estrategikoak ezarri dira eta helburu estrategikoak garatzeko ekintzak 

zehaztu dira. Hona hemen eskema orokorra:  

 

 

 
 

  

Zaintza 

4 Helburu 

8 Ekintza 

Herrigintza 

3 Helburu 

10 Ekintza 

Antolamendua 

4 Helburu 

11 Ekintza 
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4.3  LANKIDETZAREN SUSTAPENA 

 

Legorreta 2030 Plan Estrategikoan 11 helburu-estrategiko eta 29 ekintza diseinatu dira. Herritarrak 

ekintza horien hartzaile izateaz gain, sustatu nahi da dagokienean eragile ere izatea, hau da, Udala 

eta herritarren arteko lankidetza bultzatzea. 

Alde batetik, jakina da Legorreta herri aktiboa eta partehartzailea dela, ekintza eta ekitaldi kultural 

eta sozial ugari garatzen dituena, eta eragile indartsu eta askotarikoak dituena herrian. Bestalde, 

kontuan hartu behar da Legorretako udalak, herri txikiaren ordezkari izanda, giza baliabide eta 

baliabide material mugatuak dituela. Hori dela eta, partaidetza-prozesuaren bidez diseinatutako 

helburu eta ekintza hauek aurrera eraman ahal izateko, Legorretako Udalak herritarren parte-hartze 

aktiboa sustatu nahi du planaren garapenean.  

Ekintza bakoitzean lankidetzarako identifikatu diren pertsona edota eragileak ekintzen-fitxetan 

jasotzen dira “lankidetza” atalean, ekintzak sustatzearen ardura Udalak berak izango badu ere.  
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4.4. HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA EKINTZAK 

 

ZAINTZAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA EKINTZAK 

        HELBURU ESTRATEGIKOAK                                                 EKINTZAK 

1.1 Bakardadeari eta isolamendu 
sozialari aurre egitea 

 1.1.1  Bakardadeari buruzko diagnostikoa egin  
          eta aurrera begirako proposamenak lantzea 

 1.1.2  Bakardadeari aurre egiteko programa     
          komunitarioa diseinatu eta martxan jartzea 

   
1.2 Herritarren zaintza beharrak 
asetzeko bideak hobetzea 

 1.2.1  Eguneko zentro balioaniztuna eskaintzea 

 1.2.2  Etxebizitza alternatiboak sortzeko aukera  
          aztertzea 

  1.2.3  Zaintzaile profesionalak zaintzeko programa   
          diseinatu eta sustatzea 

   
1.3 Haur eta nerabeen heziketaren 
ardura herri osoak  hartzea 
 

 1.3.1  Herri hezitzailea sustatzeko programa lantzea 
 

1.4 Kulturartekotasuna kontuan hartuta 
elkarbizitza zaintzea 
 

 1.4.1  Udaletik herritar berrientzako harrera lantzea 

 1.4.2  Familia laguna programa sustatzea 
  

 

HERRIGINTZAREN HELBURU-ESTRATEGIKOAK ETA EKINTZAK 

        HELBURU-ESTRATEGIKOAK               EKINTZAK 

 
2.1. Herriarekiko atxikimendua lantzea 

 2.1.1   Eragileen mahaia sortzea sustatzea 

 2.1.2   Herriko elkarteen ahalduntzea, zaintza eta  
           partaidetza sustatzea 

 2.1.3   Nerabe eta gazteen egoeraren  
           diagnostiko partekatua egin eta horri     
           erantzuteko plana diseinatu eta garatzea 

 2.1.4   Herriko merkataritza babestu eta sustatzea 
 2.1.5   Udalaren komunikazio bideak egokitzea   

           inklusiboak izan daitezen 
   

2.2 Aisialdirako eta sozializaziorako 
espazio eta ekimenak eskaintzea 

 2.2.1   Haurrentzako ludoteka birdefinitzea 

 2.2.2   Herritarrekin aisialdirako, ahalduntzerako  
           eta sozializaziorako ekintzak antolatzea 

   

2.3 Herri euskalduna izateko urratsak 
ematen jarraitzea 

 2.3.1   Herri euskalduna izateko urratsak ematen   
           jarraitzea           

 2.3.2   Eskola-errefortzuak euskaraz eskaintzeko   
           aukera aztertzea 

 2.3.3   Mintzalagun programa berrabiaraztea 
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ANTOLAMENDUAREN ERRONKAK ETA LAN-ILDOAK 

         HELBURU-ESTRATEGIKOAK     ERRONKAK 

 
3.1 Pertsonak oinarri izango dituen 
      hiri-planifikazioa egitea 

 3.1.1 Uholdegarritasun-afekzioari nola erantzun  
         aztertzea, eta honi aurre egiteko plan bat  
         diseinatu eta garatzea 

 3.1.2. Etxebizitzen inguruko azterketa egin, eta  
          sustapen plana diseinatu eta onartzea. 

 3.1.3  Zerbitzu publikoen inguruko azterketa egin  
          eta hobekuntzak sustatzea 

 3.1.4. Mugikortasun plana egitea, garraio  
          publikoa eta oinezkoak lehenetsiko  
          dituena 

 3.1.5 Herriguneko berdeguneen mantentze- 
         lanak handitzea 

   
3.2 Landa-eremua babestu eta balioan 
jartzea 

 3.2.1 Basoen ustiaketa aztertu eta eredu  
         jasangarri baterako kontzientziazio lana  
         egitea 

 3.2.2 Landa lurren kudeaketan eragiteko lur- 
         jabeen eta ekoizleen arteko elkarlana  
         sustatzeko programa garatzea 

   

3.3 Energia-burujabetzaranzko pausuak 
ematea 

 3.3.1 Energia gaien aholkularitza-zerbitzua  
         sustatzea 

 3.3.2 Udalak energia-burujabetzaranzko   
         pausuak ematea 

   

3.4 Eskualde mailan lankidetzan aritzea 
sustatzea 
 

 3.4.1 Eskualdeko herrietako udalekin lankidetza  
         bideak sustatzea 

  3.4.2 Norbanako edo eragile desberdinek euren  
         zerbitzuak eskaintzeko espazioak  
         ahalbidetzea 

 

 

4.5. EKINTZEN ZEHAZTAPEN-FITXAK 

 

Ekintza hauek guztiak banan-bana zehazten dira ondorengo fitxetan: 
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.1. BAKARDADEARI ETA 

ISOLAMENDU SOZIALARI AURRE 

EGITEA 

KODEA:  1.1.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

BAKARDADEARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA EGIN ETA AURRERA BEGIRAKO 
PROPOSAMENAK LANTZEA 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
Gaur egungo jendartean bakardade egoerak 
areagotzen ari dira, egoera ezberdinek 
eraginda: herritarren bizi iraupena, 
etxebizitza ereduak eta propietatearen 
garrantzia, familia sare ahulak, herritarren 
sakabanaketa, hainbat kolektiboren gizarte 
bazterketa egoera. Guzti hauek nahi gabeko 
bakardade egoerak areagotu dituzte, zaintza 
beharrak areagotzearekin batera. Horrez 
gain, zaintza beharrak normalean 
emakumeek asetu ohi dituzte, baina lan 
hauek era ikusezinean egin ohi dira, aitortu 
gabeko lanak dira, enplegu direnean 
baldintza txarretan. Egoerari buelta emateko, 
batetik, zaintza beharrak ikusarazi behar 
dira, eta ondoren hobeto banatu.  

Herri mailan dauden zaintza beharrak ezagutzea da 
azken helburua. Baina zaintza beharrak oso 
zabalak direnez, beren borondatearen kontra eta 
behar sozialekin bakarrik dauden pertsonak eta 
haien beharrak identifikatzea izango da 
diagnostikoaren xedea, bakardadearen ikuspegi 
holistikoa izatea, modu kuantitatiboan eta 
kualitatiboan.  
Pertsona hauen beharrak identifikatu eta 
asetzeko bideak topatzea izango da hurrengo 
pausua. Irtenbideak bilatzeko proposamenak 
zaintzen feminizazioari aurre egin beharko dio, 
zaintza lanen birbanaketa soziala bultzatuz: batetik, 
gizonen, instituzioen eta komunitatearen inplikazioa 
bilatuz; eta bestetik, lan mota hauek duintzeko 
proposamenak landuz. 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Diagnostikoa egitea 
- Aurrera begirako lan ildoen proposamena egitea 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizate Saila  
 
 

Lankidetzan: herritarrak  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Diagnostikoa egin den edo ez.  
- 2023tik aurrera  lan ildo honi eskainiko zaion aurrekontua.   
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.1 BAKARDADEARI ETA 

ISOLAMENDU SOZIALARI AURRE 

EGITEA 

KODEA:  1.1.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
BAKARDADEARI AURRE EGITEKO PROGRAMA KOMUNITARIOA DISEINATU ETA 

MARTXAN JARTZEA 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
 
Zaintza beharrak handitzen ari dira 
gure gizartean, eta ez dira guztiak 
asetzen. Baliabide publikoak ez dira 
iristen behar guztiak identifikatzera.  
Artatzen diren zaintza beharrak 
modu prekarioan eta feminizatuan 
asetzen dira, familian gehien bat, 
askotan familien eta emakumeen 
pobretzearen kontura. Eredu horri 
buelta emateko zaintzeko era 
berriak asmatu behar dira.  
 

Programa honen bidez asetzen ez diren beharrak 
identifikatu eta artatzea da helburua, bai eta zaintza era 
justuago batean banatzea ere.  
Proiektu honen bidez, herritarrak aktibatu nahi dira bakarrik 
dauden pertsonak identifikatzeko eta baliabide publikoetara 
hurbiltzeko asmoarekin. Azken xedea da baliabide publikoen 
eta herritarren arteko koordinazio hobearekin, eta herritarren 
ezagutzarekin, zaintza zerbitzuak hobetzea. Aztertzea 
familia eta administrazioa iristen ez diren tokietara ea 
komunitatea iris daitekeen ala ez.  
Arreta handia jarri beharko da alde komunitarioa eta 
borondatezkoa, berriz ere, feminizatua izan ez dadin eta 
komunitate lan hori gizon emakumeen eta adin tarte 
zabalean banatu dadin.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Zaintzaren mahaia osatu. Zerbitzu publiko, adindu eta zaintzaileen ahotsa entzun, 
elkarlana sustatu eta koordinazioa bermatzeko helburuarekin.  

- Herritarren zaintza hobetzeko, “denon ardura” eta denak gara zaintzaile ideia 
zabaldu.  

- Emergentzia egoerak hobeto kudeatzeko, zerbitzuak ezagutarazi.  
- Protokolo bat zehaztu isilpekotasuna bermatzeko baina kasuak behar bezala 

iristeko. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizatea Saila 
 

Lankidetzan: eragile eta herritarrak.  

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.1, 2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta 

gizonen berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Zaintza mahaia udalean osatu den ala ez.  
- Urtean egin diren bilera kopurua.  
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.2. ZAHARTZAROAREN ETA 

GIZARTERATZE BEHARREN ZAINTZA 

ASETZEKO BIDEAK HOBETZEA 

KODEA:  1.2.1 

PROIEKTUAREN IZENA: EGUNEKO ZENTRO BALIOANITZA IREKI 

 
EGUNEKO ZENTRO BALIOANIZTUNA ESKAINTZEA 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
Gaur egungo jendartean bakardade 
egoerak areagotzen ari dira, egoera 
ezberdinek eraginda: herritarren bizi 
iraupena, etxebizitza ereduak eta 
propietatearen garrantzia, familia 
sare ahulak, herritarren 
sakabanaketa, hainbat kolektiboren 
gizarte bazterketa egoera. Guzti 
hauek nahi gabeko bakardade 
egoerak areagotu dituzte, zaintza 
beharrak areagotzearekin batera. 

Legorreta herri txikia izanik eguneko egoitza klasiko batek ez 
lituzke herriko beharrak asetuko. Eguneko egoitzarako 
sarbidea anitzagoa beharko luke, malgua eta irekia, behar 
anitzagoak asetuko dituena: mendekotasun eta ezgaitasun 
maila ezberdinak, gizarteratzeko beharrak, bakardade 
egoerak…  
 
Helburu hau lortzeko bi pausu emango dira. Lehenik eta 
behin, epe labur-ertainean, eguneko arreta osatuko da gaur 
egun ditugun baliabideetatik abiatuta, eta, ondoren, luzera 
begira, eguneko zentro balioaniztuna sortu nahi da 
aldundiarekin elkarlanean. Etorkizuneko Legorretako 
egoitzaren definizioa herritarrekin batera egitea da helburua.  
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Lokal aukerak aztertu.  
- Kudeaketa eredua hausnartu herritarrekin batera.  
- GFArekin bideragarritasuna eta elkarlana aztertu.  
- Komunitatearen partehartzea sustatu. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizate Saila  
 
 

Lankidetzan: herritarrak eta eragileak 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.5  

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Lokala topatu den edo ez.  
- Hausnarketa prozesua egin den edo ez.  
- Egoitza ireki den edo ez.   
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.2. HERRITARREN ZAINTZA ASETZEKO 

BIDEAK HOBETZEA 
KODEA:  1.2.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
ETXEBIZITZA ALTERNATIBOAK SORTZEKO AUKERA AZTERTZEA 

 
JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretarrek egoera eta behar 
ezberdinak dituzte, horien artean, 
badira emergentziazko egoerak 
pairatzen dituzten edo behar 
bereziak dituzten pertsonak ere 
(arrisku egoeretan daudenak, 
menpekotasunen bat dutenak, 
behar bereziak dituztenak…). 
Gaur egungo etxebizitza 
eskaintzak, ordea, ez ditu behar 
espezifiko horiek guztiak asetzen.   

 
Etxebizitza alternatiboak sortzeko aukera aztertzea da 
helburua, herritarren zaintza behar askotarikoei 
erantzunez: mendekotasunak, ezgaitasunak, 
irisgarritasun arazoak, zailtasun ekonomikoak eta 
etxegabetzeak, emergentziazko egoerak, gazteen 
emantzipazio beharrak… 
 
Guzti horri aurre egin eta erantzun egoki bat emateko 
etxebizitza molde berriak sortzeko aukera aztertuko da 
herritar guztiak komunitatearen parte izaten 
jarraitzeko.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Herriko udal zerbitzuen eta beharren azterketa egitea.  
- HAPOa egin eta etxebizitza publikoen aukerak aztertzea.  
- Inguruko udalekin elkarlanerako bideak aztertzea. 
- GFAren elkarlanerako aukerak aztertzea. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizate Saila  
 

Lankidetzan: Hirigintza saila eta berdintasun saila, 
eta GFA 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.2, 2.1.5, 3.1.2 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Aukerak aztertzen dituen txosten bat onartzea udalbatzan.  
- Beste instituzioekin gaiaren inguruan egindako bilera kopurua.   
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.2. HERRITARREN ZAINTZA ASETZEKO 

BIDEAK HOBETZEA 
KODEA:  1.2.3 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
ZAINTZAILE PROFESIONALAK ZAINTZEKO PROGRAMA DISEINATU ETA SUSTATZEA 

 
JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretako zaintzaile 
profesionalen lana oso ongi 
baloratu da partaidetza prozesuan 
eta interesa agertu da pertsona 
hauek herrian bertan gera 
daitezen. Hala ere, jakina da 
zaintza lanak ez direla behar 
bezala baloratuak gure gizartean 
eta askotan zaintzaile 
profesionalen lan baldintzak oso 
txarrak izaten direla 
(kontratudunak izan edo ez). 
Bestalde, zaintzaile profesionalak 
maiz, ez dute zaintza-sarerik ez 
dira zainduak.  

 
Ekintza honen helburua da zaintzale profesionalak 
zainduko dituen programa bat osatu eta sustatzea.  
Programa horren barruan sartuko dira, alde batetik, 
pertsonak berak zaintzeko ekintzak (lan baldintzen 
inguruko informazioa eta aholkularitza, ahalduntzea, 
zaintza-sarea eskaintzea…), eta bestetik, familiekin 
kontzientziazio lana egitea (zaintzaileen lan eskubide 
eta zaintzaren inguruko lanketa).  
 
Horrez gain herrian lan egiten duten zaintzaileen lan 
poltsa sortzearen aukera aztertzea proposatzen da, 
lan baldintza duinak bermatuko dituena eta 
zaintzaileak subjektu aktibo gisa kokatuko dituena.  
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Zaintza mahaia osatu (programa diseinatu eta sustatzeko helburuarekin) 
- Zaintzaileen lan-poltsa sortzeko aukera eta baldintzak aztertu 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizate Saila eta Berdintasun 
Saila.  

Lankidetzan: Zerbitzuak saila eta herritarrak 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.5, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3  
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 Justizia 
soziala 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Zaintza mahaia osatu den ala ez.  
- Zaintzaile eta familiekin lanketa egin den ala ez. 
- Zaintzaileen lan-poltsa sortu den ala ez.   
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.3. HAURREN ETA NERABEEN 

HEZIKETAREN ARDURA HERRI OSOAK  

HARTZEA 

KODEA:  1.3.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
HERRI HEZITZAILEA SUSTATZEKO PROGRAMA LANTZEA 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Haur eta nerabeen heziketa 
ezinbestekoa da haien 
ongizaterako, bai eta herriko 
elkarbizitzarako ere.  
Legorretako Ugaro herri 
ikastetxean eta haur eskolan 
haurren ongizaterako kaltegarriak 
diren jarrerak antzematen dituzte, 
ondorioak etorkizunean gogorrak 
izan daitezkeenak. 
Heziketa ezin da soilik eskolaren 
esku utzi, ez eta familiaren baitan 
soilik utzi. Herrian ere hezi egiten 
dugunez, heziketa kontziente eta 
koordinatu bat egitea da apustua. 

Herri-hezitzailea sustatzeko programa lantzea da 
helburua, hezkidetza, elkarbizitza, komunitatea eta 
zaintza oinarri. 
 
Horrela, herriak ere hezten duelako, heziketa 
kontziente eta koordinatua sustatu nahi dugu: 
Hezkidetzailea, hau da, emakume eta gizonen 
berdintasuna sustatuko duena, rol eta estereotiporik 
gabeko heziketa bultzatuz; pertsonen arteko 
elkarbizitzan oinarritua, gatazken kudeaketa egokiak 
bultzatuz. Plan hau herriko hainbat eragilerekin egin 
nahi da era parte hartzailean. Eskola, guraso, udala 
eta aisialdi eskaintza (heziketa ez formala) kontuan 
hartuta.  
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Hiri hezitzailearen plana egiteko mahaia osatu.  

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Udal ordezkariak 

Lankidetzan: ikastetxetako eta guraso elkarteetako 
ordezkariak, eta OinHerri sarea 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.4.1, 2.1.1, 2.1.5 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 Justizia 
soziala 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Plana egin den ala ez.  
- Plana egiten parte hartu duten eragile kopurua.   
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.4. KULTURARTEKOTASUNA KONTUAN 

HARTUTA ELKARBIZITZA ZAINTZEA 
KODEA:  1.4.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
UDALETIK HERRITAR BERRIENTZAKO HARRERA LANTZEA 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Legorretak migrazio tasa nahiko 
altua du Gipuzkoako gainontzeko 
herriekin alderatuta. Zaila izaten 
da desberdinengana hurbiltzea, 
eta harreman ezak, ezezagutzak 
mesfidantzak ekar ditzake.  
Herritar berrientzat, herrian eroso 
sentitzeko bidea harrera egoki bat 
egitea da, baina harrera hori 
planifikatu beharra dago.  
 

Herrian kulturarteko elkarbizitza osasuntsua izateko, 
bai eta etorri berrientzako herria eskuragarri egoteko 
Harrera Plan bat egitea da helburua.  
Horretarako, elkar ezagutzeko espazio eta denborak 
aurre ikusi beharko ditugu. Ekintza espezifikoak 
antolatu jatorri ezberdinetako kolektiboentzako, 
bai eta ekintza komunak herritar guztientzako, gure 
aniztasunean elkar topatzeko.  
Herri berri batean bizitza berregiteak zailtasunak 
dauzka, horregatik, baliabide publikoak 
ezagutarazteko bidea ere izango da Harrera Plana.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Herriko erroldaren azterketa, migrazioen berri izateko.  
- Harrera plan bat osatzea: etorri berrientzako gida eta gutuna (adibidez).  
- Harrera plana garatu eta aurrera begirako lan ildoak elkarrekin landu, eta mahai bat 

sortu helburu horiek aurrera eramateko.  
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura saila eta berdintasun saila.   

Lankidetzan: kultura saila eta hirigintza saila  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.4.1, 2.1.1, 2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Harrera plana egitea. 
- Urtero programa honi lotuta egiten diren ekintza kopurua.  
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ARDATZA:                                                       ZAINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
1.4. KULTURARTEKOTASUNA KONTUAN 

HARTUTA ELKARBIZITZA ZAINTZEA 
KODEA:  1.4.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
FAMILIA LAGUNA PROGRAMA SUSTATZEA 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Legorretara etorri berri diren 
familiei harrera bertako beste 
familia batek egitea da programa 
honen proposamena. “Ongi etorri 
eskolara” programaren barruan 
egin ohi den jarduera da Familia 
laguna.  
Herriko kultur arteko elkarbizitza 
hobean laguntzeaz gain, euskara 
familia berrietara hurbiltzeko balio 
du.  

Familia laguna programak herriko familiak eta etorri 
berri diren familiak jartzen ditu harremanetan. Udalak 
programa hau ikastetxeen alderik aurrera eramatea 
sustatu nahi du.  
 
Elkartzen familia hauen arteko harremanaren 
bidez, familia berriari herria ezagutzeko eta bizitza 
errazteko  bidea irekitzea da helburua. Bide batez, 
Legorretako familia euskalduna bada, euskarari lekua 
egiten zaio harremanean eta familia berriak 
euskarara hurbiltzeko ere balio du programak. 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Ikastetxeekin batera programa sustatzea.  
- Programan parte hatzeko prest dauden Legorretako familia euskaldunak 

identifikatzea. 
- Bertako eta etorri berriak diren familiak harremanetan jartzea.  

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ongizate eta Kultura, Euskara eta 
Gazteria Sailak  

Lankidetzan: Ikastetxeetako ordezkariak eta guraso 
elkarteetako ordezkariak 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.5 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Programa martxan jarri den bai ala ez.  
- Zenbat familiak hartzen duten parte programan.  
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ARDATZA:                                    HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.1. Herriarekiko atxikimendua 
lantzea 

KODEA:  2.1.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Herriko eragileen mahaia sortzea sustatzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
Herriaren alde elkarte eta eragile 
ezberdinek egiten duten lanak balio 
handia du, eta hala adierazi da 
partaidetza prozesuan. Hala ere 
beharra ikusi da eragileen arteko 
koordinazioa hobetzeko, eta 
horretarako osatuko da eragileen 
mahaia. Alde batetik, 
eraginkorragoak izateko (lanak ez 
biderkatzeko, elkarteetako kideak 
indartu eta zaintzeko), eta, bestetik, 
belaunaldien arteko erreleboa 
errazteko, elkarren arteko ezagutza 
eta elkarlanaren bidez.  

Herriko eragileen mahaia elkarteen beharrak asetzeko 
espazioa izango da eta autonomia osoa izango dute nahi 
eran antolatzeko.  
 
Helburua, elkarteen eraginkortasuna handitzea, sinergiak 
topatu eta elkar babestea, elkarren ezagutzaren bidez 
erreleboak bilatzea da. Urteko egutegia partekatu, eta 
ikustea zertan lagun diezaiokegun elkarri.  
 
Bide batez, elkarlanean arituz, zeharka landu beharreko gai 
asko herriko ekintzetan txertatzea erraztu dezake, hala 
nola, euskara sustatzea, adinduen errealitateak kontuan 
hartzea, edo emakume eta gizonen berdintasuna 
sustatuz lan egitea, besteak beste.   
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Guztiei “Eragileen mahaia” sortzeko prozesuan parte hartzera gonbidatu.  
- Eragileen mahaiaren lehen lana: helburuak zehaztu, funtzionamendua adostu; 

zertarako elkartu, zein maiztasunekin, nola antolatu… 
- Elkarteen ekimenak eta agendak koordinatu eta elkar ezagutzeko espazioa izango 

da, bai eta tarteka, elkarlanean ekintza komunak antolatzeko ere. 

LEHENTASUN MAILA  IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
Sailak  

Lankidetzan: Herriko eragileak: jubilatu elkartea, 
euskara elkartea, talde feminista, guraso elkartea… 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.3.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.3, 2.1.5, 3.2.2, 2.3.3 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Eragileen mahaia urtean bi aldiz baino gehiago elkartu ote den.  
- Eragileen mahaian, bilera bakoitzean bataz beste parte hartu duten elkarteen 

kopurua.  
- Elkarrekin egin dituzten ekintzen kopurua eta balorazioa. 
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ARDATZA:                                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.1. Herriarekiko atxikimendua 
lantzea 

KODEA:  2.1.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Herriko elkarteen ahalduntzea, zaintza eta partaidetza sustatzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Herriko eragile askok errelebo 
falta dute. Arazo horri aurre 
egiteko Eragileen mahaitik 
hainbat ekimen antolatzea da 
asmoa, herriko eragileak 
indartzeko helburuarekin. Elkar 
zainduz elkarrekin hazteko.  
 
 

Elkarteetan lanean diharduten pertsonen zaintza 
eta ahalduntzea bultzatzeko ekintzak bideratzea da 
helburua, taldeetan lan egiteko modu eraginkorrak eta 
horizontalak sustatzea eta herritarren partaidetza 
indartzea.  
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Herritarrek elkarteak gertuagotik ezagutzeko ekimenak sustatu.  
- Elkarteen antolamendua parte hartzaileagoa, irekiagoa, gardenagoa eta 

horizontalagoa izateko ereduak eta ikaspenak ekarri mahaira.  
- Pertsona berrien parte hartzea errazteko bideak aztertu. 
- Pertsonak ahalduntzeko eta taldeak horizontalak izateko bideak aztertu eta bideratu.  

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
Sailak  

Lankidetzan: herriko eragileak eta eragileen mahaia 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
2.1.1, 2.1.5 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 
 

 Ingurumenaren zaintza 
 

 Euskara 
JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Herritarrek herriko elkarteak ezagutzeko ekimena egin den edo ez.  

- Eragileen mahaian gai hau jorratu izan den edo ez.  
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ARDATZA:                                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.1. Herriarekiko atxikimendua 
lantzea 

KODEA:  2.1.3 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Nerabe eta gazteen egoeraren diagnostiko partekatua egitea eta horri 

erantzuteko plana diseinatu eta garatzea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Nerabeek alde egiten dute herritik 
inguruko herri handietara. Bai 
ikastera, bai eta aisialdiaz 
gozatzera ere. Herria nerabe eta 
gazteentzat erakargarriago 
egiteko zer behar duten aztertu 
nahi dugu haiekin batera.  
 

 
Herriko nerabe eta gazteen beharrak identifikatuko 
dituen ikerketa parte hartzaile bat garatuko dugu, 
protagonista nagusiak nerabeak eta gazteak izango 
dituena.  Helburua, identifikatutako gabeziei aurre 
egiteko ekintza plan bat onartu eta garatzea izango 
da. 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Nerabe eta gazteekin talde eragilea sortu.  
- Herriko nerabe eta gazte mota ezberdinak identifikatu eta guztien iritzi eta beharrak 

identifikatzeko bitartekoak jarri.  
- Diagnostikoa egin  

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria, eta 
Berdintasun Sailak  

Lankidetzan: herriko nerabe eta gazteak 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.2, 1.3.1, 2.2.2, 2.1.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.4.2 LOTURA HERRI HEZITZAILEAREKIN 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 
 

 Justizia soziala 
 

 Ingurumenaren zaintza 
 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Plana onartu den edo ez.  
- Nerabe eta gazteen parte hartze kopurua sexuaren, jatorriaren eta adinaren arabera 

banatuta. 
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ARDATZA:                                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.1.Herriarekiko atxikimendua 
lantzea 

KODEA:  2.1.5 

PROIEKTUAREN IZENA:  

Herriko merkataritza babestu eta sustatzea 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Merkataritza txikiek izugarrizko 
bizia ematen diote herriari. 
Elkarbizitzarako garrantzitsuak 
dira; etxetik gertu erosketak egin 
ahal izatea garraiorik hartu gabe, 
bizilagunen artean gurutzatu eta 
elkarren berri izatea, konfidantza 
giro horretan haurrak erosketak 
egiten hasteko etxerako lanak 
banatuz, edo adinduei bizitza 
errazteko. Baina gertuko 
merkataritzak bizirauteko duten 
zailtasuna handia da, tartean, 
merkataritza gune handien 
prezioekin ezin direlako lehiatu. 
Prezio horiek ez du errazten 
baliabide gutxiko jendeak herrian 
kontsumitzea. 
 

 
Tokiko merkataritza sustatzeko ideiak biltzea 
izango da lehen ekimena. Horretarako, herriko 
dendariei deia egingo zaie elkarrekin kanpaina bat 
diseinatzeko. Hainbat ideia sor daitezke, esaterako, 
lehiaketa edo zozketen sari moduan herrian erosteko 
bono bat jasotzea, herriko merkatarien bizi historietara 
hurbiltzeko kronikak eta kontakizunak LUAn 
argitaratzea.  
Bestetik, herrian falta diren zerbitzuak 
identifikatzeko balio dezake prozesuak, edota 
komertzio polibalenteak sortzeko (lokutorioa, 
papergintza…) eta arriskuan dauden zerbitzuak 
babesteko (adib. bankua). 
 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Hausnarketa zabaldu: komertzianteen eta herritarren artean. 
- Kanpaina bat sortu, urtero errepikatzeko modukoa.  

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak saila. 

Lankidetzan: Herriko komertzioak eta 
kontsumitzaileak (herritarrak).  

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 Justizia soziala  Ingurumenaren 
zaintza 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Herriko komertzioekin batera kanpaina bat diseinatu den edo ez.  
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ARDATZA:                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.1.Herriarekiko atxikimendua 
lantzea 

KODEA:  2.1.6 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Udalaren komunikazio bideak egokitzea inklusiboak izan daitezen 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Demokrazia parte hartzailearen 
zutabeetako bat da erakunde 
publikoen informazioa eta 
gardentasuna emateko 
betebeharra. Legorretako udalean 
tresna asko ditugu informazioa 
emateko. Baina askotarikoak dira 
Legorretan bizi diren pertsonak, 
eta behar eta ulermen maila 
ezberdinak daude. Udalak, 
berdintasuna bermatu nahi 
duelako, berezitasun horiek 
kontuan hartu beharko ditugu 
komunikatzeko orduan.  

 
Herritar guztiengana iristea bermatzeko, Udalaren 
komunikazio-bideak eta tresnak zein diren aztertu 
beharko dira, eta ondoren, kolektibo espezifikoei 
zuzentzeko egin beharreko aldaketa edo 
hobekuntzak doitu. Bide batez, hizkuntza inklusiboa 
eta ez sexista erabiltzen dela bermatuko dugu. 
 
Kontuan hartzeko aldagaien artean daude: adina, 
generoa, aniztasun funtzional maila, egoera sozio-
ekonomikoa, ulermenerako gaitasuna… 
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Udalaren komunikazio bide eta tresnak aztertzea 
- Kolektibo ezberdinen komunikazio beharrak identifikatzea 
- Udalaren komunikazio jardunbidea doitzea 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak:  
alkatetza 
 

Lankidetzan:  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
Lan-ildo guztiekin du lotura 

 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Web orriaren egokitasuna neurtzea 3 urtean behin. 
- Udalaren komunikazio tresna eta bideak doitu diren ala ez. 
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ARDATZA:                                     HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.2. Aisialdiarako eta 

sozializaziorako espazio eta 
ekimenak jatorri, adin eta genero 
guztientzat eskaintzea 

KODEA:  2.2.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Haurrentzako ludoteka birdefinitzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Legorretan haurrentzako jolas 
gela bat egon da martxan azken 
urteotan. Pandemia garaiak 
baliabide hau bertan behera 
geratzea ekarri du, ordea.  
Egunaldi txarra dagoenerako 
haurrentzako jolas gune bat behar 
da herrian eta espazio hau nola 
antolatu berrikusteko beharra 
adierazi da partaidetza 
prozesuan. Egungo egoera berrira 
egokitzeaz gain, familiak euskaraz 
bizitzen laguntzeko eta euskaraz 
sozializatzen laguntzeko balio 
izatea nahi da. 

Lanean hasi aurretik familien eta haurren 
espektatibak ezagutu nahi ditugu. Izan ere, 
Legorreta herri txikia da eta baliabideak mugatuak 
dira.  
Inguruko herrietan behar hau nola kudeatzen den 
aztertuko dugu, aterabide berriak topatu ahal izateko.  
Ondoren, espazioaren erabilera nola egingo den 
adostu beharko da haurrekin eta familiekin.  
Erabiltzaile guztiek jakin beharko dute espazioa 
erabiltzeko baldintzak zeintzuk diren frikzioak ez 
sortzeko. Bide batez, ludotekak haurren eta 
familien artean euskara bultzatzeko balio dezala 
bilatu nahi da, eta herri hezitzailearen ikuspegiarekin 
lotze lehenesten da.  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Aztertu gaur egungo beharrak eta espektatibak zeintzuk diren Ludotekari lotuak. 
- Antzeko herrietan dituzten aukerak ezagutu. 
- Ludoteka hobetzeko proposamenak egin eta “Erabilera berria” adostu familia eta 

haurrekin. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
saila.  

Lankidetzan: guraso elkarteak eta herri hezitzaile 
egitasmoa.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.3.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.3.2, 3.1.3, 3.4.2 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- “Erabilera berria”ren dokumentua adostu den edo ez familia eta haurrekin.  
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ARDATZA:                                     HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.2. Aisialdiarako eta 

sozializaziorako espazio eta 
ekimenak jatorri, adin eta genero 
guztientzat eskaintzea 

KODEA:  2.2.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Herritarrekin aisialdirako, ahalduntzerako eta sozializaziorako ekintzak 

antolatzea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
 
Legorretan badago eskaintza 
kulturala, Herri Antzokia, emakumeen 
ahalduntzerako ikastaroak, jubilatu 
elkartea eta abar luze bat. Baina herri 
aktiboa bada ere, kolektibo 
ezberdinen arteko elkarbizitza eta 
sozializazioa indartu nahi da. Aurrera 
begira udaletik egiten diren eskaintza 
kulturalak ahalduntzea eta 
sozializazioa sustatzen jarraitu nahi 
da. 
 

 
Aipatutako helburua betetzeko, udaletik egiten den 
eskaintza kulturalak arreta berezia jarriko da kolektibo 
ezberdinei, esaterako: jatorri eta kultura ezberdinei; haur, 
nerabe, gazte heldu eta adinduei; emakume, gizon eta ez 
bitarrei; gaitasun funtzional ezberdineko pertsonei; 
baliabide ekonomiko gutxiko pertsonei, eta abar.  
Baina eskaintza ez da soilik kolektibo zehatzei begira 
egingo, kolektibo hauen arteko espazioak eta ekimenak 
sustatzen egingo dugu lan elkar ezagutza, konfiantza eta 
elkarlana sustatzeko helburuarekin. 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

 
- Antolatzen diren ekintzen analisia egin: eskaintza espezifikoak eta komunak 

antolatzeko.  

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
saila, Berdintasun saila eta 
Gizarte Zerbitzuak 

Lankidetzan: herriko eragileak 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.2, 3.4.2 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Egiten den eskaintza kulturalaren azterketa egitea: Zein mailatan erantzuten zaie 
kolektibo zaurgarriei? Lortu da ekimenen batean kolektibo ezberdinak nahastea? 
Nor falta da?  
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ARDATZA:                                     HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.3. Herri euskalduna izateko 
urratsak ematen jarraitzea 

KODEA:  2.3.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Herri euskaldun izateko urratsak ematen jarraitzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorreta herri euskalduna da eta 
hala izaten jarraitzeko urratsak 
ematea beharrezkoa da. Izan ere, 
azken urteetan euskararen 
erabilera gutxitu da, batez ere, 
haur, nerabe eta gazteen artean.  
 

 
UEMAko kide da udalerria eta 2021ean euskararen 
presentzia, erabilera eta hizkuntza kudeaketa egokia 
aitortzeko Eusko Jaurlaritzak banatzen duen Bikain 
ziurtagiria eskuratu du. Bide horri heldu eta aurrera 
begira urratsak emateko, Euskara Plana 
ezagutaraziko du herrian, eta euskalgintzarekin batera 
lanean jardungo du euskararen normalizazioa lortzeko 
bidean.  
 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

 
- Gaur egungo Euskara plana ezagutarazi.  
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
saila. 

Lankidetzan: herritarrak eta euskalgintza.   
 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
2.1.5, 1.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Euskalgintzarekin lanean aritu den ala ez.  
- Plana herrira zabaltzeko komunikazio ekintzak garatu diren ala ez.  
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ARDATZA:                                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.3. Herri euskalduna izateko 
urratsak ematen jarraitzea 

KODEA:  2.3.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Eskola-errefortzuak euskaraz eskaintzeko aukera aztertzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Herriko zenbait pertsonek eta 
familiek zailtasunak dituzte, 
batetik, euskaraz aritzeko; eta 
bestetik, haurrei eskola-lanetan 
laguntzeko. Klase partikularrak 
ordea garestiak izan ohi dira eta 
ez dira eskuragarriak herritar 
guztientzat.  
 

 
Eskola laguntzarako errefortzua eta euskara 
errefortzua jartzeko bideak aztertuko dira. Herritarren 
beharren diagnostikoari eta ludotekaren birdefinizioari 
oso lotua dagoen gaia izanik, bi ekintza hauen ostean 
abiatuko da honakoa. Era berean, hiri-hezitzailearen 
proiektuarekin zuzenean lotu daitekeen ekimena izan 
daiteke. 
 
Familien beharrak asetu, eta, era berean, euskara 
indartzeko eskola-errefortzuak eskaintzea da 
ekimen honen asmoa.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Zerbitzuaren hartzaileak identifikatu. 
- Zerbitzua zein baldintzatan eman aztertu. 

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
saila.  
 
 

Lankidetzan: UEMA, Elegunea, eskolak eta guraso 
elkarteak, hiri-hezitzailea proiektua 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
2.1.5, 1.3.1, 2.2.1, 2.3.1 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 
 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Zerbitzua martxan jarri den bai ala ez.  
- Zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua. 
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ARDATZA:                                                       HERRIGINTZA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
2.3. Herri euskalduna izateko 
urratsak ematen jarraitzea 

KODEA:  2.3.3 

PROIEKTUAREN IZENA:  

Mintzalagun programa berrabiaraztea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 
 
Euskara ikasten ari diren askok ez 
dute non hitz egin euskaraz ez eta 
norekin. Hizkuntza bat ikasi eta 
bizitzeko bide onena hizkuntza 
erabiltzea da. Mintzalagun 
programak euskaraz hitz egiteko 
arnasguneak sustatu nahi ditu. Duela 
urte batzuk herrian martxan zegoen 
programa baina bertan behera geratu 
zen.  
 

 
Mintzalagun programa berrabiarazteko norbanakoez gain, 
herriko eragileekin lan egingo dugu. 
 
Euskaraldia, Korrika eta bestelako ekimen handietan 
euskaldunak euskalduntzen ari direnekin harremanetan 
jarri eta euskararen erabilera sustatzea izango da 
asmoa, harreman berriak euskaraz sortzea.  
 
 
 
 
 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Euskaraz hitz egiteko elkarrizketa eta solaskide bila daudenak identifikatu.  
- Mintzalagun programa ezagutzera eman.  
- Euskaldunen artean, beren alea jartzeko inplikazioa bilatu. 

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Kultura, Euskara eta Gazteria 
saila.  
 
 

Lankidetzan: Elegunea, Uema 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

1.1.2, 2.1.1, 2.1.1, 2.1.5, 2.3.1, 3.4.2 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 Justizia soziala  Ingurumenaren 
zaintza 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Mintzalagun programa martxan jarri den edo ez 
- Mintzalagun programa Euskara Planean txertatzea.  
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
3.1. PERTSONAK OINARRI IZANGO 

DITUEN HIRI-PLANIFIKAZIOA EGITEA 
KODEA:  3.1.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Uholdegarritasun-afekzioari nola erantzun aztertzea, eta honi aurre 

egiteko plan bat diseinatu eta garatzea. 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Eustat-en arabera Legorretaren 
lurren %92,47 urbanizaezina da. 
Uholdeak jasateko erraztasuna du 
herriak, errekaren mailatik behera 
eraikia dagoelako leku askotan, 
eta horrek zaildu egiten du, 
etxebizitzak eta  ekipamenduak 
modu seguruan eraikitzea edo 
berritzea. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, konponbiderik ez 
dagoenik. 
 

 
Uholdegarritasunak zein modutan eragiten duen 
herrian aztertzea ezinbestekoa izango da hirigintzaren 
planeamendu egoki bat egiteko.  
Horren araberako HAPOa, hau da hirigintza plana 
onartu beharko da. Horrez gain, uholdegarriztasunari 
aurre egiteko ekintza plana onartu beharko da 
udalean, bai eta planari lotutako aurrekontua ere.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Uholdegarritasuna aztertuko duen ikerketa bat egitea. 
- Uholdegarritasunari aurre egiteko plana diseinatu eta martxan jartzea. 

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila. 
 

Lankidetzan: inguruko udalerriak 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.2.1, 1.2.2, 2.1.5, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.2 

 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Uholdegarritasunaren aferari aurre egiteko plana onartu den edo ez.  
- Urtero bideratutako aurrekontua. 



 LEGORRETA 2030 PLAN ESTRATEGIKOA    |   PLAN ESTRATEGIKOA 

49 
 

ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
3.1. PERTSONAK OINARRI IZANGO 

DITUEN HIRI-PLANIFIKAZIOA EGITEA 
KODEA:  3.1.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Etxebizitzen inguruko azterketa egin, eta sustapen-plana diseinatu eta 

onartzea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretan bertan bizitzeko nahia 
badago herrian. Baina 
etxebizitzak eskuratzeko aukera 
gutxi dago. Prezioak garesti 
daude eta etxebizitza gutxi daude 
alokairuan edo salgai. 
 

 
Herriko etxebizitza eskaintzaren azterketa egitea 
izango da lehen pausoa. Zenbat etxebizitza dauden 
eta ze egoeratan ( adina, irisgarritasuna…), eta 
nolakoak diren (ezaugarriak, tipologia, tamaina…) 
aztertzea da helburua. Horrez gain, daudenen artean 
zenbat dauden hutsik eta zergatik aztertu beharko 
dugu.  
Bigarren galdera garrantzitsua, herrian bizi nahi 
dutenen azterketa egitea izango da, hau da, beharra 
aztertzea. Azterketaren ostean, Etxebizitza plana 
diseinatu eta onartuko dugu. 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Legorretako etxebizitza eskaintzaren analisia egin. 
- Legorretako etxebizitza beharren analisia egin. 
- Etxebizitza plana onartu (Uholdegarritasunaren inguruko azterketaren ostean, eta 

HAPOaren ostean). 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila. 
 

Lankidetzan: Berdintasun eta Ongizate sailak.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 2.1.3, 2.1.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.3.2 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Etxebizitza eskaintza eta beharren analisia egin den edo ez.  
- Horri aurre egiteko plana onartu den edo ez.   
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
PERTSONAK OINARRI IZANGO DITUEN 

HIRI-PLANIFIKAZIOA EGITEA 
KODEA:  3.1.3 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Zerbitzu publikoen inguruko azterketa egin eta hobekuntzak sustatzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorreta herri txikia da, baina 
dituen beharrak beste herriek 
dituztenen antzerakoak dira. 
Badira asetu gabe geratzen diren 
zenbait, eta horiek detektatzeko 
zerbitzu-publikoek dituzten 
ahulgune eta indarguneak 
aztertuko ditugu, hobetzeko 
bideak bilatzeko.  
 

 
Lehenik, Legorretan eskaintzen diren zerbitzuen mapa 
egingo da. Herritarren asetasuna maila baloratuko da. 
Bestetik, eskaini beharko liratekeen besteko 
zerbitzuak identifikatuko ditugu udal langile eta 
herritarrekin batera. Azkenik, zerbitzu gehiago 
zabaltzeko aukeren bideragarritasuna aztertuko dugu, 
eskualde mailako lankidetza bideak ere kontuan 
hartuta.  
 
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Zerbitzuen eta hauen asetasunaren azterketa egitea 
- Zerbitzu berriak zabaltzeko aukerak aztertu.  

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak:  
Zerbitzuak saila.  
  
 
 

Lankidetzan: Ongizate eta Berdintasun sailak.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.1, 3.1.2, 3.1.4 
PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Azterketa egin den edo ez.  
- Azterketan parte hartu duten udal teknikari eta herritarren kopurua.  
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
PERTSONAK OINARRI IZANGO DITUEN 

HIRI-PLANIFIKAZIOA EGITEA 
KODEA:  3.1.4 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Mugikortasun plana egitea, garraio publikoa eta oinezkoak lehenetsiko 

dituena  
JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

Legorretako garraio publikoko 
zerbitzuak baditu hobetzeko 
zenbait alor: Tolosara autobusak 
jartzea, tren-geltokia herrira 
hurbiltzea (martxan den 
proiektua), edota eskualde 
mailako zerbitzuetara garraio 
publikoan joateko aukerak 
zabaltzea; hala nola, 
osasungintza edo DHBko 
zentroetara hurbiltzeko.  
Bestetik, oso ondo baloratu da 
herri barruko peatonalizazioak 
ekarri dituen onurak. Kutsadura 
maila jaitsi, herria irisgarriagoa 
egin da eta giroa sortu da.  

Aipatutako arrazoiengatik, mugikortasun plana egingo 
dugu herrian. Bertan, herri barruan mugitzeko 
erraztasunak bultzatu nahi dira herritar guztientzat 
(haurrak, adinduak, gurpildun karrito edo aulkiekin 
dabiltzanentzat…). Horregatik, oinezkoei 
lehentasuna emango dien plana izan behar da, 
irisgarritasuna bultzatuko duena, eta klima 
aldaketaren aurrean, kutsadura gutxitzea helburu 
izango duena.  
Bestetik, garraio publikoa bultzatzeko eskualdeko 
udalekin elkarlanean aritu nahi dugu eskualdeko 
zerbitzu publikoetara iritsi ahal izateko; Bigarren 
Hezkuntzako zentroak edo Osakidetzako zerbitzuak, 
esaterako. 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Mugikortasun plana egitea. Beharren azterketa egin eta ekintza plana onartuz. 
- Eskualde mailako mugikortasun plana kontuan hartzea. 
- Eskualdeko udalekin eta GFArekin eskualdean zehar mugikortasuna hobetzeko 

proposamenak lantzea. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila. 

Lankidetzan: GFE eta eskualdeko udalerriak.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

1.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.4.1 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  
 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 

berdintasuna 
 Herri parte-hartzaile eta 

aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Mugikortasun plana onartu den edo ez.  
- Eskualdeko udalekin eta GFArekin egindako bilera kopurua  
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
PERTSONAK OINARRI IZANGO DITUEN 

HIRI-PLANIFIKAZIOA EGITEA 
KODEA:  3.1.5 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Herriguneko berdeguneen mantentze-lanak handitzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretak baditu berdegune 
ugari zorionez. Baina berdegune 
horiek zaintzea eta mantentze 
lanak egiteak kostu handia du. 
Hala ere, onura handia da 
herritarrentzat zaindutako 
berdeguneak erabili ahal izatea, 
aisialdirako, paseorako, herria 
bizigarriago egiteko.  
 

 
Zaindutako berdeguneak izateak ongizate handia 
ematen duelako, gune hauen mantentze lanetan 
esfortzu handiagoa egingo dugu.  
 
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Berdeguneak mantentze lanetan inbertitu. 
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila.  
 

Lankidetzan:  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Zenbatean handitu den berdeguneak mantentzeko lanen maiztasuna.  
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
LANDA-EREMUA BABESTU ETA BALIOAN 

JARTZEA 
KODEA:  3.2.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Basoen ustiaketa aztertu eta eredu jasangarri baterako kontzientziazio 

lana egitea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretako landa-lurren artean baso ugari 
dago, eta oso garrantzitsua da horiek modu 
egokian zaindu eta mantentzea. Izan ere, 
baso eta landa-lurren zaintza alde batera 
uzteak sute arriskua ekartzeaz gain, 
ingurumenaren aurka egiten du.  
Baso osasuntsuek berriz, klima erregulatu 
eta biziari eusten diote pertsonei, animaliei 
eta landareei mesede eginez: airea 
garbitzen dute, tenperatura erregulatzen 
dute, animalia-espezie askoren habitata 
osatzen dute, karbono biltegi gisa jarduten 
dute, kutsadura akustikoa murriztu eta ura 
iragazten dute uholdeak ekidinez eta arro 
hidrografikoak babestuz. 

 
Basoen zaintzak duen garrantzia dela eta, 
Legorretako basoen ustiaketaren azterketa 
bat egingo da, eta ondoren, eredu jasangarri 
baterako gomendioak eta kontzientziazioa 
zabalduko da.  
 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Basoen ustiaketaren azterketa egitea. 
- Kudeaketa jasangarri baterako gomendioak eta kontzientziazioa zabaltzeko 

kanpaina egitea. 
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila.  

Lankidetzan: Lur-jabeak  

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.5, 3.1.1, 3.4.1 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia soziala 

 
 Ingurumenaren zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Azterketa egin den edo ez.  
- Kudeaketa egokirako kontzientziaziorako kanpainarik zabaldu den edo ez.  
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
LANDA-EREMUA BABESTU ETA BALIOAN 

JARTZEA 
KODEA:  3.2.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Landa-lurren kudeaketan eragiteko lur-jabeen eta ekoizleen arteko 

elkarlana sustatzeko programa garatzea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Lehen sektorea indartu 
beharrekoa dela argi dago 
ekonomiaren garapenerako 
gomendio guztietan. Landa 
eremuak askotan senideen artean 
pasatzen dira, eta batzuetan ez 
da hauen erabilpenik egiten. Era 
berean, lurra lantzeko gogoz 
dauden kaletarrek zailtasunak 
dituzte lurrak lortzeko.  
  

 
Izan aisialdirako edo ogibide gisa, lurrak 
nekazaritzarako erabiltzeak onura asko dakartza. 
Onurak ingurumenean nabari dira, lurra lantzen 
duenaren osasunean, bai eta gainontzekoen baitan 
ere. Horrez gain, udalerriko lurrak eta mendiak 
zainduta mantentzen laguntzen dute. Gauzak horrela, 
udalak lur-jabeen eta ekoizleen arteko elkarlana 
sustatzeko programa jarriko du martxan.  
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Lur jabeen egoeren azterketa egin.  
- Lurra lantzeko prest daudenen azterketa egin.  
- Bi kolektibo hauen artean lanean jarduteko aukerak aztertu eta programa bat 

diseinatu. 
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
zerbitzuak. 
 

Lankidetzan: Lur-jabeak eta ekoizleak.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.1, 2.1.5 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Lur-jabeen eta ekoizleen arteko harremana sustatzeko programa egin den edo ez. 
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
ENERGIA-BURUJABETZARANZKO 

PAUSUAK EMATEA 
KODEA:  3.3.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Energia gaien aholkularitza-zerbitzua jartzea sustatzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Energia krisia pil-pilean dagoen 
gaia da. Klima aldaketaren 
aurkako neurri moduan energia 
gutxiago kontsumitzea eta 
kontsumitzen duguna, ahal den 
heinean berriztagarria izatea da 
helburua. Baina trantsizio 
energetiko eta aurrezte 
energetikoa bultzatzeko adituen 
aholkularitza beharrezkoa da.  
 

 
Udalak sustatu nahi du Goiekik eskualde mailako 
bulegoa irekitzeaenergia gaien aholkularitza-
zerbitzua emateko. Bide batez, herritar orori aholku 
emateaz gain, komertzio eta instituzioei ere emango 
digute.  
Guztiontzat interesgarria izateaz gain, baliabide 
gutxiko biztanleentzat interes berezia izango du 
zerbitzuak. 
Pil-pilean dagoen beste gai bat kudeatzeko balio 
lezake aholkularitza zerbitzu honek: energia 
komunitateak modu demokratiko eta justuago batean 
sortzeko.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Eskualde mailako zerbitzua sustatu eta babestea. 
 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak eta Hirigintza saila. 
  
 
 

Lankidetzan: Goieki. 
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.5, 3.3.2, 3.4.1 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Bulegoa ireki den edo ez.  
- Zenbat pertsona eta zein perfilekoari egin zaion harrera. 
- ZE gai edo ze eskaera egin diren eskera horretan, zer landu den 

  



 LEGORRETA 2030 PLAN ESTRATEGIKOA    |   PLAN ESTRATEGIKOA 

56 
 

ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
ENERGIA-BURUJABETZARANZKO 

PAUSUAK EMATEA 
KODEA:  3.3.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Udalak energia-burujabetzarako pausuak ematea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Legorretako Udala hasia dago 
energia gaia lantzen: eskolaldeko 
berogailua biomasa bidez 
hornitzen du; kaleko argiteria LED 
argiekin ordezkatu du; argindar 
kontratazioa Goienerrekin dauka, 
energia iturri berriztagarriekin; 
formazio saioak eskaintzen ditu… 
Baina bide luzea dago oraindik 
egiteko. 
 

 
Energia-burujabetzarako bidean pausoak ematen 
jarraitu nahi dugu. Helburua energia kontsumoa 
murriztu eta kontsumitzen dena iturri ahalik eta 
berriztagarrienetatik lortzea da. Horrez gain, udalerrian 
bertan energia sortzeko bideak aztertzea.  
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Energia kontsumoa nola murrizten jarraitu aztertzea.  
- Energia berriztagarri propioa sortzeko bideak aztertzea. 

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak:  
Zerbitzu eta Hirigintza saila. 
 

Lankidetzan: Goieki.   
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

2.1.5, 3.1.1, 3.4.1 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 
 Ingurumenaren 

zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Energia kontsumoa murriztu den bai ala ez. 
  



 LEGORRETA 2030 PLAN ESTRATEGIKOA    |   PLAN ESTRATEGIKOA 

57 
 

ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
ESKUALDE MAILAN LANKIDETZAN 

ARITZEA SUSTATZEA 
KODEA:  3.4.1 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Eskualdeko herrietako udalekin lankidetza bideak sustatzea 

 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Eskualde mailan jada energia 
aholkularitza bulegoa martxan 
jarriko da. Mugikortasuna 
aztertzeko ere inguruko udalekin 
elkarlana izateko beharra azaldu 
da. Eta, horrez gain, eskualdeko 
udalak elkarlanean aritzea 
bestelako zerbitzu batzuk 
partekatu edo errazteko bidea 
izan daiteke. 
 

 
Eskualde mailako udalekin hainbat gai lantzea 
proposatzen dugu. Esaterako, pisinen erabilera 
errazteko, edo erreka ondoko lurrak garbitzeko 
makineria konpartitzeko, besteak beste.  
Udalen arteko elkarlana ezinbestekoa izango da 
Legorretako eta inguruko herrietako biztanleetako 
herritarrek bestelako zerbitzu eta baliabideak 
eskuragarri izateko.  
 
 
  

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Eskualdeko ordezkari politiko-teknikoekin elkartzea, eta goiki bidez bertan lantzea 
eskualde mailan partekatu daitezkeen zerbitzuak. 

- Gai guztiak lantzea bermatu: gizarte zerbitzuak, berdintasuna, elkarbizitza, kultru 
aniztasuna...Eskualdeko herritarrak eta baliabideak saretu, zentralizaziorik gabe. 

. 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Ordezkaritza politikoa. 
 

Lankidetzan: eskualdeko udalerriak, Goieki.  
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

1.1.1, 1.1.2,  2.1.5, 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta gizonen 
berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 
 Justizia 

soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Eskualde mailan partekatzen diren zerbitzu/baliabide berrien kopurua. 
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ARDATZA:                                                       ANTOLAMENDUA 

HELBURU 

ESTRATEGIKOA: 
ESKUALDE MAILAN LANKIDETZAN 

ARITZEA SUSTATZEA 
KODEA:  3.4.2 

PROIEKTUAREN IZENA:  

 
Norbanako edo eragile desberdinek euren zerbitzuak eskaintzeko 

espazioak ahalbidetzea 
 

JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA 

 
Lan egiteko modu eta zerbitzuak 
eskaintzeko ereduak aldatuz 
doaz, eta horri lotuta partaidetza-
prozesuan ikusi da herrian 
norbanako edo eragile ezberdinek 
euren zerbitzuak emateko 
espazioak eskuratzea ez dela oso 
erraza. Alde batetik, badira 
herrian bertan ez dauden zerbitzu 
batzuk (podologoa, fisioterapia, 
co-working espazioak…), eta 
bestetik, ez dago herritarrek 
eskaini ditzaketen zerbitzuen 
elkar-trukea egiteko lekurik 
(denbora-bankua).  

 
Justifikazioan azaldutako egoerari erantzuna emateko 
asmoz udalak erabilera anitzeko espazioak 
herritarrei lagatzeko aukera aztertuko du.  
 
Kasuan kasu aztertuko beharko dira zerbitzuen 
eskaintzarako jarri beharreko baldintzak. Irabazi 
asmorik gabeko proiektuak (denbora-bankua adibidez) 
edo irabazi asmodun proiektuak (co-working espazio 
bat edo negozioren bat, adibidez) diren kontuan 
hartuta.  
 
 
 
 

PROIEKTUA GARATZEKO EGIN BEHARREKO EKINTZAK 

- Co-workinerako prest dauden pertsonen kopurua.  
- Denboraren bankua martxan jartzeko herritar talde eragilea antolatzea.  
- Programa eskaintzeko espazio egokiak aztertzea.  

 

LEHENTASUN MAILA IRAUPENA 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         

PROIEKTUAN INPLIKATUTAKO ERAGILEAK 

Sustatzaileak/ Arduradunak: 
Zerbitzuak saila.  
 

Lankidetzan: interesa duten herritarrak.   
 

LOTURA BESTE PROIEKTUEKIN  

1.1.1, 1.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.1, 2.3.3 

PROIEKTUAREN BIDEZ SUSTATU NAHI DIREN BALIOAK  

 Bizikidetza  Emakume eta 
gizonen berdintasuna 

 Herri parte-hartzaile eta 
aktiboa 

 

 Justizia soziala 

 

 Ingurumenaren 
zaintza 

 

 Euskara 

JARRAIPENERAKO ETA EBALUAKETARAKO ADIERAZLEAK 

- Espaziorik egokitu den proiektua garatzeko bai edo ez.   
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4.6. EKINTZAK GARATZEKO KRONOGRAMA 

 

 

Ardatza Erronka Lan-ildoa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ZAINTZA 

1.1 Bakardadeari 
eta isolamendu 
sozialari aurre 
egitea 

1.1.1 Bakardadeari buruzko 
diagnostikoa egin eta aurrera 
begirako proposamenak lantzea 

         

1.1.2 Bakardadeari aurre egiteko 
programa komunitarioa diseinatu eta 
martxan jartzea 

         

1.2 Herritarren 
zaintza beharrak 
asetzeko bideak 
hobetzea 

1.2.1 Eguneko zentro balioaniztuna 
eskaintzea 

         

1.2.2 Etxebizitza alternatiboak 
sortzeko aukera aztertzea 

         

1.2.3. Zaintzaile profesionalak 
zaintzeko programa diseinatu eta 
sustatzea 

         

1.3 Haurren eta 
nerabeen 
heziketaren ardura 
herri osoak  hartzea 

1.3.1 Herri hezitzailea sustatzeko 
programa lantzea 

         

1.4 Kulturarteko-
tasuna kontuan 
hartuta elkarbizitza 
zaintzea 

1.4.1 Udaletik herritar berrientzako 
harrera lantzea 

         

1.4.2 Familia laguna programa 
sustatzea 
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Ardatza Erronka Lan-ildoa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

HERRIGINTZA 

2.1. Herriarekiko 
atxikimendua 
lantzea 

2.1.1 Eragileen mahaia sortzea 
sustatzea 

         

2.1.2 Herriko elkarteen 
ahalduntzea, zaintza eta 
partaidetza sustatzea 

         

2.1.3. Nerabe eta gazteen 
egoeraren diagnostiko partekatua 
egin eta horri erantzuteko plana 
diseinatu eta garatzea 

         

2.1.4 Herriko merkataritza babestu 
eta sustatzea 

         

2.1.5 Udalaren komunikazio 
bideak egokitzea inklusiboak izan 
daitezen 

         

2.2 Aisialdirako 
eta 
sozializaziorako 
espazio eta 
ekimenak 
eskaintzea 

2.2.1 Haurrentzako ludoteka 
birdefinitzea 

         

2.2.2 Herritarrekin aisialdirako, 
ahalduntzerako eta 
sozializaziorako ekintzak 
antolatzea 

         

2.3 Herri 
euskalduna 
izateko urratsak 
ematen jarraitzea 

2.3.1 Herri euskalduna izateko 
urratsak ematen jarraitzea 

         

2.3.2 Eskola errefortzuak euskaraz 
eskaintzeko aukera aztertzea 

         

2.3.3. Mintzalagun programa 
berrabiaraztea 
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Ardatza Erronka Lan-ildoa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ANTOLA-
MENDUA 

3.1 Pertsonak oinarri 
izango dituen hiri-
planifikazioa egitea 

3.1.1 Uholdegarritasun-afekzioari nola 
erantzun aztertzea, eta honi aurre egiteko 
plan bat diseinatu eta garatzea 

         

3.1.2. Etxebizitzen inguruko azterketa egin, 
eta sustapen plana diseinatu eta onartzea. 

         

3.1.3 Zerbitzu publikoen inguruko azterketa 
egin eta hobekuntzak sustatzea 

         

3.1.4. Mugikortasun plana egitea, garraio 
publikoa eta oinezkoak lehenetsiko dituena 

         

3.1.5 Herriguneko berdeguneen mantentze-
lanak handitzea 

         

3.2 Landa-eremua 
babestu eta balioan 

jartzea 

3.2.1 Basoen ustiaketa aztertu eta eredu 
jasangarri baterako kontzientziazio lana 
egitea 

         

3.2.2 Landa lurren kudeaketan eragiteko 
lur-jabeen eta ekoizleen arteko elkarlana 
sustatzeko programa garatzea 

         

3.3 Energia-
burujabetzaranzko 
pausuak ematea 

3.3.1 Energia gaien aholkularitza-zerbitzua 
sustatzea 

         

3.3.2 Udalak energia-burujabetzaranzko 
pausuak ematea 

         

3.4 Eskualde mailan 
lankidetzan aritzea 

sustatzea 

3.4.1 Eskualdeko herrietako udalekin 
lankidetza bideak sustatzea 

         

3.4.3 Norbanako edo eragile desberdinek 
euren zerbitzuak eskaintzeko espazioak 
ahalbidetzea 
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5. PLANAREN KUDEAKETA  
 

5.1  EGITURAK 

 

Plan Estrategikoa garatzeko planaren jarraipena egiteko egiturak beharko dira. Helburu horretarako 

bi egitura proposatzen dira:  

- Udal  barruan planaren jarraipenerako talde politiko-teknikoa: 

gutxienez urtean bitan elkartuko dena, helduko den urteko programazioa adostu, 

kronograman jarri eta berau garatzeko beharrezko aurrekontuak kalkulatzeko. Eta 

bestetik, aurreko urtean egindako lanak ebaluatzeko eta hortik aurrera begirako 

ikaspenak ateratzeko.  

 

- Batzorde Ireki bat: udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztietako 

ordezkariekin eta herritarrei irekia. Urtean behin edo bi urtean behin bilduko 

litzatekeena. Herritarrei irekia, elkarteen bidez edo norbanakoei aukera emanaz. 

Batzordearen helburua Planaren garapenaren berri herriari ematea izango da, eta 

herritarrek nahiz oposizioak planaren garapenaren inguruko informazioa jaso eta 

iritziak ematea izango da.  

 

 

5.2  JARRAIPENA 

 

Aurrez aipatu bezala, 8 urtera begirako plan hau egikaritzeko ezinbestekoa 

izango da urteroko ekintza planetan zehaztea egin beharreko lanak. Lan 

hauek arduradunak izan beharko dituzte, bai eta aurrekontua ere.  

 

5.3  EBALUAZIOA 

 

Planaren betetze-maila urtero baloratuko den arren, ebaluazio sakonagoak egin beharko 

dira. Horretarako Plan Estrategiko honekin batera Planaren ebaluaziorako tresna 

sortu da. Bertan planifikatutako 28 ekintzek burutze-maila neurtzeko adierazleak 

dituzte: gutxienez bat eta gehienez hiru.  

Ebaluaziorako tresnan hiru momentu nagusi jaso dira, 2023an, 2026an eta 2030ean baloratzeko.
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6. PROZESUAREN BALORAZIOA 
 

Lau esparrutan baloratu da Legorreta 2030 Plan Estrategikoa partaidetza-prozesua: 

6.1  BALORAZIO OROKORRA 

Prozesuaren balorazio orokorra ona izan da partaideen, talde eragilearen eta talde teknikoaren 

aldetik. Hasieran ezarritako helburuak bete direla esan daiteke. Ardazkako mahaietan, mahai 

zabaletan eta inspirazio saioetan parte hartu dute herritarrek, sintonia ona eta prestasuna ikusi da 

partaideen, giro ona, eta adostasunetara iristeko aukera izan dugu.   

6.2  ARDAZKAKO BALORAZIOAK 

Ardazkako mahaien balorazio ona egin da, partehartzean gorabehera batzuk izan badira ere, 

agenda kontuengatik izan da, partaideek interesa eta prestasuna erakutsi dute prozesu guztian 

zehar. Ezarritako helburuak bete dira ardazkako mahaietan.  

Proiektuaren asetasun mailari dagokionez, 1etik 10era ardazkako mahaietako puntuazioak 

honakoak izan dira: 

1 puntu 2 puntu 3 puntu 4 puntu 5 puntu 6 puntu 7 puntu 8 puntu 9 puntu 10 puntu 

      % 20 % 50 % 30  

 

Hobetzekoen artean aipatu da aniztasunaren partehartzea hobetzeko beharra.  

6.3  MAHAI ZABALETAKO BALORAZIOAK 

Lehen eta bigarren mahai zabalak ongi baloratzen dira. Partehartzea zabala izan da eta ezarritako 

helburuetara iritsi gara. Partaideen aldetik ere ongi baloratu dira saioak. 

Hobetzekoen artean aipatu da partehartzeko behar bereziak dituzten kolektiboekin lanketa 

espezifikoa egitea egokia litzatekeela etorkizun batean, saioetako aniztasuna eta benetako 

partehartzea bermatu dadin. Proposamen bat izan daiteke gai jakin bat landu aurretik behar 

espezifikoak dituen kolektiboarekin mahai bat osatzea eta berariaz lanketa egokitua egitea.  

6.4  INSPIRAZIO-SAIOKO BALORAZIOA 

Inspirazio saioaren balorazioa ona izan da, aurretiko izen ematean jende gutxi apuntatu bada ere, 

azkenean herritar ugari elkartu dira hitzaldian. Hizlarien txanda amaitu ondoren eztabaidaren tartea 

ireki da eta bertaratuek interesa agertu dute gai ezberdinen inguruan eztabaida zabaltzeko. 
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7. ERASKINAK 
 

Eranskin gisa partaidetza-prozesuan zehar sortutako dokumentazioa jaso dugu: 

1. Talde eragileko bileretako aktak 

2. Ardazkako mahaietako saioetako aktak 

3. Saio zabaletako aktak 

4. Komunikazio-euskarriak 

 


