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1/
SAIOEN DISEINUA.

• Saioan parte hartuko dute: Erredakzio Taldea + Hiritik At
• Saioa dinamizatu du: Hiritik At
• Saioaren iraupena: 2 ordu 

• Helburuak: 
Gaikako tailerrak eginez, HAPOaren diagnostiko-dokumentua aberastuko duen eztabaida 

bultzatzatu eta herritarrek udalerriaren etorkizunari lotutako funtsezko ideiei buruz duten iritzia 
jasotzea. Ideia horiek Aurrerapen fasean aztertu eta garatuko dira. Erredakzio taldeak egindako 
dibulgazio-dokumentuan oinarrituta, saioaren helburua izango da hainbat gairi buruzko iritziak 
baliozkotzea, zalantzan jartzea edo euron gaineko hausnarketak eragitea. Gai horiek honakoak 
izango dira, besteak beste, mugikortasuna, etxebizitza, jarduera ekonomikoa eta paisaia, 
eta, batez ere, herritarrek iritzi-emateko oinarritzat erabiliko den aurretiazko txostenean 
identifikatutako gaietan jarriko da fokua. Horretarako, interes handieneko gaiak identifikatuko 
dira, edo polarizaziorik handiena eragiten dutenak, helburua eztabaida sortzea eta horri buruzko 
iritziak mahai gainean jartzea delako. Landuko diren gaietara eta bizilagunen gizarte-errealitatera 
egokituko da metodologia. Parte-hartze kualitatiboa bilatzen saiatuko gara. 

• Parte-hartzeko deialdia: 
Udalerriko kolektiboak eta taldeak identifikatuko dira (ahal dela dagoeneko eratuta 

daudenak), eta berariazko deialdia egingo da parte har dezaten. Saio irekietan parte hartzeko 
zailtasun handiena duten pertsonekin ahalegin berezia egingo da, beren narratiba eta diskurtsoa 
presente egon daitezen; hain zuzen ere, adinekoak, mugitzeko arazoak dituztenak, hizkuntza 
menderatzen ez dutenak... edo parte hartzeko beste oztopo batzuk dituztenak. 

      

• Saioetan landu diren gaiak: 
Saio guztiek honako galdera hau izango dute gidalerro: 
Zumarragan, 
nola lor dezakegu denontzako bizigarriagoa izango den etorkizuna?        

Gai bakoitzari buruzko eztabaida eta elkarrizketa aipatutako galdera horretan oinarrituta 
egin beharko dira, fokua Zumarragaren etorkizunean jarrita beti; eta, aldi berean, genero-
ikuspegia eta dauden beharrizan guztiak kontuan hartuta, ingurumenaren aldetik Zumarraga 
herri jasangarri bilakatzeko nahi ahaztu barik .

Saio bakoitzean landuko diren gai zehatzak:
◦ 1.saioan: mugikortasuna eta azpiegiturak, espazio publikoa eta ekipamenduak, eta 

paisaia eta landa eremuak.
◦ 2.saioan: etxebizitza, jarduera ekonomikoak, eta hirigintza garapenak.
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• Saioen egitura:
(15’) Sarrera: saioaren aurkezpena, prozesu parte-hartzailearen testuingurua, parte 

hartzeko mugarrien azalpena eta parte hartzeko bideak.
(60’) Mahaikako saioa (tematikoak):  20’ mahai bakoitzak bere gaia lantzeko.
(20’) Bateratze-saioa: mahai bakoitzean jasotako ondorioak bateratzeko.
(05’) Saioaren amaiera.

• Metodologia:
World Kafea izeneko metodologia erabiliko da saioetan. Elkarrizketa kolaboratiboa 

oinarritzat duen sormen-prozesua da World Kafea. Talde txikietan jarrita, bertaratuek  euren 
ezagupenak eta ideiak partekatuko dituzte. 

Saioetan parte-hartzaileak talde txikietan batuko dira. Talde guztietan landuko dituzte 
saio bakoitzerako proposatutako gai guztiak; gaiak mahairik mahai mugituko dira, horrela, parte-
hartzaileek ez dute mahai batetik bestera joan-etorrietan ibili beharko. Txandakatze horren 
helburuak hauek dira: aurreko taldeak esandakoa aberasten joatea, talde txikietan gai komunak 
aztertzea eta elkar-elikatzea.

Hainbat galderak proposatuko dira gai bakoitzaren inguruan hausnartzeko eta, horrela,  
parte-hartzaileek herriaren etorkizuna zelan irudikatzen duten jakiteko. Egindako ekarpenak, 
hausnarketak eta emandako informazioa antolatzeko, AMIA bat osatuko da. Horretara, ideiak 
taula horretan batuta geratuko dira. Metodo hori erabiltzea garrantzitsua da datuak behar bezala 
jasota gera daitezen.

AMIA taulaz gain eta landuko diren gaiei inguruko gakoak biltzen dituzten laguntza-orriez 
aparte, talde bakoitzaren mahai gainean udalerriaren mapa bat jarriko da, parte-hartzaileek 
ekarpen geoerrefrentziatuak egiteko aukera izan dezaten.

Ondorengo lerroetan azaltzen dira, saioan erabiliko diren teknika metodologiko biak:

> WORLD KAFEA:
Zer da World Kafea? Garrantzizko gaien inguruan elkarrizketa-sare bizia sortzeko teknika 

bat. Sormen-prozesua da, lankidetzako elkarrizketa sortzeko bide dena, non ezagutza partekatzen 
den eta ekintzarako aukerak sortzen diren tamaina guztietako taldeetan.

World Kafe metodologia (munduko kafea) giza elkarrizketa prozesu interesgarria eta 
hurbila da. Pertsona talde bati galdera astunei buruz hitz egiteko aukera ematen dio, ideia, 
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akordio eta ekintza-bide sortzaile eta berritzaileak sortzeko, kafetegi baten antzeko giro atsegin 
eta adiskidetsuan.

Mahai batzuk jartzeko espazio zabala aukeratzen da; parte hartzen duten pertsonen 
kopuruaren arabera mahai gehiago beharko dira. Galdera esanguratsu bat aukeratzen da, parte-
hartzaileentzat garrantzitsua dena eta hainbat ikuspegi aztertzea eskatzen duena. Elkarrizketa-
txandak ezartzen dira, 20 eta 30 minutukoak, interes komuneko gaiei buruz. Pertsonak mahaiz 
aldatzen dira txandetan zehar; horretara, denbora-tarte laburrean konexio-sare zabala sortzen 
da, horixe da-eta sustatu beharrekoa. Kasu honetan, jendea mahai batetik bestera mugitu 
beharrean, gaiak izango dira mahairik mahai trukatuko direnak.

Txanda horien ondoren, talde osoa batuko da iritziak denen artean partekatzeko. Parte-
hartzaileei eskatzen zaie, bereaien kafe-ko txandetatik atera diren ideia nagusiak zeintzuk 
izan diren aztertzen minutu batzuk eman ditzatela, beraientzat esanahi handiena dutenak eta 
elkarrizketa horietatik erator daitezkeen ideiak foro irekian plazaratu ditzaten.

> AMIA:
Zer da AMIA? Proiektu bati buruzko ebaluazioa egiteko teknika da. Teknika hori erabiltzen 

da proiektu jakin baten inguruan hainbat arlotako informazioa izan nahi dugunean, oraina eta 
etorkizuneko proiekzioa ebaluatzeko.

Ahulguneak eta Mehatxuak jatorri endogenoko eta exogenoko alde negatiboak dira, 
hurrenez hurren; hau da, proiektuaren mugen edo oztopoen adierazle dira, lurraldearen 
elementu batean edo batzuetan proiektu hori garatzeko gaitasuna geldiarazten dutenak.

Potentzialtasunei dagokienez, Indarguneak jatorri endogenoko eta positiboko aldeak 
direla esaten dugu, eta aukerek jatorri exogenoa dutela, eta lurralde-baliabideen balorizazio edo 
aprobetxamendutik datozela.

Elkarrizketa sortzen laguntzeko, landu beharreko gai bakoitzean Zumarragak dituen 
indarguneak eta ahulguneak identifikatzen lagun dezaketen hainbat gai planteatuko dira.

• Indarguneak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira  Zumarragak dituen INDARGUNEAK mugikortasunari eta azpiegiturei 

dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Ahulguneak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Zumarragak dituen AHULGUNEAK mugikortasunari eta azpiegiturei 

dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Mehatxuak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Zumarragak dituen MEHATXUAK mugikortasunari eta azpiegiturei 

dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?

• Aukerak detektatzeko funtsezko galdera:
Zeintzuk dira Zumarragak dituen AUKERAK mugikortasunari eta azpiegiturei dagokionez, 

denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko?    
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• MUGIKORTASUNA ETA APIEGITURAK gaia lantzeko ideia gakoak:
Azpiegiturak
> Eskualdeko beste herriekiko konexioa. 
> Tren konexioa
> Udalerriaren bide perimetralak

Mugikortasuna
> Oinezkoen ibilbideak 
> Bidegorriak 
> Garraio publikoa: autobusa eta trena
> Aparkalekuak
> 30 km/h-ko eremuak
> Trafikoa debekatuta duten kaleak
> Oinezkoek eta ibilgailuek partekatutako kaleak  
> Nolakoa da elkarbizitza pertsona, bizikleta, kotxe, motor, autobus eta gainerakoen  

 artean?

• ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK gaia lantzeko ideia gakoak:
Espazio berdeak 
> Espazio berdeen sarea
> Herrian berdeguneak txertatzea
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak

Espazio publikoa
> Espazio publikoen sarea
> Gertuko espazio publikoak
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Izaera/Ibilbideak

Ekipamenduak
> Zein ekipamendu mota behar da Zumarragan? 
>Eskualde mailako zein ekipamendu kokatu beharko litzateke Zumarragan? 
> Nolakoak izan beharko lukete?
  Tamaina/Kokapena/Erabilera/Ibilbideak

• PAISAIA ETA LANDA EREMUAK gaia lantzeko ideia gakoak: 
Landa eremuak
> Zer beharrizan dute gaur egun landa eremuek eguneroko bizimoduan?
> Zer nolako bilakaera aurreikusten da?
> Zer behar berri sortuko dira landa eremuan belaunaldi aldaketari begira?
> Badago landa eremuari lotutako erabilera berriren batzeko beharrizanik?
> Auzoen arteko lotura
> Herrigunearekiko lotura
> Natur ibilbideak

Paisaia
> Babes eremuak 
  Basoak
  Eraikinak
  Iturburuak
  Errekak 
> Hondakinen kudeaketa
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• ETXEBIZITZA gaia lantzeko ideia gakoak: 
> Zein beharrizan daude Zumarragan etxebizitzari lotuta?
> Etorkizunean zer-nolako bilakaera aurreikusten da etxebizitza arloan?
> Etorkizunean gazteen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
> Etorkizunean nagusien beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu beharko lirateke?
> Etorkizunean giza-talde zaurgarrienen beharrizanei erantzuteko zein neurri hartu  

 beharko lirateke?
> Imajinatzen duzu gaur egun ez dagoen etxebizitza aukerarik? Zein tipologiakoa?
> Zelan imajinatzen duzu landa eremuko etxebizitzen bilakaera?
> Uholdeak direla eta, zein beharrizan daude etxebizitzaren ikuspegitik?
> Uholdeak eta etxebizitzak direla eta, zein neurri hartu beharko lirateke etorkizunera  

 begira?
> Eraikinen zaharberritzea
> Etxebizitza hutsak

• JARDUERA EKONOMIKOAK gaia lantzeko ideia gakoak:
> Nola baloratzen duzu gaur egun Zumarragak daukan ehun ekonomikoa? 
  Komertzioak 
  Zerbitzuak
  Lehen sektorea
  Landa eremuari lotutako aktibitate ekonomikoak
  Industria
  
> Etorkizunera begira nola imajinatzen duzu Zumarragak daukan ehun ekonomikoa?
  Komertzioak 
  Zerbitzuak
  Lehen sektorea
  Landa eremuari lotutako aktibitate ekonomikoak
  Industria 
  
• HIRIGINTZA GARAPENAK gaia lantzeko ideia gakoak:
> Gaur egun dauden garapen mota guztiak  (etxebizitzak, zerbitzuak, aktibitate   

 ekonomikoa...) nola baloratzen dituzu?
> Nolakoa da inguruarekin eta herritarrekin duten harremana?
> Lurraren artifizializazioari dagokionez, nola ikusten duzu etorkizuna?

> Gaur egun dauden etxebizitza garapenak nola baloratzen dituzu?
> Etorkizunean etxebizitza garapenak egin beharko lirateke? Egingo balira, nolakoak  

 imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten dituzu?

>  Gaur  egun dauden  zerbitzuei (publikoak eta  pribatuak) lotutako garapenak nola   
 baloratzen dituzu?

> Etorkizunean zerbitzuei (publikoak eta pribatuak) lotutako garapenak egin beharko  
 lirateke? Egingo balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan   
 aurreikusten dituzu?

> Gaur egun dauden aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak nola baloratzen dituzu?
> Etorkizunean aktibitate ekonomikoei lotutako garapenak egin beharko lirateke? Egingo  

 balira, nolakoak imajinatzen dituzu? Egitekotan, zein eremutan aurreikusten dituzu?

> Zein eremu babestu beharko litzateke garapenetik?
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Informazioa biltzeko taula:

Saioaren amaieran, gaien araberako bateratze-lana egingo da, eta 20 minutuko denbora- 
tartea emango da horretarako. Garrantzitsua iruditzen zaigu bateratze-lan horri kalitatezko 
denbora ematea, une horretan azalduko baitira argien desadostasunik handiena eragiten duten 
puntuak. Bateratzean sortzen diren gaiak hurrengo taulan jasoko dira, mantendu nahi diren eta 
hobetu daitezkeen ideien ikuspegia izateko.

Bateratze-saioan emandako informazioa biltzeko taula:

• Genero ikuspegia, zehar-lerro modura aplikatuta 

Parte-hartzea, generoaren ikuspegitik, ezinbesteko praktika da. Izan ere, hirigintza arlora 
emakumeen bizi-esperientzia ekartzen du eta, gainera, andre askok egunerokoan duten egitekoa 
ikusaraztea ahalbidetzen du. Erronka handia da partaidetza-prozesu inklusiboak, integratuak eta 
lotesleak egitea, ahots ugarik eta anitzek pisua izan dezaten. Komeni da parte hartzeko kanal 
eraginkorrak irekitzea espazio publikoaren, zuzkidura-ekipamenduaren eta abarren esparruan 
elementuak edo espazioak definitzeko eta diseinatzeko.

INDARGUNEAK | FORTALEZAS AUKERAK | OPORTUNIDADES

MEHATXUAK | AMENAZAS AHULGUNEAK | DEBILIDADES

Zeintzuk dira Zumarragak dituen INDARGUNEAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat 
lortzeko? | ¿Cuáles son las FORTALEZAS que tiene Zumarraga en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable 
para todas las personas?

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

Zeintzuk dira Zumarragak dituen AUKERAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | 
¿Cuáles son las OPORTUNIDADES que tiene Zumarraga en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para 
todas las personas?

Zeintzuk dira Zumarragak dituen AHULGUNEAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? 
| ¿Cuáles son las DEBILIDADES que tiene Zumarraga en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para 
todas las personas?

Zeintzuk dira Zumarragak dituen MEHATXUAK etxebizitzari dagokionez, denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? 
| ¿Cuáles son las AMENAZAS que tiene Zumarraga en cuanto a vivienda para conseguir un futuro más habitable para 
todas las personas?

AUKERAKINDARGUNEAK

AHULGUNEAK MEHATXUAK

HOBETU | MEJORAR MANTENDU | MANTENER

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

HOBETUMANTENDU
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Hirigintzari buruzko begirada feministak zera esan nahi du: hiri-paisaian esku hartu 
nahi bada, parekatu egin behar direla produkzio-mundutik eratorritako eskakizunak eta  
erreprodukzio-munduaren eskaerak. Hau da, haurren, adinekoen edo dibertsitate funtzionala 
duten pertsonen premiak erdigunean jarri behar direla, baina ez subjektu homogeneo gisa, 
baizik eta beste aldagai batzuk kontuan hartuta, hala nola, adina, arraza edo sexu-orientazioa.

Espazio publikoari dagokionez, kontuan hartu beharko dira sarbideak, irisgarritasuna, 
materialak, altzariak, landaredia, argiztapena eta eguzkitzea, ura... eta pertsona guztientzako 
espazio publiko atseginak eta kalitatekoak sortzen laguntzen duten gainerako alderdiak, gogoan 
izanda mendeko pertsonen autonomia eta zaintzaileen askatasuna (gehienak emakumeak) 
sustatu behar direla.

Espazio publikoak erabiltzeko autonomia eta askatasun gisa ulertu behar da segurtasun-
sentsazioa. Garrantzi handiko aldagaia da, pertsonen mugimenduak baldintzatzen dituena; hala, 
espazio publikoak etsai-girokoak eta besteenak direla iritziz gero, utzi egiten zaio espazio horiek 
erabiltzeari eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko. Beraz, segurtasun-pertzepzioa hobetzeko 
neurriak hartu beharko dira, espazio publikoan oztopo arkitektonikoak ezabatuz; adibidez, 
garraio publikoaren geltokiak eraikitzeko material gardenak erabiliz. Era berean, eraikuntzatik 
segurtasun-sentsazio handiagoa bermatzeko aldaketak ere sar daitezke; esate baterako, balkoiak, 
terrazak edo begiratokiak ugaritzeak  kalean gertatzen dena hobeto kontrolatzeko bidea ematen 
du, eta, beraz, ikusiak izaten laguntzen dute. Beste ekimen bat eraikinetako beheko solairuetan 
merkataritza edo ekipamenduak kokatzea da.

Irisgarritasunari  eta,  oro  har,  mugikortasunari  dagokienez,  arreta  berezia  jarri  behar 
da oinezkoentzako loturetan eta, batez ere, ibilgailuek oinezkoen ibilbideekin bat egiten duten 
tokietan, hala nola: garaje-irteerak, aparkalekuetarako sarbideak, bidegurutzeak, bideak 
gurutzatzeko pasabideak eta autobus-geltokiak. Oinezkoentzako ibilbideak seguruak izan daitezen, 
gomendagarria da honakoak kontuan izatea: errepideetan dauden oinezkoen pasabideak, 
zoladura mota, oinezkoentzako sarbideak... Irisgarritasun unibertsalaren, segurtasunaren eta 
garraio publikoaren garapenaren baldintzak hobetzeko jarduerek emakumeen mugikortasuna 
sustatzen dute, emakumeak baitira garraio publikoaren erabiltzaile nagusiak mugikortasun 
jasangarriaren esparruan. Halaber, gomendatzen da azterlan zehatzagoa egitea autobus-
geltokien irisgarritasunari eta espazio publikoarekiko loturari buruz, bai eta iristeko zailtasun 
handienak dituzten eremuekiko konexioa aztertzea ere, hala nola industrialdeekiko konexioa; 
izan ere, garraio publikoaren erabilera sustatzearekin batera, erabilera unibertsal bihurtzen 
lagunduko duten neurriak hartu behar dira-eta.

Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, aipatu behar da ezinbesteko praktika 
dela generoaren ikuspegitiko parte-hartzea, horixe baita bizi-esperientzia hirigintza-metodora 
hurbiltzea ahalbideratzen duena eta, era berean, emakumezko askok egunerokoetan duten 
zeregina bistaratu dezakeena. Erronka handia da partaidetza-prozesu inklusiboak, integratuak 
eta lotesleak egitea, ahots ugarik eta anitzek pisua izan dezaten. Komeni da parte hartzeko kanal 
eraginkorrak irekitzea espazio publikoaren, zuzkidura-ekipamenduaren eta abarren esparruko 
elementu edo espazioen definizioan eta diseinuan.
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2/
PARTE HARTZE DATUAK. 

Guztira, bost lagunek hartu dute parte bi saioetan, guztiak bigarren saioan. HAPOa 
moduko dokumentu estrategiko bati begira, Zumarragako herritarren kopurua kontuan izanda, 
kuantitatiboki partaidetza-maila txikia egon da. Parte hartze baxuaren onodorioz proposatutako 
metodologia egokitu behar izan da, eta gai guztiak saio bakar batean landu dira, mahai bakar 
baten bueltan. Aipatu behar da web orriaren bidez online parte hartzeko aukera dagoela, eta 
bide horrek aurrez aurreko prozesuarekin bat egiten duela, beraz, bertaratzerik izan ez duenak 
ere parte hartzeko bestelako aukerak zabalik ditu.

1.saioa: 
 Eguna: irailak 27, asteartea
 Parte-hartzaile kopurua: 0 
2.saioa:
 Eguna: urriak 6, osteguna
 Parte-hartzaile kopurua: 5

Generoari dagokionez, gizonen parte-hartzea emakumeena baino handiagoa izan zen, % 
60koa % 40arekiko. Adin-tartearen inguruko ordezkaritzari dagokionez, parte-hartzaileen % 60a,  
46-60 urte artekoak izan dira, eta ondoren 31-45 urte bitarteko biztanleek jarraitzen diete, % 
40ko parte-hartzearekin.  18 eta 30 urte bitartekoen eta 61-75 urte bitartekoen parte-hartze 
maila nulua izan da. Beraz, udalerriko gazteenak erakartzeko kanal hurbilagoak erabili behar 
direla ondorioztatzen da, baita adinekoentzako kanal irisgarriagoak ere. Oro har, parte-hartze 
kuantitatiboa nahiko txikia izan da, eta, beraz, parte-hartzea sustatu beharko da aurrerapen-
faseari begira.
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3/
ONDORIO OROKORRAK.  

Ondoren,  gaiaren  arabera  ezagutuko  ditugu  herritarren  ekarpenak  eta  hausnarketak, 
eta horiei buruzko ondorio orokorrak jasoko ditugu. Hor batutako guztiak estrategia orokor 
batzuk emango dizkigu Zumarraga bizigarriagoa eraikitzen lagunduko digun Aurrerapena idazten 
hasteko.

/ MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK:

Mugikortasuna da gure herri, hiri eta lurraldeen oinarria. Zumarragan mugikortasun 
iraunkorra lortzeko, piramidea alderantzikatu eta oinezkoei lehentasuna eman behar zaie.

Pertsonentzako espazioek lehentasuna izan behar dute. Horregatik, Zumarragako 
herritarrek uste dute oso garrantzitsua dela oinezkoentzako guneak egotea, eta Legazpi kalea 
oinezkoentzat jartzea indargune gisa definitzen dute. Oinezkoentzako ibilbideei dagokienez, 
adierazten da Ibaiondo pasealekua ez dagoela ondo egokituta, atzealde bezala funtzionatzen 
duela, ibaiaren ondoan ibilbide atsegina sortzeko egokitu beharko litzatekeela uste da. Herritar 
guztientzako oinezkoentzako ibilbideak bermatzeko beste alderdi garrantzitsu bat irisgarritasuna 
da. Alderdi horri dagokionez, irisgarritasuna hobetzeko egindako jarduketak indargune gisa 
baloratzen dira, hala nola kiroldegiaren ondoko igogailua. Ildo horretan intrebentzioak egiten 
jarraitu behar dela adierazi da.

Herritarrei kezka eragiten dien beste gai bat Zumarragako goialdearen eta behealdearen 
arteko lotura da, gaur egun errepide nazionalak banatzen duena. Adierazten da, neurriak hartu 
behar direla lurpeko pasabidearen irteeran pertsonen segurtasuna bermatzeko, eta errepide 
nazionala oinezkoentzako hesia izan ez dadin, errepidearen izaera aldatzeko pausuak eman 
behar direla. 

Bizikleta, ez da jadanik aisialdirako edo kirolerako elementu soila, eta garraiobide gisa 
erabiltzen da. Egun dagoen bidegorri-sarea modu positiboan baloratzen da, Legazpirekin eta 
Zestoarekin konexio ona dagoela adierazten da, jende asko ibiltzen baita Bidegorrian. Bestalde, 
ikastetxeen ondoan bizikletak aparkatzeko leku nahikorik ez dagoela adierazi da, arazo hori 
azaltzen dute ikasleek ikastetxeetan.

Garraio publikoari dagokionez, trena da Zumarragako ardatz nagusia, eta positiboki 
baloratzen dira, bai honen maiztasuna, zein zerbitzua. Zumarragako herritarrek trena modu 
naturalean erabiltzen dute Gasteizera, Donostiara eta Bergarara joateko. Autobus-zerbitzua 
ere positiboki baloratzen da, intermodaletik zentrorako nahiz ospitalerako konexioa ona dela 
aipatzen da.
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Ibilgailu pribatua erabiltzerari dagokionez, herritarrek hainbat arazo antzematen dituzte: 
segurtasunik gabeko puntuak, aparkaleku falta, TAOren arazoak. Hainbat puntu gatazkatsu 
aipatzen dira: Ibaiondo kaleko aldapa, parkearen eta igogailuaren arteko eremua... Aparkaleku 
publikoe dagokionez, Zelai Aristiko udal-aparkalekua modu positiboan baloratzen da, baina 
baldintza egokietan mantendu eta prezioak arautu behar direla adierazi da.

Ondorioztatzen denez, oinezko ibilbideen konektibitatea eta ibilgailu pribatuaren 
aparkalekuaren gaia Aurrerapenari begira landu beharreko bi gai dira. Udalerriaren barruan, 
funtsezkoa da ekipamendu eta zerbitzu guztiek sarbide erraza izatea, bai eta auzo guztiek ere, 
oso periferikoak edo isolatuak izan arren; espresuki aipatzen da goiko eta beheko aldea lotzeko 
beharra. Kanpoko konexioari dagokionez, oso modu positiboan baloratzen da, nahiz eta zenbait 
alderditan Urretxurekin koordinazio handiagoa bilatu beharko litzatekeela aipatzen den.

/ ESPAZIO PUBLIKOA ETA EKIPAMENDUAK:

Zerbitzuei dagokienez, badirudi hauek direla Zumarragak dituen indarguneak: ospitalea, 
lanbide heziketako eskola, zinema, kultur etxea, hirugarren adinekoen egoitza, futbol zelai berria 
eta atletismo pista, komun publikoak, frontoia...

Hala ere, alderdi horretan ahulezia batzuk daude, adierazten denez: kirol-instalazioak 
ez dira nahikoak, dagoen eskaerari erantzuteko aterpetxe bat falta da, gazteentzako espazio 
bat falta da eta musika eta dantza eskola txiki geratu da... Erabilera gutxi duten edo aukerak 
dituzten eraikinei dagokienez, mojen komentuak erabilera gutxi duela planteatzen da, eta mojak 
birkokatzea plantea litekeela proposatzen da, eraikinari erabilera publiko bat eman ahal izateko, 
bertan hirugarren adinekoen egoitza bata jartzeko aukera aztertuz.

Espazio publikoei dagokienez, hiri-ingurunean berdegunerik eta zuhaitzik ez dagoela 
aipatu da, eta adierazi da jarduketa berrietan ez dela gai hori kontuan hartu, adibidez, Zelai Arizti 
plaza berritzean, plaza berritu zenetik udan ez baitago itzalik.

Estalitako espazioei dagokienez, positiboki baloratzen da plazako arkupeak estaltzea, eta 
balio anitzeko espazio estalirik ez dagoela adierazi da. Parke eta aisialdirako guneei dagokienez, 
parke guztiek ezaugarri berberak dituztela aipatzen da, eta adin desberdinetako pertsonen behar 
zehatzei erantzungo dieten espazioak egokitu beharko liratekeela uste da.
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/ PAISAIA ETA LANDA EREMUAK:

Zumarraga landa-azalera handiko udalerria da. Natura berehalakoa da, eta erreferentziazko 
udalerria da historikoki, hiri- zein landa-izaera duelako.

Landa-auzoei dagokienez, hirigunearekin lotzen dituzten errepideak eta bidexkak hobetu 
behar dira, San Kristobalgo bidea segurua ez dela eta Bidaurretako eremuak garbitasunik eta 
mantentze-lanik ez duela adierazten da. Oinezko naturbideei dagokienez, Beloki azpiko bidea 
positiboki baloratzen da, eta zaindu beharreko elementutzat aipatzen da. Landa-inguruneari 
lotutako beste elementuetako bat auzo horien kultura- eta historia-ondarea da, eta indargune 
gisa baloratzen dira: Antioko baseliza eta Aginako auzoa.

Ibaia elementu garrantzitsua da udalerriarentzat, eta Urola ibaia eta haren erriberak 
mantentzea, zaintzea eta garbitzea funtsezkoa da ibaia hobeto aprobetxatzeko, nahiz eta 
aurreko hamarkadekin alderatuta egoerak hobera egin duen, oraindik asko dago hobetzeko. 
Ibaiaren inguruetan eta uraren ibilguan aisialdirako espazioak sor daitezkeela aipatzen da, ibaia 
eta herriaren arteko lotura handiagoa sortuz.

Ibaiaz gain, badira beste ur-baliabide batzuk, indarhune gisa aipatzen direnak, Urzabaleta, 
Urzabaleta goikoa eta Antioko ur-biltegiak,besteak beste. Gaur egun Zumarragako udalerria 
urez hornitzeko erabiltzen ez badira ere, babestu, zaindu eta balioetsi beharreko puntu bezala 
aipatzen dira.

Basoei dagokienez, Haiza Baso eta San Kristobal eremuak indargune gisa baloratzen 
dituzte herritarrek. Mendien kontserbazioari dagokionez, Izazpi eta Samiño babestu beharreko 
gune bezala aipatzen dira. Gai horri lotuta, Buruzaiko parke eolikoaren proiektuaren gaia 
mahaigaineratzen  da, eta berau, natur ingurunearen mehatxutzat hartzen da.

Hiri-paisaia ere paisaia da, eta horregatik, honek ere arreta behar du. Alde horretatik, eta 
eremua bera,  HAPOren antolamendu esparrutik kanpo badago ere, Arcelor Mittalen presentziak 
eragin handia du Zumarragako hiri-paisaian, eta nabarmendu beharreko gaia da. Berdeguneei 
eta hiri-espazioei dagokienez, ospitalearen atzean dagoen parkea gune atsegina eta paisaia balio 
handikoa dela adierazi da. Espazio publikoaren eta ekipamenduen atalean aipatzen den moduan, 
herrigunean, landaredia, zuhaitz eta berdegune gehiago behar direla aipatzen da, presentzia 
urria baitute gaur egun.
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/ ETXEBIZITZA:

Etxebizitzaren gaia egungo erronketako bat da, Zumarragan,  eta gainerako udalerri eta 
hirietan. Ez dago zenbakietan sartu beharrik, etxebizitzaren egungo diagnostikoa agerikoa 
baita: etxebizitza-parkea zaharra da, irisgarritasun-falta nabarmena da, hiri-konfigurazioa ez da 
orekatua, etxe hutsen kopurua altua da, eta etxebizitzaren prezioa oso altua da. Gai horiek guztiek 
modu batera edo bestera eragiten diete herritar guztiei. Irisgarritasunaren gaiak, mugikortasun 
arazoak dituzten pertsonei, adinekoei eta gurdildun aulkian dabiltzan pertsonei eragiten die 
gehien bat. Etxebizitzaren prezioak eta merkatuak, ordea, arazo kolektiboa izan arren, eragin 
zuzenagoa dute gazte eta pertsona zahurgarrienengan.

Lehenik eta behin, eta aurreko gaiari dagokionez, indargune gisa azpimarratzen da, 
Zumarraga "ciudad dormitorio" ez den ideia, udalerrian dauden etxebizitza ia guztiak lehen 
bizileku dira, eta hori balioan jartzen dute herritarrek.

Zumarragak industriarekiko izan duen lotura dela eta, langile-tiplogiako etxebizitza 
ugari daude, eraikin zaharrak dira eta, kasu askotan, ez dira irisgarriak. Etxebizitza batzuetan 
irisgarritasuna bermatzeko lanak egiten ari badira ere, guztiek ez dute igogailurik, eta hori da 
udalerriak duen ahulezietako bat. Honako auzoak izendatzen dira: Leturias, Esteban Orbegozo, 
Kalebarren, Ezkio bidea...

Titulartasunari eta jabetzari dagokienez, herritarrek etxebizitzen alokairua sustatzea 
eskatzen dute, alokairuko etxebizitzen eskaintza txikia baita. Alokairu sozialeko etxebizitzak 
sortzea funtsezkoa da, baita kolektibo zahurgarrienentzako alokairu eskuragarriak ere, hala nola, 
gazteentzat. Gai honi lotuta, Eusko Jaurlaritza 180 etxebizitza eraikitzen ari dela adierazten da, 
batzuk babes ofizialeko etxebizitza izaera izango dute, eta beste batzuk alokairu sozialerako 
bideratuko dira. Gainera, Forjas-eko lursail zaharrean babes ofizialeko etxebizitza gehiago 
eraikitzea aurreikusten da, baita Antio aldean 20 zuzkidura-etxebizitza eraikitzea ere. Neurriak 
norabide egokian hartzen ari diren arren, etxebizitzaren gaia Aurrerapenean garatu beharreko 
puntu bat izaten jarraitzen du.

/ JARDUERA EKONOMIKOAK:

Duela hamarkada batzuk arte Zumarragako jarduera ekonomiko nagusia industria 
metalurgikoa izan da, gaur egun, enpresen itxierak errealitate berri bat dakarkio udalerriari. 
Gaur egun, zerbitzuen sektorea da udalerriaren ardatz ekonomikoa. Lehen sektoreari lotutako 
jarduera ekonomikoa oso baxua da.
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Lehen sektoreaz hitz egiterakoan, indar gutxiko jarduera  izan arren, larunbatetako 
merkatuak duen indarra azpimarratzen da eta indargune moduan definitzen da, berau,  lehen 
sektoreari lotutako zerbitzu berriak sortzea ahalbidetuko lukeen elementu bat izan daitekeela 
aipatzen da, eta beraz indartu beharrekoa.

Industria-guneei dagokienez, Zumarragan industriak utzitako aztarna nabarmena da, 
eremu kutsatuak berroneratzea beharrezkoa ikusten da, eremuak deskontaminatu eta erabilera 
berriak ezartzeko. Gai honi lotuta, eskoria zabortegiaren gaia mahai gainean jarri da, udalerriaren 
beste ahulezietako bat bezala identifikatzen dena.

Tren konexioa abantaila eta aukera gisa ikusten da zerbitzu berriak sortzeko orduan, 
trenak bisitari asko hartzeko aukera ematen baitu. Gauza bera gertatzen da ospitalearekin, 
trakzio-elementu gisa baloratu da, bai sortzen dituen enpleguengatik, bai eskualdeko jendea 
udalerrira gerturatzeak dakarren inpaktuagatik. Adierazten da herriaren behe-aldearen eta 
ospitalearen arteko lotura hobetuz (goi-zonaldea) gero, ospitalearen eragin ekonomikoa oraindik 
eta nabariagoa izango dela, bertaratzen direnek zerbitzuak eskuragarri izan ditzaketelako. 

Balizko zerbitzu berriei dagokienez, aipatu da ostalaritzarekin eta turismoarekin lotutako 
zerbitzu berriak ezar daitezkeela, zehazki taldeei bideratutakoak aipatu dira, talde handiei 
arreta emateko zerbitzuen falta nabari baita: ostatua, restaurazioa... Sortzen diren zerbitzu 
berriak turismo naturalarekin, San Inazioko ibilbidearekin, turismo industrialarekin edo lehen 
sektorearekin erlaziona daitezkeela adierazi da.

Tokiko merkataritzari dagokionez, merkataritza sakabanatuta dagoela aipatzen da, eta 
merkataritza-eremu trinkoagoa sortuz gero, sektore hori gehiago bultzatzeko aukerak zabalduko 
liratekeela, ekintza zehatzekin, kanpainekin... Edonola, beste herrietan bezala Zumarragan 
ere saltoki txikiak mehatxupean daude, batetik, merkataritza-gune handiengatik, gaur egun 
aisialdirako gune gisa erabiltzen baitira; eta, bestetik, online erosketengatik eta banatzaile 
handiengatik. 

/ HIRIGINTZA GARAPENAK

Hirigintza-garapenak aztertuz gero, zuzkidura berriak ezartzeko lur premia argia dagoela 
adierazi da, espazio publikoaren eta ekipamenduen eremuan aipatu dira beharrezko hainbat 
zuzkidura. Kirolerako eremuak handitzeko premia ere jaso da, espazio publiko eta ekipamenduen 
atalean.

Industrialdeak eta jarduera ekonomikoko eremu berriak sortu aurretik, daudenak 
indartu, sendotu eta bete egin behar direla aipatzen da. Industria-lurzoruen deskontaminazioa, 
Aurrerapenari begira landu beharreko gaietako bat da, eremu horiek biziberritzeko eta erabilera 
berriak garatzeko beharra nabaria baita.

Bizitegi-garapenak bestalde, etxebizitza eta hiri eredua birpentsatzeko aukera gisa 
ikusten dira: etxebizitza irisgarriak, alokairu sozialekoak, adineko pertsonentzako etxebizitza 
komunitarioak, beraz horietan ere fokua jarri beharra ikusten da.

Hirigintza-garapen guztietan, konektibitateak, mugikortasunak eta irisgarritasunak 
funtsezko faktoreak izan behar dute. Hirigintza-garapen berri orok oinezkoentzako zein 
bizikletentzako konexioa eta garraio publikorako sarbidea izan beharko ditu. Horretaz gain, 
erabileren mixtura beharrezko jotzen da.
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