
klima-aldaketa

Oiartzungo
Eskolako Agenda 21 2018-2019

klima-aldaketa



kasleak

rakasleak

urasoak

skolako langileak 

dala

Eskolako Agenda 21 hezkuntza-
programan parte hartzen dugun 
Oiartzungo 3 ikastetxeok (Elizalde Herri-
eskolak, Elizalde Institutuak eta Haurtzaro 
Ikastolak) ikasturte honetan landu dugun 
gaia KLIMA-ALDAKETA izan da. 

Gai hau lantzen dugun lehen ikasturtea 
izan arren, Eskolako Agenda 21en 
parte hartzen dugunetik klima-aldaketa 
eragiten duten ingurumen arlo asko 
aztertzeko aukera izan dugu; hala nola, 
mugikortasuna, hondakinak eta energia.

Ikasturte honetan, gainera, Oiartzungo 
Eskolako Agenda 21 hezkuntza-
programak 15 urte bete ditu, beraz, 
ZORIONAK IKASLEEI, IRAKASLEEI, 
FAMILIEI eta IKASTETXEETAKO 
GAINERAKO ERAGILEEI ERE!!!

Aldizkari honetan zehar aurten emandako 
pauso nagusiak deskribatu ditugu. 
Gustukoa izatea espero dugu!

aurkibidea

Ikasturte honetan zehar honakoa 
izan da Eskolako Agenda 21 
hezkuntza-programan parte hartu 
dugun eragileen partaidetza-
kalitatea:

•	 Ikasleen, irakasleen eta gurasoen 
parte-hartzea nahiko egokia izan 
da baina hobetu daiteke. 

•	 Eskolako langileen inplikazioa 
hobe daiteke.

•	 Ikasturte honetan, Udalaren 
parte-hartzeari buruz egindako 
balorazioa iaz baino okerragoa 
da. 

03 NOlAkOA izAN dA 
pArtE-hArtzEA?

04 Zer egin dugu 
ikasturtean Zehar?

08 hErrikO diAgNOsiArEN 
14 EskOlAkO 

18 EtA 

dAtOrrEN 

ikAsturtEAN, 

zer?

Partaidetza-kalitatea
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16 udAlArENtzAkO eskaerak
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iZan Da 

parTE-HarTZEa?
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ZEr EGin 
DUGU 

ikasturtean 

Zehar?

ELIZALdE HERRI-ESKOLAK, 
ELIZALdE INSTITuTuAK ETA 
HAuRTZARO IKASTOLAK, 
ESKuALdEKO bESTE HAINbAT 
IKASTETXEREKIN bATERA, KLIMA-
ALdAKETAREN GAIA AZTERTu 
duGu. HAuEK dIRA AuRRERA 
ERAMAN dITuGuN EKINTZA 
NAGuSIAK:

•	 Klima-aldaketaren gaiaren ezagu-
pena zabaltzeko asmoz, lehiaketak 
antolatzea, irteerak egitea (Igeldon 
kokatutako eguraldiaren behatokira, 
Usurbilgo Lanbide Eskolara, eta abar), 
ikastaroak eta tailerrak, proiektu edo 
programa ezberdinak (itsas-hondaki-
nen arazoaz sentiberatzeko Pasaiako 
Mater Museoak antolatutako “Eko-
fish”	 proiektua,	 Gipuzkoako	 Foru	 Al-
dundiaren energia eraginkortasunari 
buruzko programa, etab.), erakuske-
tak bisitatzea, ...

•	 Ikastetxeko energiari lotutako iker-
ketak aurrera eramatea (zein arlotan 
hobetu behar dugun antzemateko) 
eta bide batez, lortu beharreko hel-
buruak eta ekintzen proposamena 
lantzea. 

•	 Material didaktiko ezberdinak balia-
tuz klima-aldaketaren gaian sakondu 
dugu.

•	 Ikastetxeko familien etxeko ohiturak 
ezagutzeko asmoz, Gabonen aurretik 
inkestak bidali genituen etxeetara eta 
bertan honako arloen inguruko galde-
rak barneratu genituen: ura, energia, 
hondakinak, mugikortasuna, elikadu-
ra, erosketa-ohiturak.

•	 Irakasleek ikasturte honetako gaiari 
buruzko prestakuntza jaso dute.

•	 2018ko ekainean Udalari aurkeztu 
genizkion zarataren arazoari buruz-
ko eskaeren erantzunak entzuteko 
eta horiei buruz hitz egiteko asmoz, 
eskolen eta Udalaren arteko foroa 
antolatu genuen urriaren 23an.

•	 Beste eskualde eta herrietako ikas-
tetxeetan Eskolako Agenda 21 nola 
lantzen duten ikasi ahal izan dugu 
(eskualdeko bileretan, Eskola Jasan-
garrien Sarearen bidez, apirilean 
Bilbon izandako Ingurumeneko To-
paketetan, etab.).

•	 Udalak bultzatutako energia eragin-
kortasunaren aldeko 50/50 proiek-
tuan parte hartzen ari gara eta horri 
esker, eskolako eragile ezberdinak 
energiaren baliabidea modu ardu-
ratsuan erabiltzeko ohitura onak 
bultzatzen ari gara eta baita aurrez-
penak lortzen ere.
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l e h i a k e ta r e n 

irabazleak
•	 Aurreko ikasturteetan landutako gaien 

inguruko konpromisoak betetzen ari 
ote garen birpasatzeko pausoak eman 
ditugu (adibidez, atari-garaian sortu-
tako hondakinak gaika biltzea eta pa-
tioa txukun mantentzea, ikasgelan ez 
gaudenean argiak itzaltzea, …).

•	 52	keinu	aldaketa	klimatikoaren	aurka”	
izeneko gidan agertzen den edukia 
maila ezberdinetako geletan lantzea.

•	 Oiartzungo auzo ezberdinetan klima-
aldaketari buruzko diagnostikoa lan-
tzea.

•	 Maiatzaren	 21ean	 Eskolarteko	 Foroa	
ospatu genuen Oiartzungo udaletxe-
ko Aretoa Nagusian. Bertan, klima-
aldaketari buruz ateratako ondorioak 
aurkeztu genituen, Eskolako Agenda 

21en parte hartzen duten eragile ezber-
dinek izan duten inplikazio-maila balora-
tu genuen, ikastetxeok eta familiek klima-
aldaketari aurre egiteko gure gain hartu 
ditugun konpromisoak adostu genituen 
eta amaitzeko, herriko egoera hobetzera 
zuzendutako eskaerak prestatu genituen. 
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Herriko 
diagnosiaren 

Martxotik aurrera, klima-aldaketaren inguruko diagnostikoa lantzeko asmoz, kale-
ikerketa ezberdinak antolatu ditugu herriko auzo ezberdinetan. Hauek dira azter-
tutako arloak:

ondorioak

•	 Herritarrei inkestak.

•	 DBH. 1. ziklokoei zuzenDutako inkestak.

•	 energiari lotutako kale-ikerketak.

•	 saltokietako, taBernetako eta jatetxeetako arDuraDunei 
elkarrizketak.

•	 uDaleko inguruMen teknikariari eta elektrikariari elkarrizketa.

HERRITARREI EGINdAKO INKESTAK:

Lehenik, herritarrei (gazteak, helduak eta 
jubilatuak) egindako inkesten emaitza 
orokorrak aurkeztuko ditugu:

•	 200 bat elkarrizketa egin genituen.

•	 Herritar gehienek (elkarrizketatuen 
%72ak) badakite zer den klima-aldaketa 
eta baita zein ondorio sortzen dituen 

edo sor ditzakeen ere (elkarrizketatuen 
%71k erantzun hori eman du). 

•	 Oiartzuarren zati batek (%32ak) ez du 
ezagutzen zein den etxean kontsumi-
tzen den argindarraren jatorria (gaine-
rako herritarrak gai izan dira energia 
nuklearra, berriztagarria, gasa eta ika-
tza den aipatzeko). 

•	 Elektrizitatearen fakturan agertzen di-
ren kontzeptuei dagokionez, herrita-
rren %26ak ordaintzen duen prezioari 
egiten dio kasu (soilik kontzeptu horri 
egiten dio kasu) eta herritarren %40a 
fakturan agertzen diren kontzeptue-
tako batzuk edo gutxi batzuk soilik 
ulertzeko gai dela onartu du. Bestal-
de, herritarren %34ak fakturaren atal 
guztiak edo gehienak ulertzeko gaita-
suna du. 

•	 Herritarren %70ak etxean energiaren 
galera ekiditeko inbertsioak egin ditu 
(leihoen aldaketa, fatxadan hobekun-
tzak, eta abar.).

•	 Elkarrizketatutako oiartzuarren 3/4ak 
etxean dituen bonbilla gehienak edo 
denak eraginkorrak dira (kontsumo 
baxukoak edo ia kontsumitzen ez du-
tenak). 

•	 Herritarren %70ak etxean dituen etxe-
tresnetako batzuk edo gehienak era-
ginkorrak direla adierazi du.

•	 Herritarren gehiengoak (ia %80ak) 
argiak edo etxetresnak piztu aurretik 
benetan beharrezkoa ote den pentsa-
tzen duela adierazi du eta elkarrizketa 
egin dutenen erdiak, gutxi gorabehe-
ra, argiak edo etxetresnak erabiltzea-

ri uzten dionean beti itzaltzen dituela 
aipatu du. Dena den, ezkutuko kon-
tsumoei dagokionez, elkarrizketa-
tuen gehiengoak normalean piztuta 
uzten ditu erregletak eta etxetresnak 
guztiz itzaltzen ez direnean geratzen 
diren argitxo gorriak (izan ere, soi-
lik %40ak adierazi du beti edo ia beti 
itzaltzen dituela). 

•	 Oiartzuarren %60ak neguan, etxean 
hotza sentitzen dutenean, berogailua 
piztu aurretik soinean arropa gehiago 
janzteko ohitura duela eta berogailua 
piztu aurretik benetan beharrezkoa 
ote den pentsatzen duela erantzun 
zuen. Era berean, neguan etxean beroa 
sentituz gero, berogailua itzaltzeko 
ohitura dutela komentatu zuten 
herritar gehienek (%70ak beti edo ia 
beti berogailua itzaltzeko joera omen 
du).

•	 Udan, etxean, hotz sentituz gero aire 
girotua edo haizagailua itzali ordez, 
arropa janzten dutela erantzun zuten 
herritarrek.

•	 Herritarrek (3/4a) dutxa motzak har-
tzen dituztela erantzun dute (dutxa 
luzeak edo bainua hartzen dutenak gu-
txiengoa dira).
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Lehen-hezkuntzako ikasleek auzo ezberdine-
tan energiarekin zerikusia duten kaleko azpie-
giturak eta altzariak aztertu zituzten. Hauek 
dira ondorio nagusiak:

•	 Energiaren arloan dituzten jardunbide 
egokiez gain beste arlo batzuetan egiten 
dutenaz galdetuta, elkarrizketatu gehie-
nek hondakinen arloan dituzten ohitu-
ren inguruan hitz egin zuten. Horrela, ge-
hienek adierazi zuten etxean sortutako 
hondakinen zatiki guztiak modu ego-
kiak sailkatzen dituztela edo behintzat, 
saiatzen direla. Ondoren, elikadurarekin 
zerikusia duten ohitura onak egongo li-
rateke; etxerako elikagaiak erosterako 
garaian, gehienetan bertakoak eta ga-
raian garaikoak aukeratzen dituztela 
komentatu zuten zenbait herritarrek. 
Mugikortasunari lotutako aipamenak 
ere egin zituzten hainbat oiartzuarrek 

(eguneroko joan-etorriak oinez, bizikle-
tan, patinetean edo patinetan egiteko 
ohitura dutela aipatu zuten zenbaitek). 

•	 Herritar gehienek komentatu zuten gaur 
egun egiten dutena baino gehiago egin 
dezaketela klima-aldaketaren aurrean, 
batez ere, mugikortasunaren arloan 
esfortzu gehiago egin beharko luketela 
aitortuz eta baitan hondakin gutxiago 
sortuz eta etxean, lantokian eta abar 
energia modu arduratsuan erabiliz. 

ENERGIARI LOTuTAKO KALE-IKERKETAK:

•	 Orokorrean, kaleko argiak (farolak) 
nahikoak dira eta batzuek goiko aldea 
estalita badute ere (horrela, gehiegizko 
argiztapenagatik sortzen den kutsadura 
ekidin egiten da), badira oraindik goiko 
aldea estalita ez dutenak (adibidez, 
eskolatik Altzibarrera doan bidegorrian 
estalita ez dauden 43 zenbatu zituzten 
ikasleek) . Eremu zehatz batean farola 
gehiegi daudela komentatu dute hainbat 
ikaslek: Altzibarko errepidean 9 farola 
soberan daudela uste dute.

•	 Ikasle batzuen ustez, kaleko argiek 
elektrizitatea iturri berriztagarrietatik 
lortu beharko lukete (hau da, Udalak arlo 
honetan aurrerapausoak eman beharko 

lituzke	–“farola	solarrak”	adibidez,	zenbait	
herritan dauden moduan-). 

•	 Espaloian tapa ezberdinak ikusi ditugu 
(eta ondorengo zerbitzuekin harremana 
dute: edateko uren sarea, ur zikinen 
hoditeria, euri-urak jasotzeko hoditeria, 
energia (batzuk elektrizitatearenak dira 
eta beste batzuk gasarenak), interneta 
eta telefonoa.

•	 Gabonetako argi apaingarriei dagokio-
nez, ikasle gehienoi ez zaigu iruditu ge-
hiegizkoak direnik (jarri zirenak -kalean, 
dendetan eta etxeko kanpoko aldeetan- 
nahikoak izan zirela uste dugu).

dbH 1. ZIKLOKO IKASLEEI ZuZENduTAKO INKESTAK:

Oraindik badira klima-aldaketa zer den 
eta zer eragin sortzen dituen ez dakiten 
ikasleak.

•	 Ikasleek ez dute ezagutzen etxean kon-
tsumitzen den argindarraren jatorria 
zein den (zein motatako azpiegituretan 
sortzen den energia hori, energia hori 
iturri berriztagarrietatik ote datorren 
ala erregai fosiletan ote duen jatorria, 
eta abar.). Horregatik, logikoa den mo-
duan, ez diote argindarraren fakturari 
jaramonik egiten. Ezjakintasun horri 
lotuta, etxean erabiltzen dituzten bon-
billen ezaugarriak zer nolakoak diren 
ez dakite eta gauza bera gertatzen zaie 
etxetresna elektrikoei dagokionez. 

•	 Etxeko energiaren erabilpenari eta 
ohiturei lotuta, nahiz eta aitortu duten 
argiak edo etxetresna elektrikoak 
piztu aurretik hori beharrezkoa ote 
den pentsatzen ez dutela, gehienek 
adierazi dute erabili ostean beti edo 
ia beti itzaltzeko ohitura dutela. Hala 
ere, ezkutuko kontsumoa eragiten 
duten etxetresnen argitxo gorriak edo 
erregletak itzaltzeaz soilik ikasleetako 
batzuk gogoratzen dira.

•	 Mugikorra, tableta, ordenagailua eta 
antzerako tresnak egunero eta denbo-
ra luzez erabiltzen du ikasleen zati han-
di batek. 

•	 Berogailuaren erabilera dagokionez, 
ohiturak hobetzeko beharra antzeman 
dugu, ikasleen zati batek neguan hotza 
duenean arropa gehiago jantzi ordez 
lehenik berogailua pizteko joaera duela 
adierazi baitu. 

•	 Dutxa luzeak aukeratzen dituzte gehie-
nek.

•	 Ikasleen zati batek igogailua erabili 
ordez eskaileratatik etxera igotzeko 
ohitura duela aipatu du.

•	 Ohiturekin jarraituz, oraindik badira 
heze dagoen arropa berogailuaren gai-
nean jarriz lehortzen uzten duten ikas-
leak. 

Orokorrean ikasleek klima-aldaketaren au-
rrean jokaera arduratsua badute ere, ere-
dugarria izateko aurrerapausoak ematea 
beharrezkoa da oraindik (hala aitortu dute 
ikasle askok) eta horretarako, besteak bes-
te, energiaren erabilerari lotutako ohiture-
tan hobetzen jarraitzeko beharra antzeman 
da. 
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SALTOKI, TAbERNA ETA JATETXEETAKO ARduRAduNEI ELKARRIZKETAK:

Herriko diagnostikoaren beste arlo bat sal-
tokietako arduradunei egindako inkeste-
tan eta udaleko teknikariei egindako elka-
rrizketan oinarritu zen. Hauek dira ondorio 
nagusiak:

•	 Saltoki, taberna eta jatetxe gehiene-
tan klima-aldaketa zer den badakitela 
adierazi dute eta saltzen dituzten pro-
duktuek ondorengo ezaugarriak dituz-
tela aipatu dute:

•	 Saltoki	 gehienetako	 produktuak	
jasangarriak direla erantzun dute 
saltzaileek, batez ere elikagaien 
kasuan. 

•	 Saltoki	 gutxi	 batzuetan	 aipatu	
dute ez dakitela produktuek ja-
sangarri direla esateko zein ezau-
garri izan behar dituzten.

•	 Produktuen	 jatorriaz	 galdetuta,	
saltoki gehienetan horien jatorria 
zein den jakiteaz arduratzen dira 
eta gehienek bertako produktuen 
aldeko hautua egiten dute.

•	 Saltokietan eta taberna zein jatetxeen 
erabiltzen duten energiari dagokionez, 
gehienek ez dute jatorri berriztagarria 
duen energiarik kontsumitzen. 

•	 Saltoki oso gutxik dute euren lokala 
energetikoki ongi isolatuta (hau da, 
saltoki gehienetan bero-galerak di-
tuzte) eta gehienek uste dute gabezia 
hori konpontzeko inbertsio handia 
egin beharko luketela lokalean. 

•	 Erdiak, gutxi gorabehera, adierazi du 
berogailua eta haizagailua (edo aire 
girotua) modu arduratsuan erabiltzen 
dutela (11 saltokitik 5ek ez du bero-
gailurik eta 3k ez du ez haizagailurik 
ezta aire giroturik ere). 

•	 Saltoki gehienetan ez dituzte era-
ginkortasun energetiko altuko tresnak 
erabiltzen baina, bestalde, kontsumo 
baxuko bonbillak badituzte. 

•	 Denek adierazi dute modu ardura-
tsuan erabiltzen dituztela saltokiko 
tresnak (gehienek aipatu dute behar 
dituztenean soilik pizten dituztela 
baina ezkutuko kontsumoak ez ditu 
arduratzen, tresnen argitxoak edo 
erregletak gehienek piztuta uzten di-
tuztelako). 

•	 Ia denek erantzun dute ur beroa modu 
arduratsuan erabiltzen dutela.

•	 Energiaz eta saltzen dituzten pro-
duktuen ezaugarriez gain, beste arlo 
batzuetan ere klima-aldaketari aurre 
egiteko jokabide egokiak dituztela 
adierazi dute gehienek eta horiek, ba-
tez ere, ondorengo arloan izan ohi dela 
komentatu dute: hondakinen gaian 
(ahalik eta hondakin gutxien sortzea 
eta sortutakoa behar bezala bereiztea 
eta sailkatzea izan dira gehien erre-
pikatutako jokaera egokiak). Saltokien 
erdiak, gutxi gorabehera, aipatu du ez 
dakiela klima-aldaketari aurre egiteko 
zein beste arlotan lagun dezakeen. 

udAL LANGILEEI ELKARRIZKETA:

Elizalde Institutuko ikasleen ordezkaritza 
batek ingurumen teknikariari eta elektrika-
riari klima-aldaketari aurre egiteko Oiar-
tzungo Udalak egiten duena ezagutzeko 
elkarrizketa egin zioten. Hauek dira jardue-
ra esanguratsuenak:

•	 Klima-aldaketari aurre egiteko Udalak 
batez ere energiaren arloan jardun du, 
nagusiki, energiaren kontsumoa gutxi-
tzeko neurriak martxan  jarriaz (argi-
teriari lotutakoak –udal eraikinetakoa 
eta kaleetako argiteria- eta berokun-
tzakoak).

•	 Aurrerantzean ondorengo arloetan 
jardungo dutela adierazi dute: ener-
gia gutxiago kontsumitzea, nekazaritza 
ekologikoaren alde egitea eta birzikla-
pena bultzatzen jarraitzea (batez ere 
biohondakinekin konposta). Arlo ho- 
 

rietan ondorengo jarduerak burutuko 
dituztelako komentatu dute:

•	 Arrandegietan eta harategietan 
plastiko eta paper gutxiago era-
biltzeko asmoz, bezeroen artean 
tuperrak banatzea.

•	 Kaleko argietako faroetan poten-
tzia gutxitzea, kontsumoa gehiago 
murrizteko.

•	 50/50 proiektuarekin jarraitzea, 
ikastetxeetako eragile ezberdinen 
artean energia arduraz erabiltze-
ko.

•	 Klima-aldaketari aurre egiteko edo bere 
ondorioetara egokitzeko proiektuak 
prestatu behar direnean batez ere in-
gurumen arloko langileek parte har-
tzen duten arren, beste sailetako lan-
gileek horiek burutzen ere  laguntzen 
dute.
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Eskolek 
hartutako 

kon-
promi-
soak

ikAstEtxEEtAkO 
diAgNOstikOAk lANdu 

EtA lOrtutAkO EmAitzAk 
AztErtu ONdOrEN, 

ikAstEtxEEtAN EtA gurE 
EtxEEtAN klimA-AldAkEtA 

AriNtzEN lAguNtzEkO 
EkiNtzAk mArtxAN jAr 

ditzAkEgulA OhArtu gArA. 
hOri dElA EtA, lEhENik 

ikAstEtxE bAkOitzEAN EtA 
ONdOrEN, mAiAtzArEN 
21EAN ANtOlAtutAkO 

EskOlArtEkO fOrOAN, 
guztiOk klimA-

AldAkEtArEN AurrEAN 
ONdOrENgO kONprOmisOAk 
hArtzEA ErAbAki gENuEN: 

•	 Bai etxean eta baita ikastetxean ere 
energia arduraz erabiliko dugu: ahal den 
guztietan argi naturala aprobetxatuz 
(geletako pertsianak igoaz eta argiak 
itzaliz), gelatik irtetean argia itzalita dagoela 
begiratuz, tresna elektrikoak denbora luzez 
erabili behar ez ditugunean itzaliz, “stand 
by”	 edo	 ezkutuko	 kontsumoak	 ekidin	 (hau	
da, erregletak edo argitxo gorriak guztiz 
itzaliz), berogailuko tenperatura kontrolatuz 
eta hotza baldin badugu arropa egokia 
jantzita dugula ziurtatuz, berogailua piztuta 
dagoenean leihoak ez irekiz, hozkailuko 
tenperatura ongi programatuz, garbigailua 
ondo betez, eta abar.

•	 Ura aurrezteko eta arduraz erabiltzeko 
neurriak martxan jarriko ditugu: dutxa 
motzak, txorrotak ondo itxita daudela 
ziurtatzea, komunetatik behera hondakinik 
ez botatzea, …

•	 Bertako eta garaian garaiko elika-
gaiak eskuratzea (jangelako menuetan, 
ikastetxeak antolatzen dituen jaietan, …), 
eta elikadura osasuntsua bultzatzea (fruta 
eta barazki gehiago eta haragi gutxiago, 
adibidez). 

•	 Hondakinak gutxitzea eta berrera-
bilpena bultzatzea (hamaiketakorako tu-
perrak edo berrerabiltzeko poltsak edo 
zorroak eramatea, jangelan paperezko 
eskuzapien ordez norberak etxetik telazko 
eskuzapia izateko aukera aztertzea, ikas-
tetxeko jaietan baxera berrerabilgarriak 
erabiltzea, irakasleek ura, infusioak, kafea 
hartzea euren edalontzia edo taza erabil-
tzea, papera berrerabiltzea –oharrak idaz-
teko, eta abar-, aurkezpenak, azterketak, 
eta abar paperaren ordez, ahal denean, 
ordenagailuz egitea, …)

•	 Hondakinen zatiki guztiak birziklatzea 
erraztea eta inguruak garbi mantentzeko 

garrantziaz ohartaraztea (asteburuan pa-
tioetan agertzen den zaborrari argazkiak 
ateraz eta toki ikusgarrian jarriaz, adibi-
dez). 

•	 Familiak,	 ikasleak,	 irakasleak,	…	klima-
aldaketaren inguruan gehiago informatzea. 

•	 Mugikortasun iraunkorraren alde egi-
tea: ikastetxetik gertuko ibilaldietan oi-
nez edo bizikletan joatea, familien artean 
motordun garraiobideen alternatiba di-
ren moduak bultzatzea (oinez, bizikletan, 
patinetean, eta abar), Oinbusaren aldeko 
apustua egitea, eta abar.

•	 Ikastetxeetako paisaian landaredia 
txertatzea (zuhaitzak, zuhaixkak, eta abar).

•	 Ikastetxeko erosketen arduradunei 
erosketa berdeari buruzko ikastaroak 
ematea eta aurrerapausoak ematea (pa-
peraren erosketa, ekipo informatikoak, 
karpetak, kafe-makinako kafea, eta abar). 

•	 Herriko berdeguneak, parkeak, zu-
haitzak eta zuhaixkak, mendiak, basoak, ... 
zaintzea. 
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• Herritarren artean ingurumen izaerako 
ekintzei buruzko informazioa zabaltzea 
(Udalak antolatzen dituen ekimenak 
-erreken garbiketak egiteko egunak, 
zuhaitz egun ezberdinak antolatzea, 
ikasleen adinaren araberakoak-, elkarteek, 
Udalak berak ala beste erakunde batzuek 
antolatzen dituzten ikastaroak -faktura 
elektrikoan agertzen den informazioa ondo 
interpretatzeko, eta abar-, komunikazio eta 
sentsibilizazio-kanpainak, ...).

• Herritarrek euren etxebizitzetan, herriko 
enpresa ezberdinetan, saltoki txikietan, ... 
energia aurreztera, energia eraginkortasuna 
handitzera eta energia berriztagarrietan in-
bertsioak egitera animatzera zuzendutako 
diru-laguntzak onartzea (leihoen aldake-

tak egiteko, etxebizitzetako inguratzailea 
hobetzea bero-galerak ez gertatzeko, etxe-
tresna elektriko zaharrak berritu behar di-
renean eraginkorragoak erostera animatze- 
ko, energia berriztagarrien instalazioak 
jartzeko, eta abar.) eta Udala eta enpre-
sen artean (industria-izaerakoak, adibidez) 
energiaren aurrezpena bultzatzera zuzen-
dutako	proiektuak	definitzea.	

• Energia eraginkortasunari lotutako 
proiektuak bultzatzen jarraitzea (ikaste-
txeekin egiten den 50/50 proiektua adibi-
dez, kaleetako argiterian egiten diren 
hobekuntzak, udalaren eraikinetako argi-
teriaren kontsumo murrizteko neurriak, ...) 
eta egitasmo edo hobekuntza berriak mar-
txan jartzea (udalarenak diren eraikinetako 

berokuntza-sistema hobetzea -udaletxeko 
berogailua, adibidez-, langileen eta udal or-
dezkarien artean ohitura onak bultzatzea, 
eta abar), baita energia berriztagarrien al-
deko proiektuak ere.

• Herritarrek herrian bertan kontsumi-
tzeko eta arduraz kontsumitzeko kanpai-
nak edo bestelako ekimenak antolatzea 
(Labore kooperatiba ezagutzera emateko, 
bertako nekazariek ekoitzitako produktuak 
banakako herritarrek eskuratzeko eta he-
rriko dendetan, tabernetan, jatetxeetan... 
herritarrei eskaintzeko, eta abar. Hau da, 
“KM	0”	aldeko	ekimenak	laguntzea	eta	ho-
riek bultzatzea) eta horretarako, besteak 
beste, herriko irratia aprobetxatzea.

• Hondakinen sorrera gutxitzera eta 
berrerabilpena bultzatzera zuzendutako 
ekintzak aurrera eramatea; hala nola, 
plastikoz bildutako merkatal produktuen 
aurkako kanpainak, erosketak egiterako 
orduan tuperraren erabileraren aldeko 
kanpainak indartzea (zenbait saltokietako 
gehiegizko bilgarriak ekiditeko, adibidez), 
herriko jaietan eta elkarteek antolatzen 
dituzten jardueretan baxera berrerabilga-
rriak erabiltzea (edalontziez gain, platerak 
eta abar), konpostaren aldeko ekintzak 
indartzea (bai etxeko konposta zein auzo-
konposta ere, lorezaintza-zerbitzukoek 

udazkenean jasotzen dituzten hostoak 
konposterako erabiltzea gero lorezain-
tzan berriro ongarri moduan erabiltzeko), 
herriko puntu edo saltoki zehatzetan zen-
bait ontzi erabili ondoren berriz ere buel-
tatu eta berrerabili ahal izateko makinak 
jartzea, herriko zenbait puntutan gaikako 
bilketaren zaborrontzi gehiago jartzea 
(adibidez, gazteak biltzen diren eremue-
tan,	parkeetan,	 “Labadero”an,	 Ibargainen,	
...), eta abar. 

• Mugikortasun iraunkorraren aldeko 
apustuarekin aurrera egitea (Xorrola in-
dartzea, Elizalde herri-eskolako patioan pa-
tineteak gordetzeko eremu bat jarri, bizikle-
ten mailegurako sistema ezartzea, ibilgailu 
elektrikoen aldeko apustua egitea -udalak 
bere ibilgailuak ordezkatu behar ditue-
nean berriak elektrikoak izatea, herritarrei 
zuzendutako informazioa eta azpiegiturak 
ezartzea -autoen birkarga-puntuak, bi-
zikleta elektrikoak, etab.-, bizikleta-bideen 
sarea hobetzea, oinezkoen guneen hobe-
kuntza edo beharrezkoa denean, gune be-
rriak sortzea -biodibertsitatea horietan in-
tegratuz; hau da, ez porlana bakarrik duten 
oinezkoen eremuak-, ikastetxeei Oinbusan 
laguntzen jarraitzea, herri-arteko autobu-
sak geldirik daudenean motorra itzaltzea, 
eta abar.).
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klima-
aldaketa  

eta

elikadura 
jasangarria

ETa HUrrEnGo 

ikasTUrTEan, 

klimA-AldAkEtA gai 
konplexua denez, hurrengo 

ikasturtean ere gai bera 
lantzen jarraituko dugu baina 
aurten batez ere energiaren 

ikuspuntutik aztertu dugunez, 
hurrengo ikasturteari 
begira ElikAdurA 
jAsANgArriAren 

ikuspuntutik landuko dugu. 

Ohikoa den moduan, 
ikastetxe bakoitzaren egoera 
aztertuko dugu lehenik eta 

behin hori eginda, gure 
ikastetxeetako ingurumen-

kalitatea hobetzeko ekintza-
plan bat landuko dugu. Era 
berean, Oiartzungo egoera 
aztertzera ere irtengo gara, 
gero udalari, ikasturtearen 

amaiera aldera, atera ditugun 
ondorioak aurkezteko eta 

herria hobetzera zuzendutako 
eskaerak planteatzeko. 

Zer?
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