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AGURRA

ISABEL ELIZALDE ARRETXEA
Landa Garapeneko, Ingurumeneko  
eta Toki Administrazioko Kontseilaria. 
Nafarroako Gobernua.

Ohorea da niretzat aurkeztea Nafarroako Foru Komunitateko 2015-2016ko 
Tokian tokiko Garapen Jasangarriko Jardunbide Egokien 9. Katalogoa, azken 
deialdian aurkeztutako hamabortz jardunbideak jaso baitira. Ekimenok bidea 
ematen dute bizitzaren eta ingurumenaren kalitatea era jasangarrian hobetzeko, 
eta halaber, eredutako balio dezakete bertze herri batzuetarako. 

Sari honek nafar jendearen kontzientzia sustatu nahi du jasangarritasunari buruz 
erdietsitako lorpenen inguruan, bizi-baldintzen hobekuntzari buruz iritsitako 
lorpenei dagokienez, Aalborgeko Gutunean (1994-2004) ezarritako irizpideekin 
bat eta nazioarteko bertze konpromiso batzuetan hartutako irizpideei jarraiki, 
hots, garapen jasangarriaren ikuspegitik sinatutakoei jarraiki.  

Zalantzarik gabe, garapen jasangarria da erronka nagusietako bat XXI. 
mendeko gizarteentzat, haren baitan baitago aitzina edo gibelera egitea giza 
garapenaren mailan. Erronka korapilatsua da, eta erantzunak eman behar 
zaizkio epe labur, ertain eta luzean, eta erantzunak ere tokian-tokian ematen ari 
zaizkio. Nafarroako esperientzia zehatz batzuk ekarri ditugu katalogo honetako 
orrialdeetara. 

Hiru esperientziak merezi izan dute epaimahaiaren sari nagusia. Hona 
hemen: gai organikoa berreskuratzeko herritarren mobilizazioa, Izarbeibarko 
Mankomunitatean egindakoa;  Antsoaingo baratze ekososialak, eta Tokiko 
Agenda 21 Arguedasko Udalaren Plan Orokorrean txertatzea. Halaber, aipamen 
berezi bat egin zaio Berriozarko arkitektura ekologikoko gazte zentroari, eta 
hamaika jardunbide egoki ere izan dira. 

Hemezortzi urte joan dira lehiaketa hasi zenetik, eta frogatua dago gero eta 
finkatuagoa dagoela egunez egun tokian tokiko garapen jasangarria gure 
inguruan, hala landa-ingurunean nola hirian. Horregatik, bene-benetan zoriondu 
bidenabar eskerrak eman nahi dizkiet 9. Sariketa honetan parte hartutako 
guztiei, eta halaber animatu nahi ditut horrelako jarduketak errotzen eta 
zabaltzen jarraitzera datozen urteotan. 

Argitalpen hau irakurtzera gonbidatzen zaituztet, Nafar gizartearen konpromiso 
etikoa jasoa baitago, hots, erantzukizun partekatua gizartea eta natura 
errespetatuko dituen garapena erdiesteko.  
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•	Dubaiko Jardunbide 
Egokien X. Sariketako 
Katalogoa. 2014.

ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

EsPAINIAKO HABITAT 
BATZORDEA

Espainiako Habitat Batzordea 1994an eratu zen helburu 
nagusia zuela prestatzea zein izanen zen Espainiaren 
ekarpena Habitat II Konferentzian (Istanbul, 1996). 
Konferentziarako ekarpenen lanak bukatutakoan eta hura 
egin ondoren, Sustapen Ministerioak pentsatu zuen egoki 
zela Batzordea indartzea berriz, Habitat Programa Espainian 
nola aplikatu koordinatzeko.

2016ko urrian, Nazio Batuen Hirugarren Konferentzia 
egin zen Quiton (Ekuador) etxebizitza eta hiri garapen 
jasangarriaz  (HABITAT III); helburua izan da hiri garapen 
jasangarriaren aldeko konpromiso orokorra berriz ere 
bultzatzea, “Hiri Agenda Berria” abiatzea ardatz hartuta.

Habitat Batzordea hasiera-hasieratik izan da izaera 
zabalekoa, bertan hartu baitute parte erakunde anitzetako 
ordezkariek, hala nola: Estatuko administrazio orokorraren 
hainbat departamentutakoak, autonomia erkidegoetakoak, 

toki administraziokoak, sektore pribatukoak, finantza-
erakundeetakoak, gobernuz kanpoko erakundeetakoak eta 
erakunde profesionaletakoak.

Sustapen Ministerioko Arkitektura, Etxebizitza eta 
Lurzoruaren Zuzendaritza Nagusiaren esku dago Espainiako 
Habitat Batzordeko idazkaritza iraunkorra.

Espainiako Habitat Batzordearen eginkizunak 
eraginkorragoak eta operatiboagoak izan daitezen, erabaki 
zen Jardunbide Egokiei buruzko Lantalde bat eratzea, hori 
ere izaera zabalekoa aipatu Batzordean partaide diren parte-
hartzaile guztientzat, eta deialdi bakoitzean, gainera, edizio 
horretan parte hartzen duen Adituen Taldea ere arituko da 
Batzordean. 

Koordinazioa Arkitektura, Etxebizitza eta Lurzoruaren 
Zuzendaritza Nagusiaren Hirigintza Zuzendariordetza 
Nagusiaren esku dago, eta hiriari buruzko esku-hartze 
politikak sustatzea du helburu, Habitat Programaren 
konpromisoak garatzeko, “Giza Kokapen Jasangarriak” 
eta “Guztiendako Etxebizitza Egokia” lortze aldera, honako 
jardueren bitartez: 

 ê Bultzatzea eta koordinatzea Estatuan deialdia eta jarduketen 
aurre-aukeraketa Bizi baldintzak hobetzeko Jardunbide 
Egokien Nazioarteko Lehiaketan aurkezteko, Nazio Batuek 
deitua. 

 ê Esperientziak zabaltzea, dela Batzordeak izendatutako 
Jardunbide Egoki espainiarren Katalogoaren bidez, 
dela jardunbide egokien gaineko erakusketa ibiltarien 
bidez, dela esperientziak trukatzeko mintegien bidez, 
dela hiri jasangarriei buruzko Liburutegi elektroniko bat 
mantentzearen bidez, etab.

sARIAREN HIsTORIA
Dubaiko Nazioarteko Saria, Bizitzako baldintzak Hobetzeko 
Jardunbide Egokiei buruzkoa, Maktoum Bin Rashid Al 
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•	Jardunbide Egokien 
Sariko garaikurra

ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

Maktoum xeke zenaren jarraibideei segituz sortu zen Nazio 
Batuen 1995eko Nazioarteko Konferentzian, Dubain egin 
baitzen, eta zeinetan parte hartu baitzuten 95 herrialdetako 
914 ordezkarik. Sariek helburu zuten bizitzako baldintzak 
hobetzen lagungarriak ziren jardunbide egokienak 
aukeratzea. Dubaiko agintari gorenek sariaren alde lan 
egiten jarraitu dute orduz geroztik.

Sariek ongi erakusten dute Dubaiko Gobernuak eta Arabiar 
Emirerri Batuek giza kokalekuen garapen jasangarriarekiko 
eta ingurumenaren babesarekiko duten politika eta 
konpromisoa, nazioarteko lankidetza oinarri hartuta beti.

DUBAIKO DEKlARAZIOA
Dubaiko Deklarazioa izan zen Nazio Batuen 1995eko 
Nazioarteko Konferentziako emaitzarik garrantzitsuenetako bat, 
bertan ezarri baitziren aintzatespena eta zabalkundea merezi 

zuten jardunbide egokienak bereizteko irizpide nagusiak.

Ondoren, Dubaiko Deklarazio hori bere egin zuten bai Giza 
Kokalekuei buruzko Nazio Batuen Konferentziak (Habitat II) 
bai Hirien eta Toki Agintarien Munduko Elkarteak, Istanbulen 
egin baitzen, Turkian, 1996ko ekainean.

JARDUNBIDE EGOKIENAK 
BEREIZTEA

Jardunbide Egokiak bizitzako baldintzak hobetzera 
bideraturiko ekarpen bikainak dira. Nazio Batuek eta 
nazioarteko komunitateak, oro har, adostu dute honako 
ezaugarri hauek dituzten ekimen arrakastatsuak direla:

1. Eragin nabarmen eta agerikoa dute jendearen bizitzako 
baldintzen hobekuntzan;

2. Gizartearen sektore publiko, pribatu eta zibikoen arteko 
egiazko lan bateratu baten emaitza dira;

3. Jasangarriak dira gizarteari, kulturari, ekonomiari eta 
ingurumenari begira.

Nazio Batuek eta nazioarteko komunitateak Jardunbide 
Egokiak sustatu eta erabiltzen dituzte honako hauek helburu:

1. Politika publikoa hobetzea funtzionatzen duena oinarri 
harturik.

2. Maila orotan erabakiak hartzen dituztenak eta jende guztiak 
gero eta gehiago ohartzea zer konponbide balia daitezkeen 
gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren arazo komunei 
aurre egiteko.

3. Ezagupideak, trebeziak eta esperientziak partekatu 
eta eskualdatzea lankidez lankideko komunikazio- eta 
ikaskuntza-sareak erabiliz.

1995az geroztik, 140 herrialdetako jardunbide egokiak eta 
egokienak bilduz joan dira, haiek guztiak dokumentatu eta 
zabaltzeko Nazio Batuen Jardunbide Egokien datu-basea
erabiliz, onlineko eta doako baliabidea baita. 
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

Ziklo honetarako, Batzorde tekniko Aholku-emaile batek 
aukeratuko du zer Jardunbide Egoki sartuko diren nazio 
Batuen Jardunbide Egokien datu-basean; haietarik, “BEST” 
gisa kalifikatutako 100ak aukeratuko ditu, eta 48 finalistako 
zerrenda bat proposatuko da, eta haien artean Nazioarteko 
Epaimahaiak 12 Jardunbide Egokienez osaturiko talde berri 
bat aukeratuko du 2017ko martxoan.

Dubaiko Nazioarteko Saria 2017k 12 sari izanen ditu; 
6 Jardunbide Egokietarako; 2, Jardunbide Egokienen 
Transferentzietarako; 2, Unibertsitate Ikerkuntzarako; 1, 
Sektore Pribaturako, eta sari Pertsonal 1

NAfARROAKO JARDUNBIDE 
EGOKIAK

E1999an Espainiako Habitat Batzordeak, Nafarroako 
Gobernuak eskaturik, egokitzat eta bere ekimenekin 
homologatzeko modukotzat hartu zituen Nafarroako 
Foru Komunitateko Tokian tokiko Garapen Jasangarriko 
Jardunbide Egokietarako Sarien ekimena. 

Espainiako Habitat Batzordeko ordezkari batek Nafarroako 
sarien Adituen Batzordeko kide izan da eta Habitat 
Batzordeko Lantaldeak erabaki zuen nafar sariketaren 
irabazleak zuzenean joanen zirela Nazio Batuek sustaturiko 
Jardunbide Egokienen Nazioarteko Sarietara.

Jarduera Egokienen Nazioarteko X. Sariez geroztik, 2014an 
egin baitziren, Dubain ematen diren sari horiek bi urtetik 
behin antolatu beharrean hiru urtetik behin antolatzea 
erabaki zen. 

Ondoren zehazten da zein izan den Nafarroak sarietan izan duen 
partaidetza, etengabekoa eta gero eta oparoagoa izan baita; 
izan ere, 2004az geroztik nazioarteko zenbait sari lortu ditu eta 
2010ean, saririk handiena lortu zuen, Noain Elortzibarko Aldaketa 
Klimatikorako Udal Plana” proiektuari esker.

sARIAREN KATEGORIAK                       

JARDUNBIDE EGOKIENAK 
SARIA 

 ê 6 irabazle

JARDUNBIDE EGOKIENEN 
TRANSFERENTZIA SARIA 

 ê 2 irabazle

UNIBERTSITATE 
IKERKUNTZARAKO SARIA 

 ê 2 irabazle

SEKTORE PRIBATURAKO SARIA

 ê irabazle 1

SARI PERTSONALA

 ê irabazle 1
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

V sARIA (2004)
Nafarroako zazpi jardunbide egoki hautatu ziren eta 
horietako bostek lortu zuten azkenean saria: batek BEST bat 
eta beste laurek GOOD bana. Hauexek dira:

BEST: 

 ê LIFE Micovaldorba Proiektua. Leotz Nafarroa.

GOOD: 

 ê Hamalau urteko ibilbidea berriztagarrietan. Nafarroa.
 ê Irunberri Eskualdeko eremu babestuen turismo eta 

ingurumen arloetako antolamendua, eta bertako baliabideen 
interpretazioa eta balioztatzea. Nafarroa.

 ê Desgaitasuna duen jende talde baten integrazioa ekoizpen 
eta ingurumen arloetako jardueretan.

 ê Ingurumenaren kudeaketako sistema ziurtatu bat ezartzea. 
Ezkirotz.

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2004
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

VI sARIA (2006)
 ê Espainiako Habitat Batzordeak aukeratu zituen hogeita 

hamar jardunbideetarik bederatzi nafarrak ziren: horietariko 
zazpi nafar sariketan sariak lorturikoak eta bi Ministerioak 
hautatuak. Azkenean, GOOD saria lortu zuten horietariko 
seik. Hona hemen:

GOOD: 

 ê Orgiko hariztia, Lizasoko Kontzejuarena.
 ê Zangozako Udaleko Garapen Iraunkorrerako estrategia.
 ê Eskualdegintza Nafarroako Mendi Beherean, Asociación 

Comarca de Sangüesa elkartearena.
 ê Lorezaintza ekologikoa, Noain Elortzibarreko Udalarena.
 ê Ikastetxe fotovoltaikoen sarea sortzea, Iruñeko Udalarena.
 ê LIFE Micovaldorba proiektua, Orbaibarreko Udalena, 

2004an BEST bat jaso zuen Leozko jardunbide egokiaren 
eguneratzea baita.

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2006
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

VII sARIA (2008)
Espainiako Habitat batzordeak aukeraturiko 37 
jardunbideetarik zazpi nafarrak izan ziren, bat BEST 
kategoriakoa eta beste seiak, berriz, GOOD  
kategoriakoak.

BEST: 

 ê Kultur nortasuna eraikiz landa-ingurunean, belaunaldi 
ezberdinen arteko elkarrizketa eta teknologia berrien bidez, 
Lizarrerriko TEDER elkartearena.

GOOD:

 ê Esku-hartze sozial eta hirigintzakoa La Merced auzoan. 
Lizarra.

 ê Josenea gizarteratze zentroa: heziketarako baliabide 
turistikoa. Irunberri.

 ê Nafarroako Mendi Beherearen garapen endogenoa. Zangoza
 ê Hilurreneko herria biziberrituz. Azuelo
 ê Lizoain: hamahiru herri, proiektu bat.
 ê Transportarte/Bideratu. Barañaingo Auditorioa Fundazioa.

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2008
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

VIII sARIA (2010)

Lehen aldiz, jardunbide egoki nafar batek saririk handiena 
eraman zuen Dubaiko Nazioarteko Sarietan, AWARD bat 
lortu baitzen.

Deialdi berean herrialde batek sari handienetako bi eskuratu 
zituen lehen aldia izan zen, orobat, Bartzelonako Eskola-
agenda 21 proiektuak beste AWARD bat jaso baitzuen.

Bestalde, gure erkidegoko beste bi jardunbidek ere saria 
bereganatu zuten.

AWARD:

 ê Aldaketa Klimatikorako Udal Plana Noainen, Noain  
Elortzibarko Udalarena.

BEST: 

 ê Iturraskarri. Bideak eta garbitokiak zaharberritzeko proiektu 
soziala. Irurtzun inguruko 51 herri.

GOOD:

 ê Ultzamako parke mikologikoa, ikasi eta ongi pasa gurekin. 
Ultzama.

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2010
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

IX sARIA (2012)
Espainiako Habitat Batzordeak aukeraturiko 61 
jardunbideetarik bost nafarrak izan ziren.

SHORT LIST: 

 ê Iruñeko Eraikinetan zero isuriak helburu, Iruñeko Udalarena.

BEST: 

 ê Berokuntza sistema zentralizatua eta etxeko ur beroa 
biomasaren bidez, eta biogasa sortzeko sistema mindak 
erabilita, Ultzamako udalarena.

GOOD:

 ê Antsoainerako Garapen Jasangarriko Udal Plana, Antsoaingo 
Udalarena.

 ê Ibai parkea, Iruñerriko bizikidetzarako ardatz iraunkorra. 
–Kutsadura akustikoa ebaluatu, aztertu eta murrizteko 
erremintak, estrategiak eta esku– hartzeak, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarena.

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2012
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

X sARIA (2014)
 ê Sustapen Ministerioaren azken sariketan, Espainiako 

berrogeita hemezortzi jardunbide argitaratu dira, horietarik 
sei nafarrak.

BEST: 

 ê Zaintzak eta erantzunkidetasunak ekitatea indartu eta 
herritartasuna eta garapena sendotzen dituzte, Lizarrako 
Udalarena.

GOOD:

 ê Festa jasangarriak, Antsoaingo Udalarena.
 ê Zentzumenen Parkea - Lorenea, Noain Elortzibarreko 

Udalarena.
 ê Lizarrerriko Infoenergia Puntua, TEDER elkartearena.
 ê Ecocity Lourdes Renove Proiektua, Tuterako Udalarena.
 ê Zangoza, Hiri Solidarioa, Zangozako Udalarena

sARIAK •	Espainiako Habitat 
Batzordeak hautaturiko 
jardunbideak Dubaiko 
Nazioarteko Sarietara 
aurkezteko

2014
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ESPAINIAKO HABITAT BATZORDEA ETA  
DUBAIKO NAZIOARTEKO SARIAK

JARDUNBIDE EGOKIAK EN lA WEB

NAfARROAKO GOBERNUA 
http://www.navarra.es/home_es/

sUsTAPEN MINIsTERIOA
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/

HABITAT
https://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/arq_vivienda/suelo_y_politicas/actividad/pnuahonu/che/

NEKAZARITZA, ElIKADURA ETA INGURUMEN MINIsTERIOA
http://www.magrama.gob.es/es/

DUBAI INTERNACIONAl AWARD
http://www.dubaiaward.dm.gov.ae/wps/portal/DIABP 

NAZIO BATUAK
http://www.un.org/es/
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1. DEIAlDIA  

14 jardunbide egoki aurkeztu 
ziren eta denak aukeratu 
ziren, honako hauei eman 
zitzaizkielarik Jardunbide 
Egokienaren sariak: 
Iruñerriko Mankomunitatea, 
ingurumeneko heziketa eta 
sentsibilizazio komunitarioaren 
arloko jarduerengatik; 
Aurizberriko Kontzejua, 
liburutegi publikoaren 
Berragu proiektuagatik, 
zeinak oinarri baitzituen 
informazioaren gizartea eta 
etxez etxeko zerbitzua eremu 
sakabanatuetan; eta Oraintxe 
Mensajería enpresa, sistema 
berritzaile baten bidez, bizikleta 
hirian garraiobidetako erabiliz 

eta gazteak lan-munduan txertatuz, egiazki erakutsi zuelako 
posible dela bateragarri egitea helburu ekonomikoak, 
gizarteratzea eta ingurumenarekiko errespetua.
Lehen deialdi horretan bi Aipamen Berezi eman ziren: 
bat, Iruñerriko Mankomunitateari, lohiak birziklatzeko 
sistema eredugarria erabiltzeagatik Arazuriko Araztegian; 
eta, bestea, Haritz-Berri Baserri-eskolari, pobrezia 
desagerrarazten, gizarteratzen, gazteak laguntzen eta 
ingurumenaren integrazioan egindako lanarengatik. 

 
 
Orobat, Gomendioa eman zitzaion Garinoaingo Udalari, 
ura oneratu eta mazela lehengoratzeko aurkeztu zuen 
jardunbide egokiarengatik, biziki eskatu zitzaiolarik proiektua 
betearazitakoan sariketara aurkezteko berriz.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

1999-2000

AURREKARIAK
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AURREKARIAK

2. DEIAlDIA  

20 jardunbide egoki aurkeztu 
ziren eta denak aukeratu ziren, 
Jardunbide Egokienaren hiru 
sari hauek eman zirelarik: 
BSH enpresari, fabrikazioan 
egindako etengabeko 
hobekuntzengatik eta bere nahiz 
hornitzaileen ingurumeneko 
akreditazioagatik; Haritz-
Berri Baserri-eskolari gazteen 
gizartean eta ingurumenaren 
arloan integratzeko lanean 
aritzeagatik etengabe eta 
Gaztelan Fundazioari, gizartetik 
baztertuta dagoen jendea 
gizarteratu eta lan munduan 
txertatzeko egindako ahalegin 
etengabekoagatik eta ekonomia 
humanoagoa eta solidarioagoa 
garatzeagatik.
. 
 
 

 
 
 

 
 
Saria merezi zuten hiru jardunbide baino gehiago aurkeztu 
zirenez, sei Aipamen Berezi hauek eman ziren (zerrendako 
hurrenkerak ez du inolako lehenespenik adierazi nahi):

 ê Leozko Udala, landa-garapen jasangarriko politikengatik: 
baso-ekosistemen kudeaketa integraturako sistema 
bat ezartzeagatik Orbaibarreko berezko basa-onddoak 
ekoizteko.

 ê Iruñeko Udala, Udalaren Energia Agentziak helburu 
didaktikoz ezarritako instalazio fotovoltaikoengatik.

 ê Nafarroako Piriniotako Turismo Partzuergoa, Cederna-
Garalur Elkartea, Nabaskozeko Kontzejua, eta Irunberriko, 
Erromantzatuko eta Urraulgoitiko eta Urraulbeitiko 
Udalak. Aipamen Berezia jaso zuten denek batera, bertako 
baliabideak turismo eta ingurumen arloetan antolatzeko, 
interpretatzeko eta balioztatzeko egindako lanarengatik.

 ê Energía Hidroeléctria de Navarra, S.A, energia 
berriztagarrien arloan 12 urtez egindako ibilbidearengatik, 
Nafarroa erreferente bihurtu baitu nazioartean energia 
berriak erabiltzearen arloan.

 ê Emausko Trapuketariak Fundazioa, hondakinen kudeaketa 
goresgarriarengatik, gizarteratzeko helburuari egokituz. 

 ê Schneider, S.A., desgaitasuna duen jendea integratzegatik 
ekoizpen eta ingurumen arloetako jardueretan.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

2001-2002
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3. DEIAlDIA  

26 proposamen jaso ziren 
eta Jardunbide Egokienaren 
hiru sari eman ziren, eta sei 
Aipamen Berezi.

Jardunbide Egokienaren 
sariak jaso zituzten Leozko 
Udalak, LIFE Micovaldorba 
Proiektuarengatik, 
Zangozako Udalak, Hiri-
jasangarritasunerako 
Estrategiarengatik, eta 
Lizasoko Kontzejuak, Orgiko 
Hariztiarengatik.

Hauek izan ziren sei Aipamen Bereziak:
 ê Zangozako Eskualdeko udalerriak, landa-garapeneko 

“Mendi Behera” ekimenarengatik.
 ê Noain-Elortzibarko Udala, lorezaintza ekologikoarengatik 

eta “Hermano Árbol” kanpainarengatik.
 ê Iruñeko Udala, San Pedro Ingurumen Heziketarako 

Museoarengatik.
 ê Ilundain Fundazioa, 20 urteko ibilbidearengatik gazteen 

integrazio ekonomiko, sozial eta ingurumenekoa lantzen.
 ê Izarbeibarko Mankomunitatea, obra txikietako hondakinen 

kudeaketa mankomunatuarengatik.
 ê Cederna-Garalur, Nafarroako mendialdean garapena 

eta lankidetza lantzen 10 urte baino gehiago daraman 
proiektuarengatik.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

AURREKARIAK

2003-2004
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4. DEIAlDIA 

26 proposamen jaso ziren, oso 
zerizan ezberdinekoak.

Honako hiru sari hauek 
eman ziren Jardunbide 
Egokienen modalitatean: 
Mendi-Behera Elkarteari, 
Zangozako Eskualdeko 
garapen endogenoagatik; 
Lizarrako Udalari, La Merced 
auzoan egindako esku-hartze 
sozial eta hirigintzakoarengatik, 
Barañaingo Auditorioa 
Fundazioari, BiderARTu 2005 
jarduketagatik. 
 
 
 
 
 

 
 
Deialdi horretan hain kalitate handiko jardunbide egokiak 
aurkeztu zirenez, zazpi Aipamen Berezi banatu ziren. Honatx:

 ê Josenea gizarteratze zentroa, heziketarako baliabide 
turistikoarengatik.

 ê Lizarrako Udala, aukera berdintasunaren onurei buruzko 
sentsibilizazio proiektuarengatik.

 ê Castejongo ziklo konbinatuko zentrala eta nekropolia. 
Jardunbidearen interakzioagatik, bateragarritasunagatik eta 
kudeaketa eraginkorragatik nabarmendu zen. 

 ê Lizarrako Udala, hondakinak kudeatzeko sistema 
logistikoagatik.

 ê Azueloko Udala, hilurreneko herria biziberritzeko 
jardunbidearengatik.

 ê Larraungo Udala, Mendukilo Leize-zuloa erabilera 
turistikorako begirunez egokitzeagatik eta modu 
jasangarrian kudeatzeagatik. 

 ê Lizoaingo Udala, hamahiru herri, proiektu bat.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

AURREKARIAK

2005-2006
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5. deialdia 
 

18 jardunbide aurkeztu 
ziren eta Jardunbide 
Egokienaren hiru sari 
eman ziren, baita zazpi 
Aipamen Berezi ere. 
Honako hauek izan ziren 
saridunak:
Irurtzun aldeko Gizarte 
Zerbitzu Oinarrizkoen 
Mankomunitatea, 
Bideak eta garbitokiak 
zaharberritzeko 
Iturraskarri izeneko 
proiektu sozialarengatik; 
Noain Elortzibarko Udala, 
Aldaketa Klimatikorako 
Udal Planagatik, zeinak 
Dubaiko Award saria 
jaso baitzuen 2010ean; 
eta Ultzamako Udala, 
Ultzamako Parke 
Mikologikoa proiektuagatik, 
ikasi eta ongi pasa gurekin.

 
 
Honako entitate hauek jaso zituzten Aipamen Bereziak:

 ê Sartagudako Udala, Sartagudako liburutegi Publikoan 
irakurketa sustatu eta gizarteratzeko egindako 
jarduerengatik.

 ê Josenea gizarteratze zentroa, heziketarako baliabide 
turistikoarengatik.

 ê BSH Electrodomésticos España S.A., Ezkirozko lantegia, 
prebentziozko kudeaketa ekoizpen prozesuan erabilitako 
produktu kimikoetarako.

 ê Volkswagen Navarra, S.A., hondakinen murrizketa piezen 
hornikuntza-prozesuan.

 ê Bodegas Quaderna Via, ingurumeneko sentsibilizazioa 
ekoizpen ekologikoaren bitartez.

 ê Iruñeko Udala, energia aurreztu eta eragimenez erabiltzeko 
kanpaina udal eraikinetan.

 ê TEDER ELKARTEA, landa-garapeneko proiektua 
Lizarrerrian.

deialdiaren oinarriak

AURREKARIAK

2007-2008
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6. DEIAlDIA 

21 jardunbide aurkeztu ziren. 
Adituen Batzordeak Jardunbide 
Egokienaren hiru sari ematea 
erabaki zuen, baita zazpi 
Aipamen Berezi ere.

Honako hauek jaso zituzten 
Jardunbide Egokienaren sariak: 
Ultzamako Udala, biogasa 
sortzeagatik mindak erabilita, 
eta biomasa erabiltzeagatik 
etxea berotu eta ur beroa 
lortzeko; Antsoaingo Udala, 
Garapen Jasangarrirako Udal 
Planarengatik; eta Izarbeibarko 
Mankomunitatea, inausketen 
hondarrak eta materia 
organikoa bildu eta modu 
integratuan aprobetxatzeagatik.

.

 

Honako hauk jaso zituzten Aipamen Bereziak
 ê Teder Elkartea, Eureners, landa-eskualdeetan energia 

berriztagarriak eta energiaren aurrezpena eta eragimena 
sustatzeko nazioarteko lankidetza.

 ê Nafarroako Unibertsitate Publikoa, kutsadura akustikoa 
ebaluatu, aztertu eta murrizteko erremintak, estrategiak eta 
esku-hartzeak.

 ê Iruñeko Udala, Iruñeko Eraikinetan zero isuriak helburu 
izeneko ekimenagatik, Dubaiko Nazioarteko Sarian finalista 
2012an.

 ê Guardian Industries navarra S.L.U. Hondakin arriskutsuak 
beste industrietarako lehengai bihurtzea eta uren 
berrerabiltzea eta aprobetxamendua.

 ê Zangozako Udala, gune historikoaren berrespena garapen 
jasagarriaren bidean aurrera egiteko.

 ê Bortzirietako Mankomunitatea, Besta-Bus abiaraztea 
Bortzirietan.

 ê Berriozarko Udala, naturaren gela Berriozarren.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

AURREKARIAK

2009-2010



21

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

7. deialdia 

17 eskaera jaso ziren, 7. katalogoan biltzeko modukoak 
denak ere, orduko hartan argitaratu baitzen aurrenekoz 
formatu digitalean soilik. Jardunbide Egokienaren hiru sari 
eman ziren, eta zortzi Aipamen Berezi

 
 
Honako hauek eskuratu zituzten Jardunbide Egokienaren 
sariak: Iruñerriko Mankomunitatea, Iruñerriko auzoko 
konpostajerako ekimenagatik, Noain Elortzibarko Udala, 
Lorenea Zentzumenen Parkeagatik eta Antsoaingo Udala, jai 
jasangarrietarako proiektuagatik. 
 
Hauek izan ziren sei Aipamen Bereziak:

 ê Tuterako Udala, Lourdes Renove proiektua.
 ê Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea. Nafarroako 

Mendialdearen garapen jasangarria helburu: CEDERNA-
GARALURren esperientzia Zangozan.

 ê BSH, Electrodomésticos España, S.A. “Iñitiative energía” 
proiektua.

 ê Teder elkartea. Infoenergia Puntuaren ezarpena 
Lizarrerrian.

 ê Argia Ikastola. Sozietate Kooperatiboa. Amalurra – Madre 
Tierra – Mother Earth: Jasangarritasun energetikoa Argia 
Ikastolan.

 ê Lizarrako Udala. Zaintzak eta erantzunkidetasunak ekitatea 
indartu eta herritartasuna eta garapena sendotzen dituzte, 
Lizarrako Udalarena.

 ê Baja Montaña – Mendi Behera Elkartea. Globalki pentsatzen 
ikasiz tokian tokian ekiteko.

 ê Ripakoa Laketzeko Kultur Elkartea eta Lizoain-
Arriasgoitiko Udala. Parke bat geure-geurea. 

deialdiaren oinarriak

2011-2012

AURREKARIAK
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8. DEIAlDIA 
 

 

Hamazazpi jardunbide aurkeztu ziren eta 8. Katalogoan 
bildu ziren denak ere, haien berri zabaltzearren eta partaide 
guztiek egindako ahalegina ezagutaraztearren. Haietarik 
hiruk jaso zuten saririk handiena, hots, Jardunbide 
Egokienaren saria, eta beste zazpik erdietsi zuten Aipamen 
Bereziaren kalifikazioa.

 
 
Jardunbide Hoberenak Iruñerriko Mankomunitatea / Iruñerriko 
Zerbitzuak erakundearentzat izan ziren, Nafarroako Elikagaien 
Bankuari eguneroko elikagaiak biltzeko ekimenagatik; halaber, 
Antsoaingo Udalarentzat, mugikortasun jasangarriko proiektu 
honengatik: Oinez doan herria, eta azkenik, Zangozako 
Udalarentzat, proiektu honengatik: Zangoza, Hiri Solidarioa. 
 
Hona hemen Aipamen Bereziak:

 ê Argia Ikastola. Sozietate kooperatiboa Amalurra – Madre 
Tierra – Mother Earth: Oinez Basoa Soto de los Tetones 
eremuan.

 ê Izarbeibarko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea, Allo aldea: Pertsonak gizarteratzea 
nekazaritza ekologikoaren eta etxez etxeko zerbitzuaren 
bitartez.

 ê BSH, Electrodomésticos España, S.A. Iñitiative energia 
proiektua.

 ê Ilundain Haritz Berri Fundazioa: Ilundain Haritz Berri 
Fundazioa: gizarteratzea eta ingurumena.

 ê Teder Elkartea: Eskualdeko zerbitzua Lizarrerriko Tokiko 
Agenda 21a berritu eta mantentzeko.

 ê Lizarrako Udala: Zaintzak eta erantzunkidetasunak 
herritartasuna eta garapena sendotzen dituzte; 
sentsibilizazio-esperientziak.

 ê EDER Partzuergoa: Oihan-kudeaketa mankomunatua 
Nafarroako Erriberako Pinudietan.

 ê Berriozarko Udala: Hiriko baratze ekologikoak.

DEIAlDIAREN OINARRIAK

AURREKARIAK

2013-2014
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JARDUNBIDE HOBERENAK ETA AIPAMEN BEREZIAK

ENTITATEAK 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016
Iruñerriko Zerbitzu 
Mankomunitatea JH-AB JH JH

Aurizperriko Kontzejua JH 
Oraintxe ABnsajería JH
Haritz-Berri Baserri Eskola AB JH
BSH Electrodomésticos España 
S.A. Factoría de Esquíroz JH AB AB

Gaztelan Fundazioa JH
Leozko Udala AB JH
Iruñeko Udala AB AB AB AB
Nafarroako Pirinioetako 
Turismo Partzuergoa. Cederna-
Garalur Elkartea. Nabaskozeko 
Kontzejua. Irunberriko, 
Erromantzatuko, Urraulgoitiko 
eta Urraulbeitiko Udalak. 

AB

Energía Hidroeléctrica de  
Navarra, S.A. AB

Emausko Trapuketariak Fundazioa AB
Schneider, S.A. AB
Zangozako Udala JH AB JH
Lizasoko Kontzejua JH
Zangozaldeko  
Udalerriak AB

Noain-Elortzibarko  
Udala AB JH JH

Ilundain Fundazioa AB AB
Izarbeibarko Mankomunitatea AB JH JH
Cederna-Garalur AB

AURREKARIAK
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JARDUNBIDE HOBERENAK ETA AIPAMEN BEREZIAK

ENTITATEAK 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016
Nafarroako ABndi - Behera 
Elkartea JH

Lizarrako 
Udala JH-AB-AB AB AB

Barañaingo Auditorioa Fundazioa JH
Josenea gizarteratze-laneratze 
Zentroa AB AB

Ziklo konbinatuko Zentrala 
eta “El Castillo” Nekropolia. 
Castejon

AB

Azueloko Udala AB
Larraun AB
Lizoaingo Udala AB
Irurtzun aldeko Gizarte 
Zerbitzuen  
Mankomunitatea

JH

Ultzamako Udala JH JH
Sartagudako Udala AB
Volkswagen Navarra S.A. AB
Quaderna Via upeltegiak AB
TEDER Elkartea AB AB AB AB
Antsoaingo Udala JH JH JH JH
Akustika Laborategia. Nafa-
rroako Unibertsitate Publikoa AB

Guardian Industries Navarra 
S.L.U. AB

Bortzirietako Mankomunitatea AB
Berriozarko Udala AB AB AB

AURREKARIAK
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JARDUNBIDE HOBERENAK ETA AIPAMEN BEREZIAK

ENTITATEAK 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016
Tuterako Udala AB
Madrilgo Unibertsitate 
Konplutentsea AB

Argia Ikastola AB AB
Ripakoa Kultur Elkartea eta 
Lizoaingo Udala AB

Allo aldeko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea AB

EDER Partzuergoa AB
Arguedasko Udala JH

JH: JARDUNBIDE HOBERENA | AB: AIPAABN BEREZIA

Aurrekariak
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MAPAK

AURREKARIAK

TA 21 NAFARROAN
1998 - 2016

AL21 
EZARRIA

AL21 
ESKATUA

AL21  
ESKATU GABE

MENDIAK ETA 
FAZERIAK   
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MAPAK

JARDUNBIDE HOBERENAK 
NAFARROAKO FORU 
KOMUNITATEKO TOKIKO 
GARAPEN JASANGARRIAN, 
1999-2016

JH

2 JH

3 JH

4 JH

AURREKARIAK
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MAPAK

AIPAMEN BEREZIAK 
NAFARROAKO FORU 
KOMUNITATEKO TOKIKO 
GARAPEN JASANGARRIAN, 
1999-2016

AB

2 AB

3 AB

6 AB

9 AB

AURREKARIAK
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JARDUNBIDEAREN TITULUA:
 ê HERRITARREN PARTAIDETZA... KLIMA-ALDAKETA GELDIARAZTEKO  

ANTIDOTORIK ONENA, BERRESKURA DEZAGUN GAI ORGANIKOA 

JARDUERAREN KOKALEKUA:
 ê Izarbeibarko Mankomunitatea

JARDUERAK ZER LURRALDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Izarbeibarko Mankomunitateko herri guztiak / Izarbeibarko mankomunitatea. 

Artaxoa, Artazu, Berbintzana, Etxarren Girgillao, Zirauki, Girgillao, Mañeru, 
Mendigorria, Miranda Arga, Larraga, Obanos eta Gares.

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INSTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Publikoa
 ê Izena: Izarbeibarko Mankomunitatea
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HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Oscar Rubio Unzué
 ê Kargua/zeregina: Hondakinen eta Ingurumenaren arduraduna
 ê Helbidea: Mendigorriako errepidea  4-6 31100 Puente la Reina / Gares
 ê Telefonoa: 948 341 076
 ê Faxa: 948 341 212
 ê E-posta: medioambiente@mancomunidadvaldizarbe.com
 ê Webgunea : www.mancomunidadvaldizarbe.com 

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2005eko otsaila.
 ê Bukaera eguna: Bukaera egunik gabe.
 ê Beste data jakingarri batzuk: 2015eko ekainetik 2016ko ekainera.
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DESKRIPZIOA

1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Aurreko egoeran ia ez zen ingurumen-hezkuntza lantzen 
eta, era berean, ia ez zen sentsibilizaziorik egiten jendeak 
hondakinak bestela kudeatzeko, hau da, ongi kudeatzeko 
(1998 – 2005). Gure jarduketa abian jarri aurretik, ez 
zen hondakinik bereizten, eta hondakin guztiak Garesko 
zabortegi batera eramaten ziren. Zabortegi hori orain itxita 
dago. Herritarren hondakinak edukiontzi batean botatzen 
zituzten (dena den, pixkanaka, 2000. urtera arte, hainbat 
frakzio bereizten joan ziren); ez ziren kezkatzen sortzen 
zuten hondakin kopuru handi horrekin, eta ez zekiten oso 
ongi zer egin zezaketen ingurumen-egoera hain larri hori 
hobetzeko. 2015eko ekainera arte, ez zen gai organikoa 
bereizi mankomunitatean, eta bilketa hori abiarazi baino 
lehen, herritarrak engaiatzeko jarduketak egin ziren.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA

Lehendabizi, sektorez sektoreko azterlanak egin ziren 
hainbat gizarte eragilerekin, merkataritza, ostalaritza, 
inguruko enpresa eta ikastetxe guztiekin, haien beharrak 
jakiteko, eta behar haietan oinarriturik, jarduketa-planak 
prestatzeko, hori guztia hondakinak hobeki kudeatze aldera. 
Ondoren, ingurumeneko asteak lantzen hasi ziren, herri 
bakoitzeko Udalek, ikastetxeek eta taldeek parte hartuta. 
Ekimen haietan guztietan kasuan kasuko herrietako eragile 
guztien inplikazioa eta partaidetza dira nabarmentzekoak.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Helburu nagusia da herritarrak hondakinen kudeaketan 
engaiatzea. Gure iritziz, etxeetan baitago hondakina gerora 

aprobetxatzearen gakoa, hau da, behar bezala bereiztearen 
ondorioz.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
Udal, kultur talde, ikastetxe, udalbatza, emakume talde, 
etorkin talde, gazte talde, erretiratu elkarte eta abarrekin lan 
egin genuen, lanak banatuta, eta ordezkari bakoitzari eskatu 
zitzaion, garatu beharreko lanen berri emateko kasuan 
kasuko taldeari, betiere tokian tokikoaren garapena kontuan 
hartuta, hala kultur mailan nola arlo ekonomikoan, betiere 
ekonomia zirkularreko irizpideak erabilita, eta sortutako 
aberastasuna herrian bertan geldituta.

1. DEsKRIPZIOA
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Aldi berean, jaiek jasangarriak izan behar dutelako ideian 
eragin zen; hau da, koadrilen ordezkariekin bilerak egin 
eta materialak banatu zitzaizkien, hondakin guztiak nola 
banatu jakiteko. Halaber, baxera erabilgarria banatu zitzaien 
jai-ekitaldietan erabiltzeko. Era berean, tokiko artista, 
kirolari, musikari eta abarrekin lan egin genuen, egutegiak 
prestatzeko; egutegiotan, pertsonak dira ardatz nagusia.

Azkenik, gure mankomunitateko etxe guztietara joan 
eta gai organikoa bereizteko materiala banatu genuen. 
Halaber, edukiontzi giltzadunak paratu ziren, hondakin 
organikoak haietan botatzeko. Era berean, herrietara eta 
ikastetxeetara antzezlanak eraman genituen, herrian herriko 
jendeak prestatuak, organikoa bereizteak duen garrantziaz 
kontzientziatzeko.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Partaidetza borondatezkoa da, eta herritarren % 70etik hurbil 
dago. Ikastetxe, udal eta kultur talde guztien engaiamenduari 
esker, parte-hartzaileek bildutako gai organikoa 182 gr izan 
da biztanle eta egun bakoitzeko, jarduketa abian jarritako 
lehen urtean. Aldi berean, boluntariotzari esker, eskola-
baratzeei buruzko proiektu sakon bat egin da, batzuetan 
etxeko eta auzoko konpostajeari lotuta.

1.4. OHARRAK
Ia giza jarduera oro bezala, hondakinak sortzeak eta 
hondakinak ongi ez kudeatzeak nabarmen eragiten dituzte 
berotegi-efektuko gasen isurketak, eta horren ondorioz, 
pairatzen ari garen klima-aldaketa ere bai. Ingurumeneko 
arazo handi hori ikusita, Izarbeibarko Mankomunitateak 

herritarren inplikazioaren alde egin du, jakin baitakigu 
jendearen sentsibilizazioan eta inplikazioan datzala 
arazo horiei aurre egiteko balio erantsi handia, jarrerak 
aldatze aldera eta bestelako harreman bat garatze aldera 
naturarekiko. Horrela, gaia haur eskoletan hasten gara 
lantzen, eta haurren irakaskuntza-prozesu osoan jarraitzen 
dugu, haurrak egiazko hezkuntza-eragileak baitira beren 
etxeetan; eta era berean, gure herrietako gizarte-adierazpen 
guztiengana jotzen dugu. Bada, zeharkakotasunez saiatzen 
gara ereiten gure herriarekiko maitasuna, eta saiatu ere, 
herritarren jarrerak egunerokoan aldatzen, horixe baita 
klima-aldaketari aurre egiteko antidoto bakarra.

1. DEsKRIPZIOA
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JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
El Culebreteko instalazioetara hondakin organiko 
gutxiago eramatea, haren garraioa ezabatu baita, eta gai 
organikoa Mendigorrian tratatzea (herria Izarbeibarko 
Mankomunitatekoa da), eta halaber, hondakin organikoa in 
situ tratatzea etxeko, auzoko eta eskoletako konpostontzietan. 
Hondakina jatorrian aprobetxatzea, etxeko hondakin guztien % 
43 inguru baita.

2.2. ELKARTEGINTZA
Koordinazioa, partaidetza eta sinergiak sortzea Udal 
guztiekin, ikastetxe eta haur eskola guztiekin, bai eta 
honakoekin ere: hamaika kultur talde eta dendarekin; 
ostalaritza eta enpresekin, gizarte zerbitzuen 
mankomunitatearekin; parrokia, tokiko artista, Guraso 
Elkarte eta erretiratu elkarteekin; etorkin, emakume eta 
gazte taldeekin; tokiko antzerki taldeekin; liburutegi, euskara 
sustatzeko talde, kirolari, musika talde eta joaldun taldeekin; 
musika eskolekin; jota eskola eta musika taldeekin; 
ingurumeneko babes arloko taldeekin, etab.

2.3. JASANGARRITASUNA
Hondakinak sortzeak eta hondakinak ongi ez kudeatzeak 
nabarmen eragiten dituzte berotegi-efektuko gasen isurketak, 
eta horren ondorioz, pairatzen ari garen klima-aldaketa ere 
bai. Ingurumeneko arazo handi hori ikusita, Izarbeibarko 
Mankomunitateak herritarren inplikazioaren eta hurbileko 
kudeaketaren alde egin du, horixe baita klima-aldaketari aurre 
egiteko antidotorik hoberena.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

12 lan urte izan dira, betiere behetik gorantz arituta, eta 
hondakinen kudeaketa arloko gizarte eragile aunitzek 
parte harturik. Bada, urte horiek oso lagungarriak izan dira 
eskualdearen identitatea sendotzeko.Hori  
begi-bistakoa da ingurumeneko asteetako egun nagusian edota 
gai organikoa biltzeko lehen urtemugaren ospakizunean; hau 
da, herri guztietako pertsonak joaten dira ospakizuna egiten 
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den herrira, eskola-lanak partekatzen dituzte, eta batez ere, 
denek konpromiso berberarekin egiten dute bat; hots, haurrei 
bizitzeko moduko lurra utzi egin behar zaiela.

Horren haritik, beste administrazio batzuek begiz jo dituzte 
Izarbeibarko Mankomunitateko hezkuntza-programak, bai 
eta Mankomunitateak herritarrek parte hartzeko abiarazi 
dituen esperientziak ere; azken buruan, diru baliabide 
urriak ilusioarekin eta hurbileko lan partekatuarekin 
eskuzabaltasunez uztartzeko saiakerak dira.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Lan horretan emakumeak izan dira ardatz, haiek bere gain 
hartu baitute boluntariotza-lan nagusi eta konprometitua 
mankomunitateak egindako proiektuetan. 

Saio guztietan sentiberatasun berezia ere izan da etorkin 
taldeen sentimendua, iritzia eta folklorea adierazteko. 
Horren erakusgarri, hortxen dtugu ingurumeneko asteen 
X. urtemuga, Miranda Argako ekuadortarren taldeak 
eskuzabaltasunez egindako lana, edo talde ahulendako 
doako zerbitzua gai organikoaren jaira eramateko.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Izarbeibarko Mankomunitatean, gai organikoaren bilketak 
gauza berri bat ekarri du berarekin, ikastetxean bertan 
lantzen hastea proposatu baitu, gizartearekin azken 12 urte 
honetan landutako guztia biltzen saiatuta.

Neurri horiek lurralde honetako hondakinak kudeatzen 
dituen entitate ororentzat dira aplikagarriak, eta kostu txikia 
dute.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Esperientzia hainbat jardunalditara partekatzen ari da, 
transferigarritasun potentzial handia duelako; adibidez, 
NHKPIra (Nafarrpako Hondakinak Kudeatzeko Plan 
Integratua), NUPeko graduondoko jardunaldietara, toki 
entitateak eta ingurumenari buruzko jardunaldietara, etab.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Inplikaturiko gizarte-eragileen artean sinergiak sortzea.
 ê Gaikako bilketaren zirkulua ixten joatea, gai organikoa 

kontuan hartuta.
 ê Hondakina jatorrian murriztea.
 ê Baliabideak aurreztea eta hondakinak balorizatzea.

3.1.2. AUKERAK
 ê Herritarrak hondakinen bereizketan engaiatzea.
 ê Herritarrek hondakinen kudeaketan duten eginkizunaz 

jabetzea.
 ê Tokiko jasangarritasunaren gaineko sentsibilizazioa.
 ê Eskola komunitatearekin hasita, haurrak egiazko hezkuntza-

eragile bihurtuko dira helduentzat.
 ê Ekonomia zirkularraren balioa nabarmentzea, tokikoa den 

gauza oro bultzatuta.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Funtsezkoa da herritarren engaiamendua denboran 
bermatzea.

 ê Neurriak ezartzen direnean, arrakasta handia izaten dute. 
Zaila da, ordea, “gai organikoaren bereizketa” denboran 
mantentzea.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Ikusgaitasun urria, gure herrien tamainak eraginda. 

Horregatik, praktika zabaldu eta transferitu beharra dago.

3. IRAKAsPENAK3. IRAKAsPENAK



DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

38

JARDUNBIDE
HOBERENAK

Herritarren partaidetza...  
Klima-aldaketa geldiarazteko...

IZARBEIBAR

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

4.1. INBERTSIOEN ZENBATEKOA, GUZTIRA

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2005 Urtea 2006 Urtea 2007 Urtea 2008 Urtea 2009 Urtea 2010 GUZTIRA
Bazkidea: Izarbeibarko 
Mankomunitatea 18.000€ 18.000€ 18.000€ 18.000€ 18.000€

BAZKIDEA Urtea 2011 Urtea 2012 Urtea 2013 Urtea 2014 Urtea 2015 Urtea 2016 GUZTIRA
Bazkidea: Izarbeibarko 
Mankomunitatea 18.000€ 18.000€ 18.000€ 18.000€ 87.000€ 18.000€

Bazkidea: Nafarroako 
Hondakinen Partzuergoa  4.411€

Bazkidea: La Caixa Gizarte 
Ekintza 8.826€

BAZKIDEA 4: Enpresak, 
ingurumeneko babesa  4.100€

Aurrekontua, guztira 35.337 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITULUA:
 ê HONDAKINEN ETA BARATZE EKOSOZIALEN KUDEAKETA, DIBERTSITATEAN 

OINARRITUTA, ANTSOAINEN 

JARDUERAREN KOKALEKUA:
 ê Antsoain

JARDUERAK ZER LURRALDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Antsoain

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INSTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udala
 ê Izena: Antsoain

HARREMANETARAKO PERTSONA:
 ê Izen-abizenak: Eva Istúriz García, Alfredo García-Falces Larrañeta
 ê Kargua/zeregina: Berdintasun teknikaria eta TA21eko teknikaria
 ê Helbidea: Mendikale 6-8. 31013 Antsoain. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 384 048
 ê E-posta: igualdad@ansoain.es | agendalocal21@ansoain.es
 ê Webgunea : www.ansoain.es | http://ansoainsostenible.blogspot.com.es 

 http://huertosentrelasmanos.blogspot.com.es
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2014
 ê Bukaera eguna: 2016

 ê Beste data jakingarri batzuk: 
 ê 2008ko maiatza. Tokiko Agenda 21en Foroa eta Tokiko Ekintza Plana onestea (aho batez udal osoko bilkuran).
 ê 2008ko abendua. Aalborgeko konpromisoen gutuna sinatzea.
 ê 2009ko ekaina. Udal Jasangarritasunaren Dekalogoa onestea. 
 ê 2010eko urtarrila. Jasangarritasunarekiko konpromisoa, Udalaren osoko bilkuran aho batez onetsia eta 2010eko 

apirilaren 19ko 48. NAOn argitara emana, Aukera Berdintasunerako I. Planarekin batera. 
 ê 2010eko azaroa. Garapen Jasangarriko Jardunbide Egokien I. Saria, Nafarroako Gobernuak emana, Antsoaingo 

Garapen Jasangarrirako Udal Plana proiektuarengatik. 
 ê 2011ko abendua. Bateragarritasunaren aldeko Toki Ituna sinatu zen Berdintasunerako eta Familiarako 

Institutuaren, Udalaren eta beste 15 toki entitateren artean. 
 ê 2012ko urtarrila. Udal osoko bilkurak Tokiko II. Ekintza Plana onetsi zuen aho batez.  
 ê 2012ko azaroa. Garapen Jasangarriko Jardunbide Egokien I. Saria, Nafarroako Gobernuak emana, Antsoaingo Jai 

Jasangarriak proiektuarengatik.
 ê 2013ko urria. “Dabiltzan hiriak” saria, Dabiltzan Hirien Sareak emana (nazionala). 
 ê 2014ko azaroa. Garapen Jasangarriko Jardunbide Egokien I. Saria, Nafarroako Gobernuak emana,
 ê “Antsoain dabilen herria” proiektuarengatik.
 ê 2014ko azaroa. Auzoko Konpostaje Eremua eta Dibertsitatearen Baratzea inauguratu ziren, Europako Hondakinen 

Astearen barruan.  
 ê 2015eko maiatza. Baratze egokitua abian jartzea.
 ê 2015eko maiatza. Baratzea Harrobiko terrazan eraiki eta abian jartzea (Harrobi, gazteriaren etxea da).
 ê 2015eko azaroa. Lehen bilketa eta konposta Antsoaingo herritarren artean banatzea.
 ê 2015eko azaroa. Jardunbide egoki hori Tokiko Agenda 21en 15. Jardunaldian aurkeztu zen. 
 ê 2016ko maiatza. Baratzea egin eta abian jartzea, emakumeak ahalduntzeko.
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1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

“Hondakinen eta baratze ekosozialen kudeaketa, 
dibertsitatean oinarrituta” proiektua diseinatu eta ezarri 
baino lehen, Udalak jardunbide egoki bat garatu zuen, “Jai 
jasangarriak”, non, Antsoaingo beste entitate, talde eta 
herritar batzuekin batera, kontuan hartzen hasi baitzen 
jaietan sortutako hondakinen minimizazioa eta bereizketa. 
Dena dela, ez zen alternatibarik gai organikorako, eta beti 
gainerakoen edukiontzira botatzen zen, eta hori ez zen 
aprobetxatzen. 

Udalak, bestalde, Gizarte Erantzunkidetasunaren Taldea 
koordinatzen zuen, jasangarritasunaren kontzeptu integral 
zabalarekin lotutako proiektuak bultzatzeko, betiere 
ingurumen, gizarte eta ekonomia arloko gaiak kontuan 
hartuta, edozein jarduketa publikori ekitean. Talde horretan, 
Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea zegoen sartua 
(ADEMNA), Antsoainen bertan jendea eta ingurunearen 
zainketan nabarmentzen zena.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA

Antsoainek aurrerapauso bat gehiago eman eta herritar 
guztiei eman nahi izan zien frakzio organikoaren zikloa ixteko 
aukera; bereziki, dibertsitate funtzionala duten pertsonei. 
Horretarako, auzoko konposta egiteko gune bat paratu zen, 
hiri-baratze ekologiko bati lotua, hori ere egokitua baratze-
mahaien bidez. ADEMNArekin batera, proposamena Iruñerriko 
Mankomunitatean aurkeztu genuen, eta Mankomunitateak 
proiektuarekin bat egin, eta baliabide teknikoak eta materialak 
eman zituen, eta horri esker, proiektua gauzatu zen.  

Gune hori garatzearekin bat, sinergiak sortzen joan ziren 
baratze ekologikoen aldeko beste ekimen batzuekin, eta 
guztiak proiektu honetan txertatu ziren, hala nola Iñaki Ochoa 
de Olza institutuko baratzea, Harrobi Gaztelekuko baratzea, 
eta Ezkaba Ikastetxe Publikoko baratzea, lehenagotik zegoena. 

Eta, azkenik, 2016an, udal baratze ekosozialaren azalera 
handitu, eta baratze ekologiko bat paratu da emakumeak 
ahalduntzeko; horri esker, dibertsitate funtzionalaren 
kontzeptua bestelako dibertsitateekin aberastu da, hala nola 
generoarekin, adinarekin era kultur ezberdintasunekin. 

1. DEsKRIPZIOA
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Une honetan, institutuko informatika-ikasgelak 
lagundurik, espazio digital bat dugu eskura, 
esperientziak bildu, konektatu, koordinatu, partekatu 
eta bateratzeko, hala hondakinen kudeaketan nola 
baratzegintza ekosozialean. “Baratzak eskuen artean” 
izenburuko bloga.

http://huertosentrelasmanos.blogspot.com.es

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
 ê Oinarrizkoak:

 ê Klima-aldaketaren kontrako borrokan laguntzea.
 ê Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

sustatzea, dibertsitate funtzionalari eta kultur 
dibertsitateari erreparatuta.

Orokorrak:
 ê Hondakinen kudeaketa jasangarria sustatzea.
 ê Herritarrak konpostajearen eta ekoizpen 

ekologikoaren arloan sentsibilizatzea.
 ê Dibertsitate funtzionalaren gainean 

sentsibilizatzea.
 ê Herritarrek udal ekimenetan parekidetasunez 

parte har dezaten sustatzea. 
 ê Emakumeen eta dibertsitate funtzionala dutenen 

ahalduntzea erraztea.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê Eraikitako gune ekosozialak:

1. Konpostaje eta baratza gunea, dibertsitate funtzionaletik 
begiratuta, Antsoaingo jende desgaituarekin. Kudeatzaileak: 
Udala (Tokiko Agenda 21, Berdintasun Zerbitzua eta 

Lorezaintza), eta Iruñerriko Mankomunitatea. Laguntzailea: 
ADEMNA (Nafarroako Esklerosi Elkartea). 108 metroko 
azalera du, lau baratze-mahai egokituta, eta 7 konpostontzi (bi 
egokituak). 

2. Harrobiko baratzea (Gaztelekua), 12tik 30era urte bitarteko 
gazteak. Harrobiko hezitzaileek kudeatua, Udalak lagundua 
(Tokiko Agenda 21, Berdintasun eta Lorezaintza Zerbitzua). 
50m²-ko azalera duen terraza batean kokatua; bertan, 
hainbat elementu ezartzen joan dira, lurra lantzeko, gazteekin 
tailerrak egin ahala.  

1. DEsKRIPZIOA
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3. Emakumeak ahalduntzeko baratzea, ekofeminismoaren 
ikuspegitik, Gizarte Erantzunkidetasunaren Taldean parte 
hartzen duten entitate eta taldeetako emakumeekin, eta 
Antsoaingo emakumeekin, oro har. Konpostaje eremuaren 
eta dibertsitatearen baratzearen ondoan kokatua dago, eta 
250 m² ditu. 15 baratze-maila dira. 

4. Ezkaba Ikastetxe Publikoko Baratzea. Eskolako Haur 
eta Lehen Hezkuntzako haurrekin. Baratza irakasleek 
eta Guraso Elkarteak kudeatzen dute, Udalak lagunduta. 
400m²-ko azalera du, bi konpostontzi, baratze ekologikorako 
eremua, eta abereendako eremua (oiloak, eperrak, 
galeperrak, faisaiak eta untxiak).  

5. Iñaki Ochoa de Olza Institutuko baratzea. Bigarren 
Hezkuntzako nerabeekin, irakasleek kudeatua, eta Guraso 
Elkarteak, Antsoaingo Udalak, Iruñeko Udalak eta Iruñerriko 
Mankomunitateak lagundua. 1.380 m²-ko azalera du.

 ê Prestakuntza
 ê Nekazaritza ekologikoan, dibertsitate funtzionala duten 

pertsonentzat, ARREA elkartearen eskutik. 15 ordu. 
 ê Nekazaritza ekologikoan eta emakumeen ahalduntzean, 

ekofeminismoarekin bat, ARREA elkartearen eskutik. 54 ordu. 
 ê Indarkeriari aurrea hartzeko prestakuntza ahalduntzearen 

bidez, Felicidad Muñoz Ruete psikologoaren eskutik. 20 ordu. 
 ê Nekazaritza ekologikoan, gazteentzat, Harrobin, ARREAren 

eskutik. 10 ordu. 
 ê Auzoko konpostajean, Iruñerriko Mankomunitatearekin. 3 

ordu.

 ê Difusión:
 ê Udalaren weba
 ê Antsoain Jasangarria bloga: 

http://ansoainsostenible.blogspot.com.es

 ê Baratzak eskuen artean bloga: 
http://huertosentrelasmanos.blogspot.com.es

 ê Udalaren eta Berdintasun Zerbitzuaren Facebooka.
 ê Izena emandako familia bakoitzari bidalitako gutunak.
 ê Mail informatiboak.

 ê Konposta egiteko Familia Taldea:
 ê Izena emandakoen datu-baseak. 70 emakume eta 48 

gizon, gehi haien familiak. Guztira, 350 lagun. 
 ê Gaiari lotutako argibidea eta deialdiak bidaltzea.

 ê Plan estrategikoen garapena:
 ê II. Tokiko Ekintza Plana.
 ê Emakume eta gizonentzako I. Berdintasun Plana.
 ê Bateragarritasun Ituna. Erantzunkidetasunaren Taldea.
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 ê Jendea Kontzientziatzeko Kanpainak
 ê Konpostajearen Eguna (azaroa, Europako Hondakinen 

Astearen barruan).

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

 ê Baratze Ekosozialen programa finkatzen joan da, bost gune 
baitaude elkarri lotuta, eta jasangarritasunaren ingurumen, 
gizarte eta ekonomia arloko irizpideak hartzen dira kontuan, 
oso egokiak herritarren sentsibilizazioa lantzeko. 

 ê Prebentzioa egiten ari gara, hala ingurumenekoa nola 
soziala, gune horietariko hiru haurrekin eta gazteekin egiten 
baitira. 

 ê Herritarren partaide parekidea sustatzen ari gara udal 
proiektu batean. 

 ê Jardunbide egoki bat dugu, eredutako balio duena 
ingurumen, gizarte eta etika arloko irizpideak beste proiektu 
batzuetan zeharka sartzeko. 

 ê Hondakin organikoen balioa nabarmentzen ari gara, 
ekoizpen gune ekologiko eta parekideen bidez, hiri-
esparruaren barruan.

 ê Udalerrian auzoko konpostajea sortzen dugu udaleko 
lorategi lanetarako, baratze ekosozialetarako eta Antsoaingo 
herritarrentzat.

1.4. OHARRAK
Erantsi behar da politika global eta integral horien 
emaitzak askoz ere nabariagoak direla herritarren 
artean epe ertain eta luzera. Hain zuzen ere, herritarren 
partaidetza sustatuko dugu hainbat jarduketaren 
bidez, herritarrak prozesuaren erdigunean daudela eta 
funtsezkoak direla senti dezaten, eta horrela, barrenetik, 
aldaketak eta aurrerapausoak hobeki hauteman ditzaten, 
bere neurrian ikusita eta baloratuta jasangarritasunarekin 
lotutako proiektu mota horiek dituzten lorpenak eta 
zailtasunak. 

Proiektuaren bigarren fasea aurreikusia dago, erabiltzen 
ez diren esparruen balioa nabarmentzeko, hala hiri-
ingurunean nola industrialdean, beste baratze ekosozial 
batzuk abian jar daitezen, Antsoaingo taldeen beharrak 
asetze aldera eta Antsoaingo Elikagaien Bankuaren 
elikadura gabeziei erantzute aldera.
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A OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA

Hondakinak kudeatzeko eta baratze ekosozialen proiektua 
dibertsitatean oinarrituta dago. Antsoaingo Udalaren 
Erantzunkidetasunaren Taldeak sortutako proposamen bat 
gauzatu da. Ekimen horretan hainbat talde eta entitate ari 
dira lanean guztion ongiaren alde, eta udalaren politika 
guztien erdigunean jendea eta natura jartzearen alde. 

Gune horretan ari direnek ideia bat proposatu zuten, 
udal mailan lan egin zedin: hau da, erabili eta botatzeko 
ekonomiaren aurrean, natura imitatuko duen eredu berri 
bat da beharrezkoa, non ez baita deus botako, edo ez baita 
ezer alferrik erabiliko; eredu bat, aldi berean CO2 isurketak 
murrizten laguntzeko, toki mailan ere klima-aldaketari aurre 
egite aldera. 

Halaber, ekoizpen ekologikoko esparruak bultzatzea 
proposatu zuten, eduki sozialetan oinarritutakoak, eta 
hainbat gauza kontutan hartuko zituztenak, hala nola 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, dibertsitate 
funtzionala, eta gizarte bazterketa. Zehazki, Udala presatu 
zuten baratze ekosozialak abian jar zitzan, eta herritarrak 
baratze haien garapen eta mantentze-lanetan engaia zitezen. 

Prozesuan, Iruñerriko Mankomunitatearen lankidetza 
erabakigarria izan zen, auzoko konpostajerako eremuaren 
alde egin baitzuen, barruan dibertsitate funtzionalera 
egokitutako baratze bat jarrita. Hura proiektuaren 
abiapuntua izan zen, eta huraxe gauzatzeko bitarteko 

materialak eta teknikoak eman zituen. Gaur egun ere, 
laguntza horrek bere horretan dirau. Agerian dago, beraz, 
Mankomunitateak ekimenarekin duen konpromisoa.

Antsoain erreferentziazko udalerri bilakatzen joan da 
dibertsitatean oinarrituriko auzoko konpostajearen arloan, 
Nafarroan, eskuartean darabilgun proiektu honen bidez, 
honako esteka hauetan ikus daitekeen bezala: 
 ê https://goo.gl/bj85Ga
 ê https://goo.gl/nlgX2b

Aldi berean, ondoren, jauzi handi bat eman zen beste 
jarduketa batzuetan. Hortxe dago, konparazio batera, 
emakumeak ahalduntzeko baratzea edota Harrobiko baratzea, 
eta haien eraginkortasuna eta efizientzia hobetu dira. 
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Zehazki, uneotan, Antsoainek bost gune ekosozial ditu, eta 
auzoko konpostajea eta baratzegintza ekologikoa egiteaz 
gain, hainbat balio lantzen dira, hala nola elkartasuna, 
genero-berdintasuna, dibertsitate funtzionala eta guztion 
ongia.  

Bestalde, 101 formakuntza-ordu egin dira baratzegintza 
ekologikoan, konpostajean, feminismoan eta emakumeen 
kontrako indarkeriaren prebentzioan. Horri esker, 50 parte-
hartzailek (41 emakumek eta 9 gizonek) ezagutzak dituzte 
bai auzoko konpostajeaz, bai laborantza ekologikoaz, bai 
feminismoaz, bai emakumeen kontrako indarkeriaren 
prebentzioaz, bai eta banakako zein taldekako ahalduntzeaz ere.

Emaitzek erakusten duten bezala, 2.188 metro daude 
baratzegintza ekologikorako, eta 14 entitate ari dira horretan. 

Proiektuaren fase guztietan generoaren ikuspegia txertatu 
da, Udalaren Berdintasun Zerbitzuaren bidez, eta dibertsitate 
funtzionalari ere egin zaio arreta, ADEMNA Esklerosi 
Anizkoitzaren Elkartearekin lankidetzan, elkartearen egoitza 
nagusia gure udalerrian baitago. 

Halaber, herriaren gizarte-sarea hartu du aintzat, eta hori 
lagungarria izan da herritarren gizarte kohesiorako eta 
dibertsitate kulturalari arreta egiteko, Antsoaingo Caritas 
erakundearen elkarlanaren bidez. 

Ingurumeneko eta gizarte arloko prebentzio-lana bi eskola-
baratzeetan egiten da. Ikasleak eskola-orduetan joaten dira 
baratzeetara, Ikastetxeko curriculumetan txertatua baitago, 
irakasleen bidez. Mantentze-lanez ikastetxeetako Guraso 
Elkartean arduratzen dira. 

Gaztelekuari dagokionez, gazte erabiltzaileez landara, huraxe 
kudeatzen duten hezitzaileak ere engaiatuak daude. 

Azken buruan, proiektu honek helburuak maila handian 
landu eta lortu ditu; hau da, jendea ingurumenaren 
babesean sentsibilizatzea eta klima-aldaketaren aurka 
borrokatzea; hondakinak kudeatzeko eredu jasangarri bat 
garatzea; baratzegintza ekologikoa lantzea, eta hiri-esparrua 
berreskuratzea, emakumeek eta gizonek berdintasunez eta 
dibertsitatea kontuan hartuta erabil eta goza dezaten. 

Hori guztia gauzatu da Alkatetzak gidatu duelako, betiere 
Ingurumen, Hirigintza, Ondare, Ogasun, Berdintasun, 
Hezkuntza, Enplegu eta Gizarte Zerbitzu zinegotzigoek 
lagundurik.
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Hori guztia gauzatu da Alkatetzak gidatu duelako, betiere 
Ingurumen, Hirigintza, Ondare, Ogasun, Berdintasun, 
Hezkuntza, Enplegu eta Gizarte Zerbitzu zinegotzigoek 
lagundurik.

2.2. ELKARTEAK 
1. Antsoaingo Udala.
2. Iruñerriko Mankomunitatea.
3. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua, 

Informazio eta Hezkuntzaren Atala (Nels Sarea).
4. INAI, Nafarroako Berdintasunerako Institutua. NG.
5. Ezkaba Ikastetxea.
6. Iñaki Ochoa de Olza Institutua.
7. ADEMNA, Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea.
8. Harrobi (Gaztelekua).
9. Antsoain Emakume Dinamikoen Elkartea.

10. Antsoaingo CÁRITAS.
11. Ezkabako Guraso Elkartea.
12. PAH (Hipotekak kalteturikoen plataforma).
13. ARREA (Laborantza ekologikoa sustatzeko Elkartea).

2.3. JASANGARRITASUNA
Proiektu honek zeharkakotasunez biltzen du bere baitan 
emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna, haien 
dibertsitate funtzionalari erreparatuta, betiere konpromisoa 
agertuta gure herriko ingurumen, gizarte eta ekonomia arloko 
jasangarritasunarekin. Estrategia baita jendea eta natura 
udalaren jarduketa politiko eta sozialen erdigunean jartzea. 

Xedea da jendea sentsibilizatzea, eta egun gizartean nagusi 
diren balioak eraldatzea pertsonen barrenetik abiatuta. 
Horretarako, jendearen portaeraren aldaketa sustatu behar 
da, etorkizuna jasangarriagoa izan dadin ingurumenaren 

nahiz bideragarritasun ekonomikoaren aldetik, eta gizartea 
bidezkoagoa izan dadin egungo nahiz etorkizuneko 
jendearentzat.  

Eskuartean darabilgun proiektuak herritarren arazo eta 
eskari berriei erantzuten die, arazo horiek ez baitagozkio 
soilik herritar talde bati, gizarte osoari baizik. Proiektuak, 
halaber, sinergiak baliatzen dituzten jarduketa integralak 
garatzen ditu, egungo baliabideak ahalik eta hobekien 
aprobetxatzeko eta emaitzari kalitate hobeagoa emateko. 
Era berean, prozesuak denboran irautea du xede, egitura 
eta lanabes sendo eta finkatuak ezarriz, horiek oinarrizko 
zutabeak baitira etorkizuneko faseetarako, hori guztia 
Aalborgeko konpromisoetan globalki funtsatutako esparru 
teoriko batean oinarrituta. Praktikak, gainera, gauzatu 
egiten ditu konpromiso horiek erakundean bertan, bai 
eta erakundeak ordezkatzen dituen herritarrengan ere, 
erakundeak herritarren alde baitihardu. 

Zehazki, proiektuan KONTSUMO ETA BIZIMODU 
ARDURATSUAK izenburuko 4. konpromisoa hartu da 
aintzat, baliabideak neurriz eta eraginkortasunez erabiltzea 
errazteko, eta kontsumo nahiz ekoizpen jasangarriak 
sustatzeko. Horrek esan nahi du hondakin gutxiago sortzea, 
eta gai organikoa zabortegira ez eramatea, eta era berean, 
baratze ekologikoko produktuen ekoizpena eta kontsumoa 
sustatzea. 

Eta beste 9. konpromisoa ere hartu da aintzat, hots, 
BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA gizarteratzea emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko, eta era berean, 
zerbitzu publikoetarako sarbide ekitatiboa ziurtatzeko; kasu 
honetan esparru ekosozialak dira. 
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Bereziki lan egin da garraio pribatu motordunarekiko 
mendetasuna murrizteko eta jende guztiarendako irisgarriak 
diren alternatiba erakargarriak sustatzeko, eta lan egin 
ere, Antsoaingo herritar gehiagok egin ditzan bere joan-
etorriak oinez, bizikletaz edota garraio publikoa erabiliz. 
Horrela saiatu gara murrizten garraioak gure ingurunean eta 
jendearen osasunean duen eragina. 

Jasangarritasun  finantzarioari dagokionez, inbertsioek iraupen 
luzeko proiektuak finkatu eta abiarazi dituzte, eta proiektu horiek 
mentalitate aldaketa eragin dute, eta eskura ditugun baliabideak 
bestela erabiltzeko modu bat. Zeharkakotasunak bere onurak 
ekarri ditu; laburbilduz, egin duguna eta geneukana eraldatzen 
ari gara, eta bestelako emaitzak lortu ditugu, eta ezer ere ez da 
berdin jasangarritasunaren zeharkakotasuna aplikatu ondoren, 
ez erakunde barruan, ezta kanpoan duen oihartzuna ere, hau da, 
herrian eta herritarrengan.

B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Jardunbide egoki honen lidergoan Tokiko Agenda 21 eta 
Berdintasun Zerbitzua aritu dira maila teknikoan. Maila 
politikoan, berriz, hastapenetan, Ingurumeneko Zinegotzigoa 
aritu zen, baina zeharkakotasunaren alde egin ondoren, 
Alkatetzak berak gidatu du udalak jasangarritasunarekin 
hartutako konpromisoa, jasangarritasuna udalaren politika 
publiko ororen erdigunean jarrita, hasierako albokotasuna 
gaindituta.  

Komunitatea sendotu egin da, eta horretan aritu dira, 
adibidez, Erantzunkidetasunaren Taldea, lan taldeak, eta 
horretan ere lagundu dute ospakizun eta sentsibilizazio 
ekitaldiek, Ikastetxeetan egindako esku-hartzeek, edota 
elkarte eta kolektiboekin egindakoek. Gero eta gizarte babes 
handiagoa dugu, eta gaikuntza ere hobetu dugu irizpide 
jasangarrietan, motibazioan eta lan giroan. Horrela, Tokiko 
Agenda 21ek eta Erantzunkidetasunaren Taldeak ildo berdina 
eskaintzen dute Antsoaingo herritarrei eragiten dizkieten 
hainbat proiektutan (10.600 biztanle).
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2.5 GENERO BERDINTASUNA 
ETA GIZARTERATZEA

Beste ezaugarri batzuen artean nabarmentzekoa da 
genero-ikuspegia gero eta gehiago txertatu dela zeharka 
proiektu honetan, hala helburuetan nola jarduketetan, bai 
eta jarduketen ebaluazioetan ere; horrela haren eragina 
hobetu da pertsona guztiengan; emakume eta gizonengan, 
alegia. 

Lehenago aipatu dugun Aalborgeko 9. Konpromisoak 
(Berdintasuna eta Justizia Soziala) adierazten digu 
komunitate integratzaileak eta solidarioak ziurtatu behar 
direla. Horregatik, lanean ari gara jende orok zerbitzuak 
eta esparruak berdintasunez eskura ditzan; lanean ere, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko, 
herritarren segurtasuna hobetzeko, eta bizi-baldintza 
integratuak bermatzeko. Eta horretan funtsezkoa da 
berdintasuna sustatuko duten hiri-esparru eta esparru 
naturalak izatea. 

Proiektuak, bestalde, generoaren eraginari buruzko txosten 
bat bildu du bere baitan, jarduketek emakumeengan 
eta gizonengan dituzten ondorio ezberdinak jakiteko eta 
ikustarazteko, eta horrela, oraindik ere bi sexuen artean 
dauden desorekak identifikatzeko eta murrizteko.

Gainera, emakumeak ahalduntzeko baratzean, Elkarkide 
kontratatu zen, hau da, irabazi-asmorik gabeko zerbitzu-
enpresa bat, zerbitzu okupazionalak eta lan-zerbitzuak 
antolatzen dituena, gaixotasun mentala duen jendeari 
laguntzeko, haien bizi-kalitatea hobetze aldera. Kontratazio 
horrek erakusten du bete egin dela Antsoaingo Udalak 
Kontratazio Publiko Jasangarriarekin duen konpromisoa.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Proiektu hau berritzailea da, honako ezaugarriotan ageri den 
bezala:

 ê Izaera integrala du. Garapen jasangarriko ingurumen, 
gizarte eta etika arloko irizpideak landu dira, eta horrela, 
Aalborgeko konpromisoei lotu gatzaizkie.

 ê Zeharkakotasuna: jasangarritasuna sistematikoki txertatzen 
joan da dela proiektuaren prozesu eta egitura guztietan, dela 
ikusteko eta egiteko moldeetan, dela proiektua ezartzeko 
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parte hartu zuten kulturetan eta erakundeetan, eta hori 
guztia prozesu osoan, hau da, erabakiak hartzeko hasierako 
etapetatik ezarpen eta ebaluazio etapetara.  
Begirada berri bat zabaltzen saiatu gara, inguratzen gaituen 
errealitatea eraldatzeko.

 ê Izaera globala:
 ê Udalak maila politikoan eta teknikoan parte hartu du, eta 

herritarrek taldeen eta jarduketen bidez. 
 ê Koordinaziopean eta lankidetzan jardun da Iruñerriko 

Mankomunitatearekin (baliabide materialak eta 
teknikoak eman ditu) nahiz Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuarekin. Azken horrek, zehazki, Udaleko 
Berdintasun Teknikariaren postua lagundu du diruz.

 ê Nazioartean, Europan, Estatuan, Nafarroan eta Antsoainen 
dagoen araudiari erreparatu zaio jasangarritasun eta 
berdintasun arloetan.

Proiektuaren izaera transferigarriari dagokionez, Jardunbide 
Egoki bat bilakatu da Jasangarritasunean eta Aukera 
Berdintasunean, herriko eta beste esparru batzuetako 
erakunde eta entitateen eskuetara helarazteko.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Jardunbide egoki hau Tokiko Agenda 21en 15. Jardunaldian 
partekatu da. Bertan honakoak zeuden: Nels Sareko Toki 
Entitateak, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko 
Departamentua, Sustapen Ministerioaren ordezkariak, bai 
eta interesa zuten beste erakunde batzuen ordezkariak ere, 
ekitaldi irekia izan baitzen. 

Gainera, Iruñerriko Mankomunitateak jardunbidea Gasteizen 
aurkeztu zuen; zehazki, etxeko eta auzoko konpostaje proiektuak 
ezarri, garatu eta harien jarraipena egiteko 4. Mintegian.

Interneten ere badago:
 ê https://goo.gl/HbJasd
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK:

 ê Udalak jasangarritasunarekin hartua duen konpromisoa 
finkatzea, ingurumen, gizarte eta etika arloko irizpideei 
erreparatuta.

 ê Udal langileak hondakinen kudeaketan eta baratzegintza 
ekologikoan prestatuta izatea. 

 ê Jardunbide egoki hau udalaren beste alor batzuetara 
zabaltzea: lorezaintza, gazteria, hezkuntza eta gizarte-
zerbitzuetara.

 ê Proiektua jasangarritasuna zeharkakotasunez tratatzeko 
tokiko estrategien ildoan txertatzea.

 ê Gizarte Erantzunkidetasunaren Taldea osatua izatea, 
jasangarritasuna bultzatzeko, udal proiektuetan parte hartze 
aldera. 

 ê Beste entitate batzuekin koordinazioan eta lankidetzan 
aritzea: Iruñerriko Mankomunitatea, Nafarroako Gobernuko 
Ingurumeneko Departamentua, NELS Sarea, INAI, bai eta 
Ikastetxeak, Taldeak eta Elkarteak ere. 

 ê NELS Sareak proiektua aintzat hartu izana. Izan ere, 
Konpostaje Eremuaren eta dibertsitatearen baratzearen 
esperientzia aukeratua izan zen, Tokiko Agenda 21en 15. 
Jardunaldian erakusteko.

3.1.2. AUKERAK:
 ê Nafarroako Hondakin Plana bidean da, eta prebentzioa 

nahiz berrerabilpenerako prestaketa lehenetsi ditu, klima-
aldaketari erantzuteko.

 ê Iruñerriko Mankomunitateko Hondakin eta Ingurumen Alorra 
arduratzen da hondakinak konpostatu eta kudeatzeaz.

 ê NELS Sareak koordinazioa eta lankidetza sustatzen ditu 
beste entitate batzuekin. 

 ê Jardunbide egoki hau beste herri batzuetara zabaltzea, eta 

hori lagungarri zaio finkatze aldera. 
 ê Garapen jasangarria lantzen duten entitateak izatea, 

bakoitza bere ikuspegiarekin bat, eta bakoitza bere lan 
arloetan: Nafarroako Gobernuko Ingurumeneko eta 
Hirigintzako Departamentua, CRANA, INAFI, Iruñerriko 
Mankomunitatea,…

 ê Iruñerriko eta Nafarroako beste eskualde batzuetako 
Udaletan baratze ekologikoak izatea. 

 ê Diru-laguntzak jasotzeko aukera izatea proiektu horiek 
gauzatzeko: Crana, Nafarroako Berdintasunerako Institutua, 
Iruñerriko Mankomunitatea, …

 ê Jendeak sentsibilizazio handiagoa izatea garapen 
jasangarriaz, 2008az geroztik lan egindako urteen ondoren.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK:

 ê Diru baliabide mugatuak, Udalaren diru egoera ikusita. 
 ê Ingurumena, berdintasuna eta bestelako dibertsitateak 

zeharka dakartzaten lan-dinamika berrien kontrako 
erresistentziak (sumatzen da halako lan karga bat dela 
huraxe garatzen den lan sektorialarentzat; adibidez, beste 
zerbitzu edo departamentu batzuetarako lan egitea, eta ez, 
norberarenerako).

3.2.2. ARRIsKUAK:
 ê Oro har, esparru teorikoaren zati bat bakarrik ulertzea, 

edo kontzeptuen arteko nahasmendua izatea, hau 
da, Jasangarritasuna/Ingurumena toki mailan, maila 
autonomikoan, estatu mailan… bai eta herritarren artean 
ere.

 ê Gure inguruko krisi ekonomikoa, zuzenean eragiten baitigu.

3. IRAKAsPENAK

IRAKASPENAK
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 ■ Inbertsioen zenbatekoa, guztira 
Bazkide bakoitzaren ekarpena

BAZKIDEA Urtea 2014 Urtea 2015 Urtea 2016 GUZTIRA

1. Bazkidea: Udala 1.525,67 € 1.525,67 €

2. Bazkidea:
Iruñerriko Mankomunitatea 13.963 € 700 € 14.663 €

2. Bazkidea:
Iruñerriko Mankomunitatea 3.559,9 € 3.559,9 €

4. Bazkidea: INAI 900 € 900 €

Aurrekontua, guztira € 20.648,27 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê TOKIKO AGENDA 21 ARGUEDASKO UDALAREN PLAN  

OROKORREAN TXERTATZEA.

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Arguedas

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Udalerria 

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udala 
 ê Izena: Arguedas

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Fernando Mendoza
 ê Kargua/zeregina: Alkatea
 ê Helbidea: Foru Plaza 1, 1, 31513 Arguedas. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 83 00 05
 ê E-posta: arguedas@arguedas.es
 ê Webgunea : www.arguedas.es
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2012ko ekaina
 ê Bukaera eguna: Aribidean

 ê Beste data jakingarri batzuk: 
 ê Lurraldearen Antolamendu Batzordeak LOEE onestea (2016ko ekaina). 
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DESKRIPZIOA

1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Arguedas Nafarroako Erriberako herri bat da, 2.353 biztanle 
ditu, eta hirigintza-araudia 1991n onetsi zuten. Araudiari 
aldaketa asko egin zitzaizkion, udalerria egokitzeko 
higiezinen merkatuak sortzen zituen eskaeretara. 
2012an, krisi ekonomikoak agerian jarri zuen eraikuntzan 
oinarrituriko garapen-eredua. 

Bestalde, Arguedasen jarduera ugari egin dira, baina ez zuen 
garapen-ereduari buruzko estrategiarik; horren ondorioz, 
jarduera horiek udalaren lurraldean kokatzen joan ziren, baina 
epe luzerako helburu zehatzetan inola ere kokatuta egon gabe. 

Bi faktore horiek, eta udalbatza aldatu izanak, agerian jarri 
zuten beharrezkoa zela garapen-estrategia bat izatea, bai eta 
Hirigintza Plan bat ere, estrategia garatzeko beharrezkoak 
ziren elementuak lurraldean antolatze aldera.

1.2. JARDUKETA 
1.2.1. PROZEsUA 

2013 osoan eta 2014ko zenbait hilabetez, Udalak bere Tokiko 
Agenda 21 prestatu, eta 2014ko martxoan, Estrategia Ar-
guedas 2021 plana onetsi zuen. Estrategia hori funtsezkoa 
izan zen Lurraldea Okupatzeko Estrategia eta Eredua (LOEE) 
idazteko, hau da, Udalaren Plan Orokorraren lehen fasea, 
zeinaren prestaketa 2013ko urrian enkargatu baitzuen. 

LOEEren bidez, behar ziren elementuak kokatu ziren, lu-
rraldean isla zuten garapen-helburuak lortzeko, alternatiba 
guztiak baloratuta. Herritarrei alternatibetan parte hartzeko 
aukera eman zitzaien.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Arguedasek Tokiko Agenda 21en alde egitea, garapen 
jasangarriko tresna estrategiko gisa, herriko ildo 
estrategikoak definitzeko, eta horretarako, auzokideak 
integratuta, herritarrek parte hartzeko bideen bitartez. Hau 
da, Arguedasek galdera bat jarri nahi du erdigunean: “zer” 
garapen-ereduren alde egin nahi duen hemendik 2021era. 
Aldi berean, Udalaren Plan Orokorra jarri zuen abian, beste 
galdera hau zehazteko: “non” kokatu nahi dituen lurraldean 
garapenerako (erabakitako garapenerako) behar diren 
elementuak? Hasieratik Agenda 21en integrazio-irizpidea 
eta herritarren partaidetza hartu ziren kontuan, Plan 
Orokorraren prestaketa barruan.

1. DEsKRIPZIOA
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1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK 
Estrategia Nagusia bi tresnak txertatzea izan zen, 
jasangarritasun-irizpideak zeharka tratatzearen bidez, eta 
halaber, Partaidetza Plan baten bidez, herritarren parte-
hartzeari jarraipena ematea.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Gaur egun, hainbat fase egin ondoren (hau da, Tokiko Agenda 
21en Jasangarritasunaren Auditoria eta Tokiko Ekintza 
Planaren fasea nahiz Udalaren Plan Orokorraren LOEE 
fasea), Arguedasi onespena eman dio Nafarroako Lurraldea 
Antolatzeko Batzordeak, eta Udal Hirigintza Planaren fasean 
dago, hau da, Udalaren Plan Orokorraren bigarren fasean. 
Eta bigarren fase honetan bi faktoreak txertatzearen alde ere 
egin da, hau da, jasangarritasuna eta partaidetza.

1.4. OHARRAK
Prozesu honetako bi tresnek gizartearen onespen maila han-
dia jaso dute, eta eragin handia ere udalaren garapenerako 
funtsezko alderdien inguruko gogoetan.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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A OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Ekimen honek argi eta garbi eragiten du oinarriek horri 
buruz jaso dituzten hiru irizpide taldeetan:

A. Etxebizitza jasangarria eta garapen komunitarioa:
ditu talde honetan sartutako irizpide guztiak. Baina honakoak 
bereziki esanguratsuak dira:

 ê IV. Planifikazio eta parte-hartze komunitarioa erabakiak 
hartzean eta baliabideak esleitzean: prozesu osoan, bi 
plangintza-tresnek herritarrek parte hartzeko plana biltzen 
dute. Planak, hain zuzen, iritziak jasotzeko eta erabakiak 
hartzeko tresnak egituratu ditu.

 ê V. Hiriguneen, auzoen eta kokalekuen barrenaldea berritu 
eta zaharberritzea: Planak bere baitan bildu ditu egungo 
guneak berritzeko eta habitagarritasuna hobetzeko 
irizpideak, ingurune jakin batzuen zaharberritzea eta 
oinezkoendako eremu bihurtzea aintzat hartuta.

B. Hiriaren eta eskualdearen garapen jasangarria:
Jarduketak bere baitan bildu ditu talde honetan sartutako 
irizpide guztiak. Baina honakoak bereziki esanguratsuak dira:

 ê II. Kutsadura murriztea eta ingurumenaren osasuna 
hobetzea: neurri hori zeharka lortzen da, Planak 
buruaskitasun energetikoaren aldeko apustua egiten 
baitu, eta era berean, ekoizpenean ingurumen-kalitatea 
handiagoko sistemen aldeko apustua. Arguedasko LOEEk, 
bere helburu ekonomikoaren aplikazioan, funtsezko bi 
elementuren alde egiten du:

 ê a. Buruaskitasun energetikoaren aldeko apustua energia 
berriztagarrien bidez: Horretarako, energia berriztagarria 
ekoizteko duen gaitasuna aztertzen du, bai eta lurralde 
mugak ere, eta ezarri du zer aldetan litzatekeen ekoizpen 
berriztagarria bateragarria paisaiarekin eta ingurumeneko 
baldintzekin.

 ê b. Nekazaritza-ekoizpen ekologikoa: Udalerriaren beste 
apustu ekonomikoa nekazaritza ekologikoaren alde jardutea 
da. Plan Orokorrean eremu jakin bat zehaztu da nekazaritza 
ekologikoa sustatzen jarraitzeko; gaur egun, laborantza 
mota hori udalerriko nekazaritza-azaleraren % 20 da.

 ê V. Hiria lorategiaz hornitzea eta eremu publikoaren 
benetako erabilpena: Arguedasen, espazio publikoaren 
erabilerari dagokionez, lekua hartu behar zaio ibilgailu 
motordunari, eta bultzatu nahi duen ereduak oinezkoendako 
eta bizikletendako eremuak sustatu nahi ditu. Mugikortasun 
jasangarria ere helburua da hala Estrategia 2021 
ekimenarena nola Udalaren Plan orokorrarena.

 ê VI. Produkzioaren eta kontsumoaren ziklo hobeak, 
berriztagarriak ez diren baliabideen ordezpena eta 
murrizpena barne.  
Ekoizpen- eta kontsumo-ziklo jasangarriagoen aldeko 
apustu hori inplizitua dago II. atalean adierazitako ekoizpen-
alderdietan.

 ê VII. Natur baliabideak eta ingurumena babestea eta zaintzea: 
Udalaren Plan Orokorrak babes-estatus bat eman 
die udalerriko natur intereseko guneei. Gune horiek 
identifikatuta daude hala Agenda 21en nola Planaren 
diagnosian. Estatusak guneen balioak babestu eta balio 
horien aprobetxamendu jasangarria ziurtatzen du, sektorez 
sektoreko legeriekin bat eta lurraldea antolatzeko tresna 
orokorrekin bat, hots, “Ebroko ardatza” Lurraldearen 

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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Antolamenduko 5. Plana.
 ê VIII. Energia eraginkorrago erabili eta sortzea: berriz ere 

azpimarratu beharra dago energiaren apustuaren eragin 
handia, bai Arguedas 2021 estrategiakoa nola UPOkoa, xedea 
baita guneak egokitzea energia berriztagarria ekoizteko, 
Arguedasko energia-aztarna guztia sistema horien bidez 
konpentsatzeko aukera emanen duena. Horrela, Arguedasek 
energia-ekoizpen  jasangarriaren alde egin nahi du, 
energiaren kontsumoa orekatuko duena, baina ekoizpen 
handiagoekin espekulatuko ez duena.

 ê IX. Toki historiko eta kultural garrantzitsuenak zaintzea:
 ê Arguedasko Plan Orokorrak herriko historia eta kultur 

ondarea babestu nahi du: batetik, hiri-espazioan, herriko 
hirigune historikoaren balioa nabarmenduta, eta bestetik, 
landa-ingurunea, bertako abelbideak, ondare etnografikoa 
eta arkeologikoa babestuta.

 ê X. Hiri garapenerako estrategia integratu eta orokorrak 
zehaztea eta praktikan jartzea;

 ê Erabilitako metodologiak berak ederki azaltzen du irizpide 
hau. Irizpideak hiru garapen-faktoreak integratu nahi ditu 
(soziala, ekonomikoa eta lurralde arlokoa), eta eskualde 
mailako estrategiekin bat dator, hau da, Nafarroako 
Lurraldearen Antolamenduko Planekin bat; Ebroko Ardatza 
5. POTekin, hain zuzen.

C. Kokalekuen kudeaketa jasangarria, eraginkorra, 
arduratsua eta gardena:
Irizpide talde horien artean, Arguedasen egindako esku-
hartzeak honakoak azpimarratzen ditu:

 ê IV. Hondamendien kontrako prestakuntza hobea, haiek 
arintzea eta berreraikuntza: Agenda 21ek eta UPOk 
udalerrian dagoen uholde arriskua kontuan hartzea 

azpimarratzen dute. Funtsezko faktoreetako bat da herriaren 
hiri-garapenean, eta LOEEn egindako diseinuan eta 
plangintzan aurreikusi da.

 ê VII. Erantzukizuna eta gardentasuna sustatzea: Eragin eta 
garrantzi handieneko alderdietako bat da prozesu osoan, 
ugariak eta zabalak izan baitira jendeak parte hartzeko 
sistemak. Horren haritik, elkarrizketak eta inkestak egin dira, 
Arguedasko biztanleen esangura maila adierazgarriarekin. 
Halaber, bestelakoak egituratu dira, hala nola Diagnosi 
Foroak, Etorkizuneko Tailerra, Gazte Foroa, Haur Foroa 
eta Lurraldea Antolatzeko Alternatiba Foroa. Tresna horiei 
guztiei esker txertatu da herritarren iritzia etorkizuneko 
herriaren diseinuan.

2.2. ELKARTEGINTZA
Jarduketak Arguedasko gizarte- eta enpresa-sare guztia 
bildu du bere baitan. Beraz, jarduketan eragile hauek aritu 
dira:

 ê a) Hiriak, tokiko agintariak edo elkarteak.
 ê b) Sektore pribatua.

2.3. JASANGARRITASUNA
Aurkeztutako jardunbide egokia, jasangarritasuna udalerria 
garatzeko ardatz nagusi gisa txertatuta, Estrategia Arguedas 
2021 ekimenaren bidez, eta hori UPOra aldatu izana bai 
arau mailan bai lurralde mailan. Horren haritik, azpimarratu 
behar da eragina izan duela eta iraupen luzeko aldaketak 
eragin dituela oinarrietan ezarritako lau alorretan: 

 ê a) Lege eta erregelamendu esparruak, arau subsidiarioak 
edo estandarrak, beren xedeko gai eta arazoen ezagutza 
formala ematen dutenak. Alde horretatik, adierazi behar da 
bi tresna integratuek izaera instituzionala dutela eta berezko 
araudiak sortzea eraginen dutela hirigintza arloan.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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 ê b) Politika sozialak eta/edo eta sektoreko estrategiak, 
eskualdean edo herrian, nonahi errepikatzeko aukera 
dutenak. UPO herriko Agenda 21ekin bat egitea da garapen-
estrategiaren politika sektorial bat garatu izanaren ondorio. 
Hori aplikagarri zaie garatu behar diren gainerako tresna 
sektorialei  eta funtsean herria garatzeko estrategia kontuan 
hartu beharko dutena.

 ê c) Instituzioen esparrua eta erabakiak hartzeko 
prozesuak, maila eta partaide bakoitzari bere zeregina 
eta erantzukizuna ematen dietenak, hala nola gobernuko 
erakunde zentral eta lokalei eta oinarrizko komunitate 
erakundeei. Partaidetza Plana zeharka garatu da prozesu 
osoan eta erabakiak hartzeko esparrua ireki izanaren adibide 
garbia da, hartan iritzi gehiago biltze aldera. Argi eta garbi 
nabarmendu da kontsultarako prozesua dela, eta azken 
erabakia Udalaren organo exekutiboari dagokiola. Erabaki 
horiek, dena den, zilegitasun maila handiagoa hartzen dute 
aztertu diren alderdietan. 80 lagunek parte hartu zuten 
prozesuaren aurrez aurreko lehen partaidetza-foroetan, 
eta 40k LOEEko alternatiben foroan. Beraz, agerikoa da 
prozesuaren eragina.

 ê d) Kudeaketa sistema eraginkor, garden eta arduratsuak, 
baliabide teknikoak, finantzarioak, naturarenak zein 
giza baliabideak eraginkorrago bihurtzen dituztenak. 
El establecimiento de una estrategia de desarrollo 
Herriarendako garapen-estrategia bat ezartzearen 
ondorioz, eta hura oinarri harturik, gainerako 
planeamenduak eta jarduketak egituratzearen ondorioz, 
Arguedasko beharretara gehiago egokitzen den 
metodologia eraginkorrago bat integratu da landa-tankera 
nabarmena duen herri batean.

B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Jasangarritasunaren atalean bezala, atal honetan bete egin 
dira oinarrietan ezarritako premisa guztiak, adierazitako 
tresnen prestaketa-prozesuan. Horren haritik, esanahi 
berezia hartu du Herritarren Partaidetza Planak, eragina baitu 
Lidergoan, (a) auzokideak sendotzeko bidean, haien ekarpenak 
kontuan hartze aldera (b), herriko gizarte- eta ekonomia-
sarearen aniztasunean (c); bestalde, garapen jasangarriko 
tresna estrategiko baten erabilera, behar diren neurriak 
toki mailan aplikatze aldera (d), eta azkenik, Agenda 21 Udal 
Planeamenduan txertatzeko metodologiaren definizioa, zeina 
erabat baita aldagarria Tokiko Agenda 21 duten herrietara, 
hirigintza-planeamendua berrikusi behar badute (e).

2.5 GENERO BERDINTASUNA 
ETA GIZARTERATZEA

Berdintasun eta gizarteratze arloko irizpideak abiaburuko 
irizpideak dira Tokiko Agenda 21 guztien diseinu orotan; 
beraz, inplizituak etorri dira prestaketa-prozesu osoan. 
Horren haritik, adinaren dibertsitatea nabarmendu nahi izan 
da bereziki, eta ahalegin berezia egin da gazteen eta haurren 
ahotsa jasotzeko, herriko beren herriaren etorkizuneko 
garapenaren hartzaileak izanen baitira.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Toki mailan, prozesua erabat izan da berritzailea; bereziki, 
herritarrek erabakietan parte hartzeko sistemak ezarri 
direlako. Bestalde, arestian esan dugun bezala, metodologia 
hau erabat erabil daiteke bai Nafarroan bai Espainian. 
Izan ere, Nafarroako Gobernuak berak, prozesuan izaniko 
emaitzak ikusita, bi tresnak integratzeko metodologia bat 
prestatzeko enkargua egin du: Tokiko Agenda 21 eta Udal 
Plan Orokorra.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Metodologia horren transferentziek eragina dute oinarrietan 
zehaztutako hiru ataletan:

 ê a) Eragin nabaria, ondoko baten edo gehiagoren 
transferentziaren ondoriozkoa: ideiak, abileziak, prozesuak, 
ezagutzak edo trebetasunak eta teknologia. Praktikak 
eragin argia du plangintza-prozesuetan, jasangarritasun-
irizpideen integrazio eraginkorra eta holistikoa egiten baitu, 
estrategia orokorra definituta, eta ez, partzialki eta geroko 
faseetan.

 ê b) Aldaketak politiketan eta praktiketan. Aldaketa 
metodologiko horrek tokiko politikan du eragina, eta 
erabakiak hartzeko prozesuak aldatzen ditu, herritarren 
partaidetza txertatu baitu.

 ê c) Transferentziaren jasangarritasuna, ikaskuntzaren eta 
aldaketaren prozesu etengabe baten parte den aldetik. 
Agenda 21 eta Udal Planeamendua integratzeari buruzko 
txosten bat egin izanak (Nafarroako Gobernuak prestatua) 
esan nahi du metodologia horrek izaera orokorra izan 
dezakeela Nafarroako udalerri guztietarako, hau da, 
planeamendua prestatzeko prozesuan ari direnentzat.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Jasangarritasunaren dimentsio hirukoitzaren integrazioa 
(ekonomia, gizartea eta ingurumena) plangintza estrategikoan 
eta planeamendu orokorrean, prozesuaren hasieratik. 

 ê Herritarren partaidetza bi prozesuen diseinuan, etengabeko 
kontsulta erreferentzia gisa. 

 ê Lurraldearen eta hirigintzaren garapenaren koherentzia 
udalerriak aukeratutako garapen-ereduarekin.

 ê Udal baliabideen aprobetxamendu jasangarria, garapen 
eragile izan daitezen baina haien karga gaitasuna gainditu 
gabe. 

 ê Lurraldearen karga gaitasunaren ezagutza, planteatutako ildo 
estrategia guztietarako. 

 ê Lurraldeak berak dituen natur balioak hobetzearekin bat 
datorren garapen sozioekonomikorako eredua lortzea.

 ê 35/2002 Foru Legea, berrikitan berrikusia, eta metodologia 
hori babesten duena.

3.1.2. AUKERAK
 ê Metodologia hori sektoreko beste plan batzuetan txertatzeko 

aukera (turismo-planak, energia aprobetxatzeko planak, 
industria eta merkataritza sustatzeko planak, mugikortasun 
planak,…). 

 ê Arguedas 2021 Estrategia, herria jasangarritasunez 
garatzeko eragile.

 ê Kultura parte-hartzailea baliatzea, bestelako ekimenak 
garatzeko eta haien jarraipena egiteko. 

 ê Nafarroako Gobernuak metodologia sendotzea, metodologia 
hori koherentea izan dadin aldameneko beste herri 
batzuetan, eskualdean edota Foru Komunitatean. 

 ê Europako finantzaketa programen arloko aukerak, lurraldea 
jasangarritasunez garatzeko koherentziak emandakoak.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Partaidetzaren desmobilizazioa, prozesuaren izaera teknikoa 
ikusita, eta prozesuan zehar desagertzen joan dena.

 ê Udalez gaindiko arauketen eragin handia lurraldean.
 ê Krisi ekonomikoaren unea, herritarren zati bat desmobilizatu 

eta haien motibazioa galarazi ahal izan duena.
 ê Ez izatea eskualdean eta Nafarroan estrategiarik, hau da, 

herriaren garapenerako erreferentzia-esparrutako balio 
dezakeen estrategiarik.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Metodologia hori erregio mailan garaturik ez egotea.
 ê Agenda 21 ingurumeneko programa huts baten gisara 

hartzen jarraitzea
 ê Plan Orokorraren prozesua gehiegi luzatzea, eta horren 

ondorioz, jarduketak lurraldean aplikatu ezin izatea. 
 ê Krisi ekonomikoa areagotzea, eta horrek eraginda, ekimenak 

praktikan ezin jartzea.

3. IRAKAsPENAK
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Inbertsioen zenbatekoa, guztira: 63.691,20 €.

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena

BAZKIDEA Urtea 2011 Urtea 2012 Urtea 2013 GUZTIRA

Udala 10.000,00 € 10.000,00 €

Nafarroako Gobernua 15.000,00 € 15.000,00 € 23.691,20 € 53.691,20 €

Aurrekontua, guztira € 15.000,00 € 15.000,00 € 33.691,20 € 63.691,20 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê UDAL JARDUERA, BERRIOZARREN ARKITEKTURA EKOLOGIKOKO GAZTE 

ZENTRO BAT KOSTU APALEZ EGITEKO, UDALAK KUDEATUTA LANGABEEK 
ERAIKITZEKO.

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Berriozar, Oianondoa 1, Iruñerria - Nafarroa

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Berriozar

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udala
 ê Izena: Berriozarko Udala 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Raúl Maiza González 
 ê Kargua/zeregina: Alkatea
 ê Helbidea: Plaza Euskal Herria 1, 31013 Berriozar. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 300 005
 ê Faxa: 948 301 034
 ê E-posta: berriozar@berriozar.es
 ê Webgunea: www.berriozar.es
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: Obra hasiera   2013-12-12
 ê Bukaera eguna: Obra bukaera   2015-03-25

 ê Beste data jakingarri batzuk:
 ê Inaugurazioa: 2015-03-28
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1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Berriozar Iruñerriko udalerri bat da. 9.806 biztanle ditu; 
biztanleria gaztea da, langilea, eta langabezia tasa altua da.

Duela 20 urtetik hona, gazteendako lokalak aldarrikatu dira 
(etxabeak, gaztetxea). 

Udalak, bestalde, bat egin du Europar Batasuneko 
Ingurumen Printzipioekin esperientzia batzuen bidez 
(Naturgela, aste berdea). 

Gazte zentro ekologikoa eraikitzea gazteen eta 
jasangarritasunaren aldeko apustua da. Era berean, 
herritarren artean kultur prozesu bat abiarazi nahi du, 
kontzeptu oso higatuak agerrarazteko, halla nola garapen 
jasangarria eta ekologia. 

1.2. JARDUKETA

Berriozar Gazte Zentroa – Lastozko eraikin 
ekologikoa

1.2.1. PROZEsUA 
 ê Aurrekariak

 ê Udalaren ekimena.
 ê Kokapena erdiguneko aparkalekua.
 ê Eraikin ekologikorako ideia-lehiaketa, kostu apala.
 ê Esleipena Esquisábel-Martínez arkitektoak.
 ê Proposamena oinplano zirkularra, patioaren inguruan, 

lastoa-zura, estalki berdea
 ê Arkitektura bioklimatikoa - bioeraikuntza.

 ê Proiektua
 ê Programa:

 - Gaztetxea
 - Erabilera askotarako
 - Talde gelak
 - Eranskinak

 ê Antolamendua: Hiru atal loturik hegoaldeko patioaren 
inguruan.

 ê Oinarrizko kontzeptuak:
 - Eraikina espazioak moldatzea
 - Sistema pasibo ez teknologikoak:
 - Antolamendua, eguzkitzea, isolamendua, 
 - Aireztapena, eguzki-kontrola, hozte pasiboa

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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 - Zeharkako sistemak: masa termikoa  Berokuntza 
lagungarria (biomasa estufak).

 ê Urtaro zikloak:
 - Maiatza-Urria: Eguzki-konfort pasiboa.
 - Ekaina-Iraila: Eguzki-babesak aireztapena  
hozte pasiboa.

 - Urria-Maiatza:
 x Egun eguzkitsuak: zuzeneko erradiazioaren bidezko 
konforta

 x Eguzkirik gabe: masa metaketa
 x Egun hodeitsuak: eraikin kargatua, oso isolatua.

 ê Energia aurrezpena: Guztira, % 80tik gora.
 ê Bioeraikuntza: Osasuna: materialak, erabiltzaileak, giroa.
 ê Intereseko beste elementu batzuk:

 - Zurezko enborkiak
 - Elkarrekiko egitura
 - Estalki berdea 
 - Putzu kanadarrak

 ê Lan antolaketa
 ê Udala: obra zuzenean kudeatzea:

 - Lan taldea: INE elkarlana, langabeak
 - Material kontratazioa: udal aparejadorea
 - Gremio kontratazioa: hormigoiak, zurgintza-lanak, zura, 
Elektrizitatea (herriko enpresak)

 - Udal zerbitzuak: Obrak, lorezaintza
 - Helbidea: arkitekto taldea
 - Koordinazioa: udal aparejadorea

 ê Obraren garapena
 ê Epea: 15 hilabete (2013ko abendua – 2015eko martxoa)
 ê Azken kostua: 593.198 euro

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
 ê Udalaren helburuak 

 ê Gazteendako eraikina
 ê Arkitektura ekologikoa
 ê Enplegua
 ê Kostu apala

 ê Proiektuaren helburuak: Eraikin publiko ekologikoa, Lastoa, 
enborkiak, elkarrekiko estalkia.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK 
 ê Gazteendako laguntza: gazte zentroa.
 ê Ideia-lehiaketa: Eraikuntza ekologikoa.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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 ê Obraren antolaketa: Zuzeneko kudeaketa. INE elkarlana 
Langabeak kontratatzea. Udal zerbitzuak. Udal teknikariek 
inplikazioa eraikuntza ekologikoan. Materialak eta gremioak 
zuzenean kontratatzea.  
Obra antolaketa, ohiko kontrataz bestelakoa

 ê Lankidetza:
 ê INE: langabeen kontratazioa
 ê Biotzari kontzejua: zur horniketa
 ê Nafarroako Gobernua: oihan kudeaketa, aholkularitza
 ê Zur katedra: Arkitektura(UNAV), kalkuluak-entseguak

  
 ê Zabalkundea:

 ê Kartela  
 ê Solasaldiak
 ê Taldeen, profesionalen bisitak
 ê Bideoak
 ê Prentsa, argitalpenak
 ê Jardunbide Egokien lehiaketa
 ê Panelak

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

 ê Gazte zentroa: Zabaldu zenetik  (2015-3-28), eraikina 
erabiltzen da. Ikari Ari taldeak lagundurik, gazteek zentroa 
hartu dute, eta jarduerak antolatzen dituzte, udalak 
babesturik.  Handia gazteen onarpena eta engaiamendua. 
Zentroa, gainera, belaunaldien arteko gunea da (hirugarren 
adina), eta Berriozarko taldeei lagungarri zaie (Joaldunak…). 

 ê Bioklimatismoa: Eraikuntzak proiektuaren aurreikuspenei 
erantzun die. Giro konforta ona da. Energia kontsumoa: Oso 
pala, beste udal batzuen aldean.

 ê Jarduketaren jarraipena: Udalak jarduketaren jarraibideei 
jarraitzen zaie, eta haurrendako parke bat eraiki du Ezkabako 
enborkiekin. Langabe taldeek eta arkitektoek zentroaren 
eraikuntzarekin lotutako bestelako lanak ere izan dituzte. 

 ê Zabalkundea: Jarduketak kultur prozesu bat eragin du 
profesionalen, kolektiboen eta herritarren artean, eta 
prentsan, argitalpenetan, bisitetan eta solasaldietan islatu 
da. Zabalkundeko panelak egin dira jardunbide egokien 
lehiaketarako.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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A OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
A. Garapen komunitarioaren zerbitzuko arkitektura 

ekologikoa:
 ê Kostu apaleko ekipamendu komunitarioa
 ê Hiri-berrikuntza. Hirigintza jasangarria. Arkitektura 

ekologikoa.
 ê Bioeraikuntza:

 ê material osasungarriak eta energia-kostu apalak
 ê Arkitektura bioklimatikoa: 

 ê Eguzki-moldaketa pasiboa
 ê Energia-aurrezpena
 ê Kutsadura eta CO2 murriztu dira

 ê Lastoz eraikitako 1. Eraikin publiko legeztatua Nafarroan.

B. Hiriaren eta eskualdearen garapen jasangarria:
 ê Enplegua sortzea: Obra taldeko kideak langabeak izan 

dira, Udalaren eta Nafarroako Enplegu Institutuaren arteko 
lankidetzaz. 
Kutsadura murriztea eta ingurumeneko osasuna hobetzea: 
Eraikina ekologikoa da, eta energia-kostu apaleko material 
osasuntsuekin eraiki da (lastoa, zura, karea…), teknologia 
errazak erabiliz (karga-hormak, eguzki-hartze pasiboa, 
aireztapena), ekonomia-kostu apaleko eraikuntza, eskura 
zeuden baliabideen optimizazioa (giza, diru eta ingurumen 
baliabideak). Eraikuntza egitean, energia aurreztu eta ez da 
kutsadurarik sortzen. Eraikina egokitzen da, klima (eguzkia, 
airea), lurra (hoztea), landaretza (patioa, estali berdea) 
aprobetxatuta; eraikinak hartutako lursaila itzultzen du 
ingurunera (estalki berdea).  
Aparkaleku bat eraldatu du (asfaltoak eta autoak) herriaren 

erdigunean, ingurunean txertaturiko eraikuntza ekologikoan; 
organismo bizidun bat, kutsadura murrizten duena eta 
ingurumen osasuna hobetzen duena. Hiltzen denean, haren 
hondarrak ingurune naturalera itzuliko dira kutsadurarik 
eragin gabe.

 ê Hiria lorategiaz hornitzea, eta eremu publikoaren benetako 

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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erabilpena. Natura eta hiria. Hiri-metabolismoa. Tanta bat 
basamortuan. Hiri-birsorkuntza. 
Aparkalekua  → Zentro ekologikoa   
Sinplifikazioa  → Dibertsitatea

 ê Hiri-ingurunean baliabide berriztagarriak erabiltzea.
 ê Natur baliabideak eta hiriko ingurumena babestu eta 

zaintzea.
 ê Energia eraginkortasunez erabiltzea: 

 ê Energia fosilak murriztea
 ê Energia-kostu apaleko materialak, tokiko materialak
 ê Teknologia egokiak
 ê Eguzki-aprobetxamendu pasiboa (Bioklimatismoa)
 ê Biomasa, laguntza energia

 ê Hiria birsortzeko estrategia

C. Kudeaketa jasangarria:
 ê Udal kudeaketaren berrikuntza: ekonomia eta langile 

baliabideak (teknikariak, administrariak) aplikatuta 
eraikin publiko bat sustatzeko eta eraikitzeko (ohiko 
kontrataz bestelakoa). Kostuak apaltzea eta obra gehiago 
kontrolatzea.

 ê Gizarteratzea eta bazterketa murriztea: 
 ê Langabean berreskuratzea (INE-Udala). Eraikuntza 

ekologikoaren gaikuntza. 
 ê Herriko enpresak babestea (argiketaria kontratatzea, 

material erosketak…). 
 ê Bazterketa arriskuan dauden gazteak babestea (eraikina, 

lokalak, monitoreak, programak

 ê Ekintza eta aldaketako lidergoa: udal ekimena eraikin 
ekologiko bat autoeraikitzeko, arkitektura-kontzeptu berriak 

jorratuta (bioeraikuntza, bioklimatikoa), udal kudeaketako 
eraikin publiko batean. Apustu berdea.

2.2. ELKARTEGINTZA
 ê Oinarri komunitarioko erakundeak: gazteak, kolektiboak.
 ê Kontzejuak: Biotzari. Zura enborkietan emateko akordioa 

(halaber, gizarte enpleguko lanekin).
 ê Erakunde akademikoak eta ikerketa arlokoak: Nafarroako 

Unibertsitatea, Arkitektura Eskola, Zuraren Katedra. 
Aholkularitza elkarrekiko egitura kalkulatzeko, eta pinu 
gorriaren enborkien egiturazko propietateen entsegua, 
tokiko zura erregulatzeko eta sustatzeko (Nafarroako 
Gobernuaren Oihan Kudeaketarako Departamentuak 
sustatua). 

2.3. JASANGARRITASUNA
 ê Gazte zentroa eraikitzea jardunbide egokia da:

 - Ekonomiaren aldetik bideragarria
 - Sozialki ez da baztergarria
 - Ingurumena errespetatzen du
 - Aldaketa jasangarriak eragiten ditu

→ frogagarria
→ transferigarria 

 ê 1. Lege esparruak: Lasotzko eraikin publikoaren 
legeztapena. Zurezko enborkiak egituran erabiltzea.

 ê 2. Estrategia sektorialak: Berriz ere egin daitezkeen 
gizarte politikak. Gazteendako laguntza, eraikuntza 
ekologikoa, enplegua.

 ê 3. Kudeaketa-sistema eraginkorrak: Udal eraikinen 
zuzeneko kudeaketa.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

 ê Udal lidergoa eraikuntza jasangarrirantz.
 ê Gazteendako eta komunitatearendako babesa 

(kolektiboak).
 ê Kultur ekintza, lastoz egindako eraikuntza erakusgarri baten 

bidez.
 ê Jarduketa transferigarria Udal eta partikularrengana.
 ê Udal langileen zuzeneko engaiamendua.
 ê Tokiko enpresen eta profesionalen engaiamendua.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Ekimena Berriozarko gazte eta taldeendako da. Talde edo 
kolektibo batean antolaturiko gazteen garapena sustatzen 
du, haien eskura jarri den eraikin ekologiko baten bidez, 
eta udalak babesturik. Gazteek taldeak osatzen dituzte, 
begiraleek lagundurik, eta eskura dauden esparruak 
okupatzen dituzte, jarduera programatuen bidez, ikaskuntza 
eta sozializazio prozesu batean.

Hasieratik beretik, eraikina edukiontzi baten gisa pentsatu 
da, barnean esparru autonomoak dituela, egokiak hala 
talde txikien jarduerak egiteko nola gazte kolektiboarentzat, 
eta are gehiago, egokia ere Berriozar biztanle guztiengana 
proiektatzeko (taldeak, adinekoak), gazteak herriko gizarte 
eta kultura sarean txerta daitezen sustatuta. Belaunaldien 
arteko esparru bat ere bada.

Eraikina zentro berezia da, hainbat arrazoi direla medio: 
forma kurboak, estalki berdea, material ekologikoak (lastoa 
eta zura), egokitze bioklimatikoa.  

Kultur elementu bat da, erakusleiho bat gazteentzat eta 
Berriozarko jendearentzat oro har, arkitektura ekologikoa 
ikusteko eta egingarria, hurbilekoa eta merkea dela ulertzeko. 
Ohiko eraikuntzaz bestelako bide egingarria eskaintzen du.  

Beraz, gazteen eskura jarritako kultur tresna garrantzitsua 
da, langabeziak gogor jo baitu gazte jendea, bai eta gizarte 
kanporaketak eta bazterketak ere; egungo depresio 
ekonomiko honetan, batez ere.

Berriozarko eraikuntzako auzokide langabe talde bat aritu 
da gazte zentroa eraikitzeko prozesuan, eta hori ere jendea 
gizarteratzeko modu bat da, INEren (Nafarroako Gobernua) 
eta Udalaren lankidetzari esker lortua. 

Eraikuntza arloko langile beteranoek ederki beretu dituzte 
kontzeptu eta sistema ekologikoak, eta balio berriak aplikatu 
dituzte lastoa, zurezko enborkiak eta karea eraikuntzarako 
erabiliz. Horrek ederki erakusten du zeinen garrantzitsua 
den berrikuntza ekologikoa enpleguarekin batera sartzea 
eraikuntza sektorean. 

Langile langabeen gaikuntza gertatu da, eta eraikuntza 
ekologikoan ere ikasi dute; beraz, iraultza kultural txiki bat 
izan da haientzat, kritika txiki bat egin baita ohiko eraikuntza-
jarduerei, eta, aldi berean, aukerabide ekologiko, berritzaile 
eta merkeak eskaini dira. 

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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Adierazgarria da, gainera, lortu den engaiamendu maila 
handia, zeinen azkar ikasi dituzten praktika berriak, zeinen 
eraginkortasun handia erdietsi den denbora laburrean, eta 
azkenik, askotan erakutsi den poza eta harrotasuna “gauzak 
ongi egin izanagatik”. 

Gauza bera esan dezakegu udal langileen gainean, buru-
belarri parte hartu baitute eta haietako bakoitzak engaiamendu 
handia erakutsi du prozesuan, hainbat lan eginda: elektrizitate, 
iturgintza, logistika eta lorezaintza lanak, alegia.

Guztiz adierazgarriak dira obra prozesuko argazkiak, eta 
langileen eta material berrien artean (lastoa eta zura) izaniko 
harremana. 

Une bitxiak izan dira; esate baterako, elkarrekiko bermean 
oinarrituriko estalkiaren muntaketa. Izan ere, egiturazko 
sistema berezi eta antzinako baten bidez (Leonardo da Vinci, 
kultura txinatarra), ederki gelditu da agerian elkarrekiko 
bermearen garrantzia, elkarrekin ari diren langileen arteko 
harmonia, eta azkenik, azken emaitzaren edertasuna. 

Gainera, behin obra bukatu ondoren, lan aukerak agertzen 
badira, eta talderen bat sortzen bada, eskari profesionalei 
erantzuteko, prozesua biribildu da, eta, zalantzarik gabe, 
jardunbide onaren kalifikazioa hartzen du.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Jardunbide egokiek balio handiagoa dute, baldin eta:
 ê Berritzaileak badira.

 ê Bereizgarriak badira: ohiko praktikarekin alderatuta:
 ê Eraikuntza arloan
 ê Obraren antolaketan
 ê enpleguan
 ê tokiko kontsumoan 
 ê hiriko ingurumenean
 ê energiaren erabileran
 ê herritarren partaidetzan

 ê Lege-agindurik gabeak badira: borondatezkoak.
 ê Transferigarriak badira: adibide imitagarriak dira eta beste 

esperientzia baztuetara egokitu daitezke.

2.7. TRANSFERENTZIAK
 ê Eragin nabaria honakoek transferituta:

 ê ideiak
 ê trebetasunak
 ê prozesuak
 ê ezagutzak
 ê teknologiak

 ê Aldaketak politiketan edo praktiketan: Nafar 
administrazioaren gaineko ekintza, eraikuntza mota hau 
legezta dezan: lastoa eta zurezko enborkiak egituran. 
Saiakerak, araudi berriak…. Erakunde publikoen eta 
pribatuen engaiamendua, Biotzariko Kontzejua, Oihan 
Kudeaketa (Nafarroako Gobernua), Arkitektura Eskola 
(UNAV).

 ê Transferentziaren jasangarritasuna.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. ERABIlERAK

 ê Frogatu da oso baliozkoa eta aproposa izan dela gazte 
zentroa eraikitzea. Horren seinale da gazteek onartu dutela, 
engaiatu direla. 

 ê Zentroan, herriko beste talde batzuek ere esku hartzen dute; 
hau da, eskura dauden esparruak erabiltzen dituzte eta 
gazteekin harremanetan sartzen dira. 

 ê Belaunaldien arteko esparrua da, hirugarren adinak ere 
erabiltzen baitu. 

 ê Esparru sinbolikoa eta adierazgarria ere bada Berriozarko 
gizartearentzat eta Udalarentzat, Udaletxearen kontrapuntu 
gisa erabiltzen baitu.

3.1.2. ERAIKUNTZA
 ê Oso ona izan da udal autokudeaketaren esperientzia 

zentroaren eraikuntzan, aurreikusitako helburuak 
bete baitira, ezarria zegoen aurrekontuarekin bete ere, 
desbideratzerik gabe. 

 ê Erabakigarria izan da udal teknikarien esku-hartzea, bai eta 
obra nahiz lorezaintza zerbitzuetakoena ere. 

 ê Onargarria da obrak gauzatzeko epea luzatu izana, 
proiektuaren konplexutasuna eta berritasuna ikusita. 

 ê Gizarteratzea: Ezohikoa eta berritzailea izan da auzokide 
langabe talde bat osatu izana, munta handiko eraikin 
ekologiko bat egiteko. Emaitza oso ona izan da, obra kalitate 
maila handiz egin baita, bai eta prezio doituan ere, hein 
handian esku hartu duten langileei esker.

 ê Baina, gainera, beste balio erantsi bat ere badu, hots, 
taldea eraikuntza ekologikoan gaitu izana. Behin obra 
bukatutakoan, aukerak sortu dira eta taldekide batzuek 
lanean jarraitu ahal izan dute.

3.1.3. GARAPEN PROfEsIONAlA
 ê Proiektua prestatu eta gazte zentroaren obra zuzendu 

duen taldeak beste enkargu batzuk ere jaso ditu, guztiak 
ere obra horrekin zuzenean lotutakoak. Obra mugarria ere 
izan da arkitektoentzat arkitektura ekologikoan, eta bide 
garrantzitsua ireki du.

3.1.4. ZABAlKUNDEA
 ê Zentro berria kultur tresna handia da, arkitektura 

bioklimatikoaren erakusgarria. Garrantzitsua izan da 
prentsan eta argitalpenetan izan duen oihartzuna, horri 
esker publikoari oro har helarazi zaio. Oihartzuna izan 
du, halaber, kolektiboetan, erakunde akademikoetan, eta 
arkitektura ekologikoari loturiko profesionaletan.

3.1.5. ADMINIsTRAZIOA
 ê Nafarroako Gobernuko Oihan Kudeaketako Zuzendaritzarekin 

egindako gestioek eta Foru Gobernuko hainbat 
departamentutan egindako tramitazioek nahiz legeztatzeek 
–bereziki, lastozko eraikuntzari dagokionean– hutsarteak 
atzeman dituzte araudietan, baina horiek oro zuzendu 
daitezke, eraikuntza ekologikoaren aldeko apustua egiten 
bada. Udalak obra horretan egin duen kudeaketa ere 
abiapuntua da beste jarduketa batzuk egiteko.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. OBRAN GARATU EZ DIREN GAIAK:

 ê Morteroak eta lurrezko zolak.
 ê Zurezko enborkiak, pneumatikoak eta paletak, urbanizazioan 

berrerabiliak. 
 ê Obrako elementuen berrerabilpenak: ateak, leihoak.
 ê Materialak birziklatzea: azulejoak, harriak, zurak…
 ê Gazteek obran parte hartzea: morteroen eta pinturen tailerra.

3. IRAKAsPENAK
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 ê Autoeraikuntza: auzokide talde bat prestatzea, obran aritzeko.
 ê Tailerra: lastoa eta lurrezko morteroak, Tom Rijven-en 

eskutik, CST lastozko eraikuntza sistemaren egilea.
 ê Saiakerak: lastoaren portaera eta sua.
 ê Putzu kanadarretarako hodi sistema.
 ê Aire-panel termikoak, autoeraikiak.

3.2.2. OBRA OsATZEA: OBRAKO ElEMENTU BATZUK BUKATU GABE 
DAUDE

 ê Kanpoko eta barruko pintura: beharrezkoa da karezko 
morteroek iraun dezaten, eta zentroko irudia eta inguruneak 
bukatzeko. 

 ê Aulkiak - harmailak: Patio zentralean, eta haren erabilera 
osatzen dutenak. 

 ê Frontoia: Kirol ekipamendu osagarria zentroaren ondoan, 
obra bitartean garatua.

3.2.3. ERAIKINAREN INGURUMEN KONTROlA
 ê Putzu kanadarren berrikuspena (hozte pasiboa).
 ê Termostatoen doikuntza, haizegailuen kontrola, aire 
beroa. 

 ê Eguzki-babesak paratzea (pertsianak).
 ê Hobekuntza eraikinaren eskuzko ingurumen-kudeaketan.

3.2.4. JARRAIPENA ETA MONITORIZAZIOA
 ê Tenperaturen datuak urtebetean egunero eta urtaro-

zikloetan hartzea, ingurumeneko konfortaren ebaluazioan 
laguntzeko. 

 ê Neurriak aztertzea eta, kasua bada, neurri osagarriak 
proposatzea.

3.2.5. ERAIKINAREN ZABAlKUNDEA
 ê Eraiki den zentroaren potentziala aprobetxatu behar da.

3.2.6. EsPERIENTZIA UDAl PROIEKTUETARA AlDATZEA:
 ê Eraikuntza ekologikoa udal esparru osora zabaldu behar 

da, obren kudeaketa barne, eta eraikitzaileekiko talde 
alternatiboak osatzea.

Beraz, gauza asko egin daitezke, gure jarduketa gauzatu 
ondoren. Horiek oro aukerak dira, eta aprobetxatzen ez 
badira, jardunbide egokiari jarraipena emateko ahuldadeak 
atzemango lirateke.

3. IRAKAsPENAK
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 ■ Inbertsioen zenbatekoa, guztira

OBRA BUKAERAKO AURREKONTUA

Eskulana 185.904,00 €

Kontratazioak 117.388,00 €

Materialak 225.162,00 €

Segurtasuna 3.154,00 €

Laguntza bitartekoak 19.843,00 €

Ordainsariak 41.745,00 €

GUZTIRA 593.198 € (BEZa barne)

Azken prezioa (BEZik gabe), 747 euro, eraikitako 
m2 bakoitzeko

Azalera erabilgarria 492 m2

Azalera eraikia 610 m2

Kanpoaldeko azalera 422 m2

4. JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê GRISERASKO BICIESCUELA PROIEKTUA

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Tutera 

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Tutera

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoa  
 ê Izena: Griseras 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Lucia Coloma Calahorra 
 ê Kargua/zeregina: Zuzendaria
 ê Helbidea: Camino Caritat, 10. 31500 Tutera
 ê Telefonoa: 948 824 244
 ê E-posta: cpgriser@educacion.navarra.es
 ê Webgunea: http://griserascolegiopublico.educacion.navarra.es/webgriseras/index.php
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2015eko iraila
 ê Bukaera eguna: 2016ko ekaina
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1. DEsKRIPZIOA
1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Griseras Ikastetxe Publikoa hurbileko ikastetxe bat da. 
Ikasleak oso inguru hurbilean bizi dira, eta horri esker, oinez 
edo bizikletaz joan daitezke eroso-eroso. Horregatik, ez 
da beharrezkoa eskola-garraioa. Eskolatik hurbil, badago 
zirkulazio handiko errepide bat, Zaragozako Etorbidea, baina 
baditu semaforoek erregulaturiko pasabide aski.

Ikastetxeak aurretik hainbat ekimenetan parte hartu izan 
du, hala nola Tuterako Eskola Bideetan, baina egitasmo 
horrek ez zuen behar adinako garrantzirik izan, eta ez zen 
urritu ikastetxe inguruko ibilgailu kopurua sarrera eta irteera 
orduetan. Bestalde, harako hartan, bizikleta ez zen landu 
bide segurtasuna hobetzen duen elementu baten gisara, eta 
halako jarduera jakin batzuk baizik ez ziren egin bizikletaren 
gainean. 

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA

Ideia izan da bizikletaren erabilera sustatzea ikastetxera 
joateko. Recicleta Ribera Elkartearekin elkarlanean egin da 
lana, eta Elkarte horren Biciescuela programaren barruan 
sartu da, ikasturtean zehar bizikletarekin loturiko jarduerak 
egiten saiatzeko.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK 
 ê Bizikleta eguneroko garraiobidea izatea hala eskolara 

joateko nola herrian barna ibiltzeko. 
 ê Ikastetxe inguruko bide segurtasuna hobetzea, bizikleta 

erabilita.
 ê Ikastetxeko ikasleak mugikortasun jasangarrian heztea.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
Las acciones del programa Biciescuela han sido:

 ê Biciviernes:Jarduera hau (bideo honetan laburbildurik: 
https://goo.gl/GiryqP astean behin egiten da, eta xedea 
da ikasleen artean bizikleta egunero erabiltzeko ohitura 
sustatzea. Horrela, eskolara bizikletaz etortzen diren ikasleek 
zenbaki bat jasotzen dute, bizikletarako osagai zozketa 
baterako (argiak, ur-botilak, izerditakoak, motxilak…). Zozketa 
hiru hilean behin egiten da, eta Guraso Elkarteak ordaintzen 
du.

 ê Mugikortasun jasangarrian hezteko saioak egin dira: 
bai eta bizikleta sustatzekoak ere, urteko hezkuntza 
programazioan; zehazki, bizikleta mugikortasun jasangarri 

DESKRIPZIOA
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1. DESKRIPZIOA
gisa landu den ikastetxeko ikasmaila guztietan egin dira 
prestakuntza jarduketak. Jarduera horietako bat Rural Kutxa 
txirrindularitza talde profesionalak ikastetxera egindako 
bisita eta solasaldia izan zen. Halaber, Foruzaingoaren 
eta Udaltzaingoaren solasaldiak egin dira, eta txangoak El 
Bocal alderdira, bizikleta irteerak Tuterako zenbait aldetara, 
bizikletari buruzko unitate didaktikoak,…

 ê Bicijuegos: Biciescuelako eskolaz kanpoko ekintza, Guraso 
Elkarteak antolatua, eta bizikletan oinarrituriko bide 
hezkuntza lantzen duena.

1.3. Jarduketa 
garatu ondoko 
egoera

Griserasko Biciescuelak harrera handia izan du, eta 
emaitzen arabera, batez beste ikastetxeko ikasleen % 15 joan 
da ikastetxera bizikletaz urteko ostiral guztietan, eta ikasleen 
% 40 gutxienez ostiral batez joan da ikastetxera.

Hezkuntza komunitate osoa lotu zaio ekimenari (Guraso 
Elkartea, Irakasleak, Ikasleak, ikastetxeko langileak…), eta 
beste entitate batzuk ere lotu zaizkio, hala nola Recicleta 
Ribera eta Udala bera.

1.4. oharrak 
Hezkuntza komunitate osoa engaiatu izana giltzarria izan da 
programa abian jartzeko. 

Era berean, Biciescuela Griseras programa erreferentziatzat 
hartu da Eskola Seguruen Sareari atxiki zaizkion 11 
eskolen egitasmoetarako, Nafarroako Hezkuntza eta Barne 
Departamentuek sustaturik.

deSkrIPZIoa
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Bizikletaren erabilera sustatzeko mugikortasun jasangarri 
eta seguruaren aldeko apustu bat izan da, parametro 
horiek Griseras ikastetxearen inguruan hobetzeko, eta 
horrek zuzenean eragiten du b) taldean ezarritako irizpide 
zenbaitetan: b) Hiriaren eta eskualdearen garapen 
jasangarria:

 ê II. Kutsadura murriztea eta ingurumenaren osasuna 
hobetzea: garraiobide motorgabeen aldeko apustua baita.

 ê III. Garraio publikorako eta komunikazioetarako sarbide 
hobea: Agerikoa da arlo honetan izaniko eragina, Griserasko 
62 ikasle (guztien % 15) bizikletaz joan baitira eskolara, eta 
210 ikasle (guztien % 40) gutxienez ostiral batez joan dira 
bizikletaz ikastetxera.

 ê VI. Produkzioaren eta kontsumoaren ziklo hobeak, 
berriztagarriak ez diren baliabideen ordezpena eta 
murrizpena barne. 

 ê X. Hiri garapenerako estrategia integratu eta orokorrak 
zehaztea eta praktikan jartzea Mugikortasun jasangarriaren 
aldeko gure apustuak zuzeneko eragina baitu ikastetxe 
inguruko karriketan.

Era berean, programa honek c) taldeko irizpideetan eragin 
du: Kokalekuen kudeaketa jasangarria, eraginkorra, 
arduratsua eta gardena:

 ê VI. Ekintza eta aldaketak ekarriko dituen lidergoa, baita 
politika publikoan ere; eragin garbia baitu mugikortasunaren 
eredua aldatzeko, ez bakarrik ikastetxe inguruan, hirian 
orokorrean baizik. Horren adibidea da eskola seguruen 
sarearekiko duen garrantzia. 

 ê VIII. Berdintasuna eta zuzentasun soziala sustatzea; joan-
etorriak egiteko eredu irisgarriagoak eta parekideagoak 
proposatzen baititu. Proiektu honek, halaber, oinarri izan du 
Recicleta Ribera Elkartearen zerbitzu bat, hots, bizikletak 
ematea halakorik eskuratzeko baliabiderik ez duten 
ikasleei.

2.2. ELKARTEGINTZA
Proiektuak lortu du Ikastetxeko hezkuntza Komunitate 
osoa engaiatzea, eta eskualdeko elkarte batekin 
elkarlanean aritzea ere bai. Horren haritik, proiektu honen 
oinarrietan bilduta dauden taldeen artean, honakoetan 
izan du eragina:

 ê a) Hiriak, tokiko agintariak edo elkarteak: Proiektuan bi 
elkartek parte hartu dute: Griserasko Guraso Elkarteak eta 
Recicleta Ribera Elkarteak.

 ê e) Erakunde akademikoak eta ikerketakoak: ikastetxea 
bera.

2.3. JASANGARRITASUNA
Proiektua argi eta garbi da jasangarria, ez soilik eragina 
izan duelako jasangarritasuneko faktoreen dimentsio 
hirukoitzean, baizik eta era berean ekintzaren denborazko 
dimentsioarengatik, hau da, hezi dituelako etorkizunean hiri-
esparruaren hartzaileak izanen diren belaunaldiak.

Proiektuak argi eta garbi eragiten du b) arloan, Politika 
sozialak eta/edo eta sektoreko estrategiak, eskualdean 
edo herrian, nonahi errepikatzeko aukera dutenak , 
eta d arloan) Kudeaketa sistema eraginkor, garden 
eta arduratsuak, baliabide teknikoak, finantzarioak, 
naturarenak zein giza baliabideak eraginkorrago bihurtzen 
dituztenak.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Atal honen barruan ezarritako irizpideen artean, Biciescuela 
proiektuak honakoetan eragiten du:

 ê a) Ekintza eta aldaketak ekarriko dituen lidergoa, baita politika 
publikoan ere. Agerikoa da jarduketa hau bideratua dagoela 
aldaketak eragitera bai ikastetxeko hezkuntza komunitatearen 
garraiobideetan, eta epe luzera, hiriko jendearen 
garraiobideetan.

 ê b) Jendea, bizilagunak eta komunitateak bizkortu eta haien 
laguntza lortuko duena.

 ê d) Hedatu, egokitu eta errepikatzeko aukerak. Arestian esan 
dugun bezala, gutxienez Erriberako 10 ikastetxek gehiagok 
heldu diote proiektuari.

 ê e) Tokian tokiko baldintzei eta garapen mailei 
egokitutako neurriak. Gure iritziz, proiektua erabat dago 
egokituta ikastetxeetako mugikortasun jasangarriaren 
potentzialtasunetara.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Proiektuaren ekarpen handietako bat da garraiobide 
jasangarrirako sarbidean eragin duen demokratizazioa 
hezkuntza komunitateko jende guztiarentzat.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 

TRANSFERIGARRITASUNA 
Toki mailan, proiektua oso berritzailea da, zeharkakoa 
baita hezkuntza komunitateko esparru guztiekiko. Haren 
transferigarritasunari dagokionez, eta arestian esan dugun bezala, 
gutxienez Erriberako 10 ikastetxek gehiagok heldu diote proiektuari.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Proiektu honek transferentzia arloko alderdi hauetan du eragina:

 ê a) Eragin nabaria, ondoko baten edo gehiagoren 
transferentziaren ondoriozkoa: ideiak, abileziak, prozesuak, 
ezagutzak edo trebetasunak eta teknologia. Proiektuaren 
ideia eta prozesuak argi eta garbi dira transferigarriak.

 ê b) Aldaketak politiketan edo praktiketan. Proiektu honek 
eragina izan dezake Eskola Seguruen sareari atxiki zaizkion 
ikastetxeen joan-etorriko ohituretan.

 ê c) Transferentziaren jasangarritasuna, ikaskuntzaren eta 
aldaketaren prozesu etengabe baten parte den aldetik. Argi 
dago prozesua osagarria dela mugikortasun jasangarriko 
beste politika batzuekiko, eta prozesu honek beste haiek 
nabarmen indartu ditzake.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

https://www.youtube.com/watch?v=zxapJ_HR0Bo
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IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Ikastetxeko Heziketa Fisikoko irakaslea, Griserasko 
Biciescuela programaren jarduketak gidatu eta dinamizatu 
baititu.

 ê Hezkuntza komunitate osoaren erantzun eraginkorra lortzea
 ê Recicleta Ribera Elkartearen laguntza jaso izana
 ê Eskola klaustro guztia Biciviernes saioan engaiatzea.
 ê Ikastetxeko Guraso Elkartea proiektuan engaiatzea eta hari 

laguntza ekonomikoa ematea.

3.1.2. AUKERAK
 ê Eredua beste ikastetxe batzuetara eramatea,
 ê Ikastetxera iristeko kaleen hobekuntza nabarmena eskatzeko 

aukera Tuterako Udalari. 

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Ikastetxeetako programazioan egiten diren jarduera ugariak. 
 ê Familia askok mugikortasun ohiturak aldatu nahi ez izatea.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Etorkizunari begira, familiendako laguntzarik ez izatea.
 ê Proiektua ikastetxe barruan gidatuko duen figura egonkorrik 

ez izatea. 

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Inbertsioen zenbatekoa, guztira: 830 €

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2016
1. Bazkidea:  
Griseras I.P. 0,00 €

2. Bazkidea: Griserasko 
Guraso Eskola  830,00 €

3 Bazkidea:  
Recicleta Ribera 0,00 €

Aurrekontua, guztira  830,00 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê ILUNDAINGO BASO BIZIDUNA

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Ilundain, Aranguren Ibarra 

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Aranguren Ibarra, Iruñerria, Nafarroa bere osoan eta Autonomia Erkidego 

mugakideak.

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Fundazioa 
 ê Izena: Ilundáin Ilundain Haritz Berri Fundazioa 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Mikel Lasarte Artola 
 ê Kargua/zeregina: Ilundain Fundazioko Ingurumen Hezkuntzako programen 

koordinatzailea
 ê Helbidea: San Juan kalea z/g
 ê Telefonoa: 948 339 004
 ê Faxa: 948 339 088
 ê E-posta: mikel@fundacion-ilundain.com
 ê Webgunea: www.granjaescuela-haritzberri.com
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2015eko iraila
 ê Bukaera eguna: 2016ko ekaina
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1. DEsKRIPZIOA
1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

1984tik hona, Fundazioa erabateko erantzuna ematen 
saiatzen ari da Nafarroan gizartean bazterturik gelditzeko 
arrisku maila handia duten gazteei, eta aldi berean, jende 
guztia ingurumenaren gainean hezi eta sentsibilizatzeko 
programak garatzen ditu. Hobekuntza ahalegin etengabea 
egiten da, eta etengabe ere sortzen dira ildo hori bultzatuko 
duten proiektuak. 

Arangurengo Udalak oihan entresaka egitea proposatu zuen 
36 hektareako azaleran, herri-lurretan, ingurumen balio 
handiko ibilbide didaktiko baten barruan. Hori lan aukera 
berria izan zen Fundazioko ikasleentzat, eta hezkuntza-
programa berri bat sortzeko parada eman zuen, oihan 
kudeaketa, ingurumen hezkuntza eta artea uztartzeko. 

Horrela sortu zen “Ilundaingo Baso Biziduna”. Natura eta 
artea uztartzen dituen hezkuntza esparru bat da, magiaz, 
sorpresaz eta ilusioz betetakoa. 

Proiektuak baretasuna, gelditasuna, alaitasuna, hurbiltasuna 
eta naturarekiko maitasuna transmititu nahi ditu, eta aldi 
berean, errespetua, elkar aditzea, bizikidetza, partaidetza 
eta elkarlana landu nahi ditu. Saiatzen da giza kontzientzia 
pizten gure planetako ingurumenak dituen arazoez; halaber, 
arazoen konponketan parte hartzeko gonbidapena egin nahi 
du. 

1.2. JARDUKETA
 ê Tailuak. 45 tailu egin dira 3,5 kilometroko ibilbidean, 18 

pertsonaiarenak. Tailuek halako multzo bat osatzen dute, 

eta hainbat istorio daude ehunduta, guztiak ere egokiak 
ingurumen hezkuntza lantzeko.

 ê Seinaleztapena. Ibilbidean “Marisa sorginari” buruzko 
kartelak paratu dira, basoko material didaktikoen haria baita. 
Ilundainen norabide-kartel bat jarri da eta, halaber, Graellsia 
tximeletaren mikro-erreserbaren kokapena seinaleztatu da.

 ê Bidexkak garbitu eta moldatzea. Entresaka egin ondotik, 
bidexketatik adar eta enbor aunitz kendu dira, eta bidexkak 
moldatu dira ongi ibiltzeko, makina astunen ondorioz 
hondatuta baitzeuden.

 ê Material didaktikoa. Lehen Hezkuntzako ziklo osoko 
haurrentzat da. “Baso Bizidunaren” zentzua kontatzen 
du istorio baten bidez. www.granjaescuela-haritzberri.com 
webean dago ikusgai eta ordenagailutik jaitsi daiteke, 
saretua badago.

DESKRIPZIOA
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 ê Azalpen foiletoa. Foiletoan zehatz-mehatz azalduta daude 
ibilbidearen ezaugarriak eta deskribapena. Gida bat da eta 
kontu interesgarriz beterik dago Ilundaingo Baso Biziduna 
ezagutu nahi duten guztientzat. 

 ê Ibilbidea wikilocen dago sartua. Ibilbidea wikilok sartu da. 
Erabiltzaile komunitatea zabal-zabala da, eta GPS mendi 
ibilbideak partekatzen dituzte. Hau da, edonork eskura 
dezake ibilbidea bere mugikorretik edo ordenagailutik, eta 
nahi dituen datuak kontsultatu.

1.2.1. PROZEsUA
 ê 2015eko ekaina: Prozesua abiatu zen, Ilundaingo Fundazioaren 

zuzendaritzak proiektua prestatu eta onartu baitzuen.
 ê 2015eko uztaila: Aranguren Ibarreko Udalak proiektuari 

oniritzia eman zion.
 ê 2015eko abuztua: Oihan entresaka hasi zen, eta pinu batzuk 

markatu ziren, haietan pertsonaiak lantzeko.
 ê 2015eko iraila-azaroa: tailak zuhaitz moztuen motzondoetan 

egin ziren.
 ê 2015eko abendua-2016ko otsaila: material didaktikoak 

prestatu ziren: foiletoa, ipuina, ibilbidearen deskribapena.
 ê 2016ko otsaila-martxoa: Ibilbideko bidexkak garbitu eta 

moldatu ziren. Bidean zeuden adarrak eta sasiak kendu 
ziren, batez ere.

 ê 2016ko martxoa-maiatza: tailak margotu eta bernizatu ziren.
 ê 2016ko maiatza-ekaina: ibilbidea seinaleztatu zen.
 ê Ekainak 9: Proiektua jendaurrean aurkeztu zen 

prentsaurrekoan, Aranguren Ibarreko Udaletxean.
 ê Ekainak 12: Bisita gidatua Baso Bizidunera. Inaugurazio 

ofiziala.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK 
Azken buruan, bere ekimenen bidez, Fundazioaren helburua 

da arrisku, zailtasun eta gatazka sozialeko egoeran dauden 
gazteak gizarteratu eta laneratzea.  

Ingurumenaren ikuspegitik, honatx helburuak: gizartea 
naturara hurbiltzea, gure bizimoduak sortzen duen 
ingurumen arazoaz kontzientzia hartzea, eta norbanakoen 
eta gizartearen konpromisoa sustatzea ingurumena 
errespetatu eta defenditzeko. 

Proiektua abian jartzeko prozesuak balio izan du Fundazioko 
erabiltzaileen gizarteratzea sustatzeko. 

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê Fundazioko ikasleak engaiatzea. Prozesua hasi zenetik, 

saiakera bat egin da Fundazioko ikasleak engaiatzeko, haien 
ikaskuntza-prozesuak sustatze aldera.

 ê Kostuak ahalik eta gehien gutxitzea. Proiektuaren 
sustatzaileak ahalik eta gehien saiatu dira merkatzen, 
lehendik zeuden baliabideak abiaburu harturik, materialak 
berrerabilita eta birziklatuta, eta ingurumenarekin bat 
datorren landa estilo bat erabilita. 

 ê Aliantzak sustatzea eta laguntzak bilatzea. Proiektua 
garatze aldera, hainbat aliantza eta laguntza kudeatu dira: 
zehazki, Aranguren Ibarreko Udalaren laguntza jaso dugu, 
eta Ilundain Fundazioko langileen eta boluntarioen laguntza 
ere bai. Izan ere, 6 boluntario aritu dira proiektuaren 
faseetan, Fundazioak berak kontratatutako langileez gain.

 ê Ahalik eta ingurumen eraginik txikiena. Ilundain 
Fundazioak ingurumen hezkuntzan darabilen lana oinarri 
harturik, Fundazioa saiatu da proiektu eredugarri bat 
egiten, baliabideen kudeaketa energetikoari dagozkion 
kontu orotan, eta ahalegindu da lanek ingurumenean 
eraginik ez sortzen.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Ilundaingo Baso Biziduna sortzeari esker, Ingurumen 
Hezkuntza lantzeko baliabide berezi bat jarri da 
abian. Baliabidea Nafarroako eta Autonomia Erkidego 
mugakideetako ikastetxeei eskainiko zaie 2016-2017 
ikasturtean. Halaber, beste talde batzuei eskainiko zaie, hala 
nola familia, pentsiodun talde, elkarte eta abarri. Proiektua 
baliozkoa da hala Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzat 
nola helduentzat.

Hala ere, edonor etor daiteke ikustera. Izan ere, Baserri 
Eskolaren webean behar dina hezkuntza-baliabide daude 
eskura, edonork bere kasa ibilbidea egin dezan eta Baso 
Bizidunaren zentzua interpreta dezan. 

Etorkizunerako, asmoa da proiektua osatu eta pertsonaia 
gehiago sartzea.

1.4. OHARRAK:
Ilundain Fundazioko Haritz Berri Baserri Eskolak 25 urte 
baino gehiago eman ditu dagoenekoz Ingurumen Hezkuntza 
lantzeko programak sustatzen eta garatzen. Nafarroan 
sortutako lehen ekipamenduetako bat izan zen. Urtero, 6.000 
lagunek baino gehiagok egiten dute Eskolak sustatutako 
programaren bat. Honatx helburuak:

 ê Gizartea landa-ingurunera hurbiltzea; bereziki, nekazaritza 
eta abeltzaintza lanei lotutako lanak ezagutzeko, eta era 
berean, gizakiaren eta naturaren artean dauden harreman 
ororen berri izateko. 

 ê Gure bizimoduak ingurumenean sortzen dituen arazoez 
kontzientzia hartzea.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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 ê Norbanakoen eta gizartearen konpromisoa sustatzea 
ingurumena errespetatu eta defenditzeko.

Programak ikasleentzat dira (Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza, eta DBHko 1. eta 2. maila), bai eta beste talde 
batzuentzat ere (familiak, adinekoak…). 

Bestalde, Ilundaingo basoaren natur balioak eta baliabideak 
nabarmendu nahi ditugu. 

Ibilbidean alorrak, pinudi landatuak, bertako pinu basoak, 
bazkalekuak, pagadiak (alderik garaienetan) eta hariztiak 
aurkituko ditugu, eta animalia nahiz landare espezie ugari 
ikusteko aukera ere izanen dugu.

Ibilbidearen zati bat Milagro eta Aezkoa lotzen dituen 
Errege Abelbidean barna doa. Nafarroako azienda-biderik 
luzeenetakoa da, 80 kilometrotik gorakoa baita. 

Baso Bizidunean, gainera, bada beste gauza erakargarri bat, 
hots, oreinen lursaila. Aranguren Ibarreko Udalaren herri-
lurretan dago, eta han lasai ederrean bazkatzen dira bi eme, 
bai eta adakera lerdena duen ar bat ere. 

Actias isabelae espezieari Graellsia edo Isabelina esaten 
zaio, eta Europako pinpilinpauxarik ederrenetakoa da. 
Aranguren Ibarrean bizi da eta espezie babestua da.  
Udalak mikro-erreserba bat sortu du espeziea zaintzeko, 
jendeari erakusteko, eta herritarrak natura zaindu beharraz 
kontzientziatzeko naturako espezie adierazgarri eta 
ederrenen bitartez. Mikro-erreserba Baso Bizidunaren 
ibilbidearen barruan dago. 

Halaber, Irulegiko gaztelura joateko bidea dago sartuta, 
Irulegi mendiaren gainean dagoena, 893 metroko altueran, 
Lakidain eta Ilundain herrien artean. Bere garaian 
Nafarroako Erresuma defenditzeko eginkizuna izan zuen. 
Hainbat urtez, berrikuntza lanak egin zaizkio, eta orain 
oso ongi ikusten dira itxura, neurriak, etab. Ikuspegiak 
zoragarriak dira Iruñerri osora.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Proiektua bukatu berri bada ere, talde eta herritar partikular 
asko etorri dira baliabide berri hori ezagutzera. Honatx 
laburbildurik.  

Bisita gidatuak: 7 ikastetxetako 253 lagun (Jaso Ikastola, 
Oiongo San Vicente Ikastola, Oiongo Ramiro de Maeztu 
ikastetxe publikoa, San Frantzisko Ikastetxe Publikoa, 
Vianako Erentzun Ikastola, Iruñeko Amaiur Ikastola eta 
Zangozako Ikastola).

Talde antolatuak, beren kasa: guk dakigunez, García 
Galdeano Ikastetxe publikoa, Mutiloako San Pedro Ikastetxea, 
eta Iruñeko Tenis Kluba.

Aurkezpena: aurkezpena eguna ekainaren 12an egin zen eta 
200 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten. 

Halaber, badakigu jende askok beren kasa egin duela 
ibilbidea; batzuk Nafarroakoak, eta besteak, beste 
Autonomia Erkidego batzuetakoak.  

Sare sozialak: Baso Bizidunari buruzko albisteek  jarraipen 
handia izan dute bai sare sozialetan bai Baserri Eskolako 
webean.

Hedabideak: Baso Biziduna aurkezteko prentsaurrekoa 
hedabide askok jaso zuten. Besteak beste, Diario de 
Navarrak, Diario de Noticiasek, Radio Nacionalek, 
Euskalerria Irratiak eta  Nafar Telebistak.

2016-2017 ikasturte berriari begira, baliabide berria 
sartuko da Ilundain Fundazioak Nafarroako zein 
Autonomia Erkidego mugakideetako ikastetxeei 
Ingurumen Hezkuntzan proposatzen dien jarduera 
eskaintzan.

2.2. ELKARTEGINTZA
Proiektua Arangurengo Ibarreko Udalarekin elkarlanean egin 
da, haren mentore nagusia baita, eta 30 bat lagun aritu dira 
elkarlanean: 6 boluntario, Ilundain Fundazioko Enplegu tailer 
Eskolako 20 ikasle, eta entitatearen hainbat programatako 
langileak. 

Hain zuzen ere, sare lanari eta aliantzei esker, proiektua 
gauzatu egin da. 

Fundazioa bere sorreratik ari da sare lanean, eta honako 
sare eta kontseiluetan parte hartzen du buru-belarri:

 ê Nafarroako Adingabeen Kontseilua.
 ê Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua.
 ê Berdintasunerako eta Gizarteratzeko Ikerketa Ikastegia 

(Nafarroako Unibertsitate Publikoa). 
 ê Nafarroako Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren 
Sarea.

 ê Nafarroako Gizarte Enpresa Erantzukizunaren Foroa.
 ê Pobreziaren aurkako Borroka Sarea.
 ê Espainiako Gizarteratze Enpresen Federazioa.
 ê Nafarroako Gizarteratze Zentroen Elkartea.
 ê Nafarroako Enplegu Burtsen Sarean.
 ê Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Kalitate Sarea 
 ê Ingurumen Hezkuntzako Ekipamendu eta Profesionalen 

Foroa
 ê Espainiako Ingurumen Hezkuntzako Elkartea.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
Fundazioak hainbat hezkuntza zentrorekin ditu lankidetza-
hitzarmenak. Haien artean honako unibertsitate hauek 
dira nabarmentzekoak: Nafarroako Unibertsitatea, 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa, UNED, Euskal Herriko 
Unibertsitatea (pedagogia eta psikologia fakultateak), 
Deustuko Unibertsitatea Bilbon, eta San Jorge 
Unibertsitatea Zaragozan, eta honako institutu hauekin 
ere bai: Gizarte Egokitzapena BHI, Carlos III BHI eta 
Santa Catalina BHI. Lankidetzak egiten dira ikerkuntzan 
eta berrikuntzan, prestakuntzan, ikasleendako praktika 
lanetan, etab. 

Halaber, boluntarioek entitatean egiten duten lana 
azpimarratu behar da, profesionalei laguntzeko, gaikuntza 
prozesuetan laguntzeko eta gizarte nahiz ingurumen arloko 
programetan arreta hobea emateko. 2015ean, 8 boluntario 
aritu ziren.  

Bestalde, 2009az geroztik, Fundazioaren baitan, badago 
Aholkularitza Kontseilu bat, nafar gizarteko hainbat 
pertsonak, erakundek eta omen profesionaleko enpresa 
batzuek osatua. Erakundeari aholkuak ematen dizkiote 
helburuak lortze aldera. 

2.3. JASANGARRITASUNA
Proiektuak lan molde berri baten ikurra izan nahi du, 
jendearen eta taldeen sorkuntzatik abiatuta, bitarteko 
material oso gutxi erabilita, eta gizarteratzearekiko nahiz 
ingurumenarekiko sentiberak diren entitateen eta pertsonen 
laguntza jasota. 

25 litro gasolina, 20 litro olio motozerrarako, 15 litro berniz eta 
pintura, 20 seinaleztapen-pikete, iltzeak, eta tirafondoren bat… 

hormigoirik eta makina astunik gabe, motozerra ukaldiz, gogo 
handiz eta bizipozez egina. 

Baso Biziduna egiteko materialen kostuak 806 euro jo du. 

Proiektuan 30 lagun aritu dira lankidetzan: 6 boluntario, 
Ilundain Fundazioko Enplegu tailer Eskolako 20 ikasle, eta 
entitatearen hainbat programatako langileak.

Fundazioak ikuspegi hirukoitz batetik ulertzen du 
jasangarritasuna: ekonomikoa, gizarte arlokoa eta 
ingurumenekoa.

 ê Jasangarritasun  ekonomikoa: Fundazioa irabazi-asmorik 
gabeko entitatea da, eta ez du diru errentagarritasunik 
lortu nahi. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa 
lortzea du eginkizun, diru-sarrerak eta gastuak  
orekatuta.

 ê Gizarte- jasangarritasuna: Gazteriaren bazterketari eta 
gizarte kanporaketari erantzutekoa saioa da. Fundazioak 
esparru oso garrantzitsua betetzen du, erakunde publikoek 
nekez jorratu dezaketena, eta haren gizarte premia erabat da 
begi-bistakoa.

 ê Ingurumen jasangarritasuna: Ingurumen Hezkuntzan 
lan eginez, garapen jasangarriaren oinarriekin bat, 
ingurumenean ahalik eta eraginik txikiena sortu nahian, eta 
horretarako, kudeaketa sistema jasangarri eta eraginkorrak 
erabiliz.

Aipatu esparruak Fundazioaren eginkizun, ikuspegi 
eta balioetan txertaturik daude, eta kudeaketa-sistema 
eraginkorrean daude bermatuta, “Bikaintasuneranzko EFQM 
kudeaketa eredua” oinarri hartzen duena.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Ingurumen Hezkuntzako proiektuak garrantzitsuak dira 
tokiko komunitateak indartzeko, kontzientzia osatu eta 
sortu nahi duten prozesuak baitira ingurumena zaintzeko 
garrantziaren gainean. 

Azken buruan, ingurumen hezkuntza ingurumeneko 
arazoak konpontzera bideratu behar da, eta haren 
xedea da norbanakoengan nahiz gizartean aldaketak 
eragitea, ingurumena hobetzeko eta garapen jasangarria 
ahalbidetzeko.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Lanak diseinatu eta egitean, emakumeen partaidetza 
garrantzitsua izan da. Alderdi hori ere kontuan hartu da 
material didaktikoak prestatzean, eta hain zuzen ere, 
emakumezko figura bat da basoko istorioen haria: Marisa, 
alegia. 
Genero-berdintasuna eta gizarteratzea, bi-biak daude 
txertaturik Fundazioaren egunerokoan. Izan ere, 
2012az geroztik, Fundazioan Berdintasun Plana du, 
desberdintasunak non dauden atzemateko, zer hobetu behar 
den jakiteko, eta huraxe garatzeko estrategia zehazteko.  
Jarduketa nagusien artean, hizkuntza ez-sexistari buruzko 
protokolo bat egin izana nabarmendu behar da; beste bat, 
sexu-erasoari eta sexuan oinarrituriko erasoari aurrera 

hartzeko, eta halakoetan, nola ekin jakiteko, eta halaber, 
lantaldeko langile guztiek genero arloko oinarrizko 
kontzeptuei buruzko prestakuntza jaso dute. Hainbat arlotan 
lan egin da: 

 ê 1. Erakundearen antolaketa eta kultur arloko politika.
 ê 2. Berdintasuna kalitate sisteman txertatzea.
 ê 3. Giza Baliabideen Kudeaketa. 
 ê 4. Lan Osasuna. 
 ê 5. Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna. 
 ê 6. Ordezkaritza sindikala eta negoziazio kolektiboa. 
 ê 7. Zerbitzu ematearen kudeaketa. 
 ê 8. Administrazio kudeaketa. 
 ê 9. Kanpo komunikazioa. 
 ê 10. Kontratazioa eta erosketak.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Proiektuak dakartzan elementu berritzaileak:
 ê Euskal Herriko lehen baso zizelkatua. Euskal Herriko baso 

batean inoiz egin den lehen tailu multzoa izan da, ibilbide 
baten barnean eta pedagogia xedearekin.

 ê Baso kudeaketa arte adierazpenarekin nahiz ingurumen 
hezkuntzarekin lotzea. Gure iritziz, hiru kontzeptu horiek 
batzea aberasgarria da eta proiektuari balio erantsia ematen 
dio. Arte adierazpenak gizakiaren barrena uki dezake, eta 
aztarna sakonago eta jasangarriago bat utzi harengan. 
Posiblea da arte plastikoen bidez natura ezagutzea, eta 
halaber, ingurumen arazoen aurrean sentsibilizatzea.

 ê Inbertsio oso txikiarekin egin da, Aranguren Ibarreko 
Udalarekin elkarlanean, Ilundain Fundazioko Eskola 
Tailerreko ikasleek eta boluntarioek lagundurik.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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 ê Jarduketaren ingurumen eragina minimoa da. Erabili den 
eraikuntza mota bat dator ingurumenarekin, eta estiloa, 
berriz, naturala eta landatarra. Zura eta iltzeak baizik ez 
dira erabili, hormigoirik gabe. Basoko lehengaia baliatu 
da; zehazki, baso entresakaren motzondoak, eta 2015eko 
neguan, elurrak botatako bertako pinuak.

 ê Arte adierazpena Ilundaingo Basoaren natur esparruan 
txertaturik dago. Tailuak zuhaitz motzondoen gainean 
egin dira, ibilbide barnean estrategikoki kokatuak. Ez da 
deus ekarri kanpotik; bertan zegoena baliatu da, forma eta 
neurriak edozein izanik ere.

 ê Basoan hazitako zuhaitzak ekartzen dizkigute gogora. eta 
haien gaineko oroitzapena mantentzen du.  
Ilundaingo Baso Bizidunean egindako eskulturek gogora 
ekartzen digute basootan hazitako zuhaitzen istorioa, eta 
zer-nolako ekarpena egiten dioten naturari, oxigenoa dela, 
edertasuna dela, etab. Ilundaingo Basoa, gehienbat, pinudi 
landatua da (larizio pinua) baina trantsizioan Aranguren 
Ibarreko baso autoktonorantz.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Gure iritziz, proiektu honek transferentzia ahalmen handia 
du beste esparru eta eduki batzuetara egokitzeko. 

Arte balio erantsia ematen dio, eta hori onuragarria da, eta 
ingurumen hezkuntzako lana errazten du.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK



98

Ilundaingo Baso Biziduna

IlUNDAIN HARITZ BERRI fUNDAZIOA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Proiektu berean baso kudeaketa, ingurumen hezkuntza eta 
artea batzea.

 ê Proiektuak inbertsio oso txikia eskatu izana.
 ê Ez da ingurumen eragin kaltegarririk izan ingurunearen 

gainean.
 ê Lan molde landatarra eta soila, jasangarria eta artistikoa.
 ê Proiektua beste esparru batzuetara transferitu eta egokitu 

daiteke.

3.1.2. AUKERAK
 ê Ingurumen hezkuntzaren sustapena.
 ê Balioa ematen dio toki eskalari, Ilundain Fundazioari eta 

Aranguren Ibarrari. 
 ê Turismo sustapena.
 ê Atea irekia dago ildo bereko proiektuak egiteko.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Aire zabalean egitearen ondorioz, aldian behin mantentze-
lanak egin behar dira.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Tailuak kanpoaldean daude, eta eguraldiaren txarraren 

eraginpean. 
 ê Agerian daude, eta haien kontrako ekintza bandalikoak egin 

daitezke.

3. IRAKAsPENAK
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 ■ Inbertsioen zenbatekoa, guztira

Bazkide bakoitzaren ekarpena

1. Bazkidea: Ilundain Fundazioa 806,00 €

2. Bazkidea: Aranguren Ibarreko Udala 1.500,00 €

Aurrekontua, guztira 2.306 € 

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê CENTRO RECICLETA

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Erribera 

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Erribera

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Elkartea 
 ê Izena: Recicleta Ribera 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Abel del Rey 
 ê Kargua/zeregina: Presidentea
 ê Helbidea: C/ Fuente Canónigos 10 Bis 7º A 31500 Tutera
 ê E-posta: recicletaribera@gmail.com
 ê Webgunea: www.recicletaribera.com
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2015eko urriaren 12a
 ê Bukaera eguna: Garatzen ari da

 ê Beste data jakingarri batzuk: urriaren 24a (mekanika-ikastaro aurreratua)
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1. DEsKRIPZIOA
1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Nafarroako Erriberaren lurralde testuinguruak eragin argia 
du jendeak egun alde batetik bestera mugitzeko dituen 
ereduetan, eta Erriberako klima, orografia, hirigintza eta 
biztanleria kontuan hartuta, baditu oso ezaugarri aproposak 
mugikortasuna jasangarritasunez egitea sustatzeko. Dena 
dela, halaber agerikoa da ibilgailu pribatua neurri gabe 
erabiltzen dela barne joan-etorriak egiteko, eta horren 
ondorioz, bide segurtasuna txarra da bai oinezkoentzat bai 
bizikletaz ibiltzeko. 

Bizikletak espazioa autoarekin partekatu behar duenez, 
autoak motelago joan beharra dauka hiriko bideetan, eta 
haren arriskugarritasuna ere txikiagoa da. Dena dela, gure 
eskualdean eragin txikia du. 

Bestalde, askok trasteleku eta garajeetan dituzte beren 
bizikletak batere erabili gabe, dela txikiak gelditu 
zaizkielako, dela zaharrak direlako, dela bere garaian 
erabiltzeari utzi ziotelako. Hau da, bizikleta sorta handi bat 
ez da erabiltzen. 

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA

Recicleta Ribera elkarteak, hain zuzen, proposatzen du egun 
erabiltzen ez diren bizikleta horiek berriz ere erabiltzea. 
Horretarako, bizikletak bildu, prestatu eta lagatzeko sistema 
bat proposatu du. Hau da, bizikletak bilketa gune jakin 
batean bildu, gure tailerrera eraman eta sailkatzen dira; 
batzuk berrerabil daitezke, eta beste batzuk ez, eta haien 
atalak baliatzen dira beste bizikleta batzuetarako. Azkenik, 

inork bizikletarik eskatzen badu, hari ematen zaio, eta 
halaber, ikastetxeei eskaintzen zaizkie, bizikleta jarduerak 
egiteko behar badituzte.

DESKRIPZIOA
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1. DEsKRIPZIOA
1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK

 ê Trastelekuetan geldirik dauden bizikletak kalera ateratzea, 
eta Erriberako herrietako karriketan bizikleta gehiago 
erabiltzea. 

 ê Bizikletarik ez izatea ez dadila aitzakia izan huraxe ez 
erabiltzeko.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê Bizikletak birziklatzeko tailer bat muntatzea: AMIMETek 

lagundu zigun, aretoa utzi baitzigun, eta Club Ciclista 
Muskariak diru-laguntza eskatu zion Nafarroako Kutxa 
Fundazioari, tailerra muntatzeko behar ziren materialak 
finantzatze aldera.  https://goo.gl/SNiWdl

 ê Bizikletak biltzeko sistema: AMIMETek ere bere zentroarekin 
laguntzen digu. Tuteran dago eta bizikletak konpontzen ditu.  

 ê Bizikletak konpondu eta ematea: orain arte, 100 bizikleta 
baino gehiago bildu dira, eta 43 konpondu eta eman dira. 

 ê Bizikletak konpontzen ikasteko ikastaroa: urriaren 24an eta 
31n egin zen, eta bizikletak konpontzen ari diren boluntarioei 
prestakuntza eman zitzaien. Guztira, 22 lagunek parte hartu 
zuten. https://goo.gl/xG8n1j eta https://goo.gl/tS9bZ8

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Gaur egun, arestian esan dugun bezala, Recicleta Riberak 43 
bizikleta eman dizkie bai pertsonei bai taldeei, eta halaber, 
balio izan dute ikastetxeetan bizikletaren gainean egiten ari 
diren jardueren osagarritako.

1.4. OHARRAK 
Bereziki eskerrak eman nahi dizkiegu AMIMET, Club Ciclista 
Muskaria eta Nafarroako Kutxa Fundazioa entitateei.

DESKRIPZIOA
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A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Proiektu honek gehienbat b) taldeko hiru irizpidetan izan du 
eragina: Hiriaren eta eskualdearen garapen jasangarria:

 ê II. Kutsadura murriztea eta ingurumenaren osasuna 
hobetzea: herrian joan-etorri batzuk ez baitira autoz egiten. 

 ê III. Garraio publikorako eta komunikazioetarako sarbide 
hobea: 43 lagunek badute gaur egun bizikleta bana 
Erriberan, eta garraiobidetako erabiltzen dute.

 ê IV. Zaborraren bilketa, birziklapena eta berrerabilpen 
hobea: Ehun bizikleta inguru bildu eta berrerabiltzen dira; 
eta hondakintzat joko ziren pieza batzuk konponketarako 
baliatu dira. Horrek, beraz, eragin argia dauka faktore honen 
gainean.

Proiektu honek, halaber, c) taldeko irizpideetan eragiten 
du. Kokalekuen kudeaketa jasangarria, eraginkorra, 
arduratsua eta gardena:

 ê VI. Ekintza eta aldaketak ekarriko dituen lidergoa, 
baita politika publikoan ere; eragin nabarmena baitu 
mugikortasun ereduaren aldaketan, garraiobide bat herritar 
guztien eskura jarri delako.

 ê VIII. Berdintasuna eta zuzentasun soziala sustatzea; 
bizikletak era guztietako herritarrei ematen baitizkie; 
haietako batzuek erosahalmen apala dute eta, ziurrenera, ez 
zuten behar adina dirurik izanen bizikleta erosteko.

2.2. ELKARTEGINTZA
Proiektu honek b) taldeko hiru irizpidetan izan du 
eragina, batez ere: Hiriaren eta eskualdearen garapen 
jasangarria:

 ê a) Hiriak, tokiko agintariak edo elkarteak: Proiektuan 
Nafarroako Erriberako hiru elkartek parte hartu dute: 
Recicleta Riberak, AMIMETek eta Club Ciclista Muskariak.

 ê g) Fundazio publikoak eta pribatuak: Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren laguntza dugu.

2.3. JASANGARRITASUNA
Proiektu honek eragin nabaria du jasangarritasun arloko 
hiru faktoreetan; batetik, ingurumen arloan, motorrik 
gabeko garraiobideak sustatzen dituelako; bestetik, gizarte 
arloan, bizikletak jende guztiaren eskura jartzen dituelako 
nahiz herrietako mugikortasunean eragina duelako, eta 
hirugarrenik, ekonomikoan, proiektuaren finantzaketa 
lortzen ari delako, eta bizikletaren ekonomia suspertzen ari 
delako, eta eragina ere izan dezake herrietako sektoreetan; 
turismo sektorean, adibidez. 

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
Proiektuak argi eta garbi eragiten du b) arloan, Politika 
sozialak eta/edo eta sektoreko estrategiak, eskualdean edo 
herrian, nonahi errepikatzeko aukera dutenak, lan ildo bat 
baita hondakinak kudeatzearen eta mugikortasunaren arloan, 
beste herri batzuetan aise errepikatzeko modukoak.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Atal honetako irizpideen artean, Recicleta Ribera elkartearen 
proiektuak honakoetan eragiten du:

 ê a) Ekintza eta aldaketak ekarriko dituen lidergoa, baita 
politika publikoan ere. Agerikoa da jarduketa hau bideratua 
dagoela aldaketak eragitera Nafarroako Erriberako 
herrietako garraio moldeetan.

 ê b) Jendea, bizilagunak eta komunitateak bizkortu eta haien 
laguntza lortuko duena. Recicleta Ribera elkartearen eta 
engaiaturik dauden gainerako elkarteen laguntzaren bidez.

 ê d) Hedatu, egokitu eta errepikatzeko aukerak. Arestian esan 
dugun bezala, proiektu hau aise errepika daiteke beste herri 
eta eskualde batzuetan.
e) Tokian tokiko baldintzei eta garapen mailei 
egokitutako neurriak. Gure iritziz, proiektua erabat dago 
egokituta Erriberak mugikortasun jasangarrian dituen 
potentzialtasunetara.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Proiektuaren ekarpen handietako bat da garraiobide 

jasangarrirako sarbidean eragin duen demokratizazioa 
bizikleta bat eskatzen duen ororentzat.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Toki mailan, proiektua oso berritzailea da, potentzial handiko 
eta eragin txikiko garraiobide baten balioa nabarmendu 
baitu, eta gainera, aise errepika daiteke beste herri 
batzuetan.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Proiektu honek transferentzia arloko alderdi hauetan du 
eragina:

 ê a) Eragin nabaria, ondoko baten edo gehiagoren 
transferentziaren ondoriozkoa: ideiak, abileziak, prozesuak, 
ezagutzak edo trebetasunak eta teknologia. Proiektuaren 
ideia eta prozesuak argi eta garbi dira transferigarriak

 ê b) Aldaketak politiketan edo praktiketan. Proiektu honek 
eragina izan dezake beste herri batzuetako garraio ohituren 
aldaketan. 

 ê c) Transferentziaren jasangarritasuna, ikaskuntzaren eta 
aldaketaren prozesu etengabe baten parte den aldetik.

 ê Argi dago prozesua osagarria dela mugikortasun 
jasangarriko politikekiko, eta prozesu horrek politika haiek 
nabarmen indartu ditzake.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê AMIMET, Club Ciclista Muskaria eta Nafarroako Kutxa 
Fundazioa entitateen laguntza izatea.

 ê Bizikletak konpontzen ari diren boluntarioen sarea 

3.1.2. AUKERAK
 ê Proiektua sartu izana herrietako mugikortasun jasangarriko 

estrategien artean. 
 ê Gizartek bizikletaz duen balorazioaren une gorena
 ê Ikastetxeetan mugikortasun jasangarria lantzeko hezkuntza-

programak ugaritzea.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Hainbat entitateren mendekotasun ekonomikoa
 ê Herrietan bizikleta oso gutxi erabiltzea.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Ez dago proiektua egonkortuko duen finantzaketa biderik. 
 ê Ez dago bizikleta eskatzen duen erabiltzailerik.

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Inbertsioen zenbatekoa, guztira:  10.800 €

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2015 Urtea 2016 GUZTIRA

1. Bazkidea: Recicleta Ribera 200,00 € 200,00 € 400,00 €

2. Bazkidea: Nafarroako Kutxa 
Fundazioa 4.700,00 € 4.700,00 € 9.400,00 €

3. Bazkidea: AMIMET 400,00 € 600,00 € 1.000,00 €

Aurrekontua, guztira (€) 5.300,00 € 5.500,00 € 10.800,00 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê KARBONO AZTARNAREN KALKULUA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIAN

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Estellerriko 128 herri  

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Estellerriko  

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Irabazi-asmorik gabeko elkartea 
 ê Izena: TEDER 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Mariví Sevilla Marzo 
 ê Kargua/zeregina: Presidentea
 ê Helbidea: Bellviste kalea, 2 31200 Estella-Lizarra
 ê Telefonoa: 948 556 837
 ê Faxa: 948 554 439
 ê E-posta: teder@montejurra.com
 ê Webgunea: www.teder.org
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JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK: 
 ê Hasiera eguna: 2011ko iraila 
 ê Bukaera eguna: 2014ko azaroa 

 ê Beste data jakingarri batzuk: 
 ê 2012. urtea. Proba pilotua: Karbono Aztarnaren Kalkulua ardi-gaztan. 
 ê 2013. urtea. Tresnaren bukaera eta Proba Pilotu hauek: oliba-olioa eta 

txerriki freskoa. 
 ê 2014ko iraila. Produktuak egiaztatzea.
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1. DEsKRIPZIOA
1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Arreta berezia jarri beharra dago landa-inguruneko 
nekazaritza eta abeltzaintza produktuetan, bai eta 
nekazaritzako elikagaietan ere. Izan ere, horiek oro ederki 
kudeatu behar dira, horren mendean baitago landa-lurralde 
gehienen osasuna. 

Nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpena nahiz nekazaritzako 
elikagaien ekoizpena natur inguruneari daude estuki lotuta, 
eta ekoizpen horiek dute hein handian ingurunea, paisaia eta 
ingurumena mantentzearen erantzukizuna. Lehen sektorea 
atakan dago; horregatik, erantzukizunez jokatu beharra 
dago tresna egokiak sortzeko, lehiakortasuna hobetze aldera 
eta lehen sektoreak ingurumenarekin duen harremana 
ere hobetze aldera, eta horretarako, ekoizpen prozesuak 
aurrezpenaren eta eraginkortasunaren bidez hobetu behar 
dira. 

2010ean jada eta, lurraldeen arteko beste lankidetza 
proiektu baten ondorioz, metodologia bat sortu zen 
nekazaritza-sistemen jasangarritasuna neurtzeko, 
oinarri harturik lurraldeko nekazaritza-sistemak 
osatzen dituzten nekazaritza-ustiategien gizarte, 
ekonomia eta ingurumen arloko adierazleen kalkulua. 
Ingurumeneko adierazleen artean, bereiziki nabarmendu 
ziren nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien energia-
eraginkortasuna eta berotegi-efektuko gasen isurketak, 
eta horiek funtsezko faktoreak dira, hobekuntza-ekintzak 
proposatzeko, ustiategien lehiakortasuna hobetze aldera, 
eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ingurumen eragina 
murrizte aldera. 

Karbono aztarna kalkulatzeko tresna beste aurrerapauso 
bat da prozesu horretan, eta analisia eraldatze 
industrialeko eta banaketako prozesuetara ere zabaldu du, 
kontsumitzailearenganaino helarazteko elikagai ekoizpenak 
ingurumenarekin duen konpromisoa.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA

Karbono aztarna nekazaritzako elikagaian kalkulatzeko tresnari 
esker, beren karbono aztarna kalkulatzeko aukera dute bai 
nekazaritza eta abeltzain arloko ustiategiek, bai nekazaritzako 
elikagaigintzan diharduten enpresa txiki eta ertainek. 
Aztarna hori ustiategien eta haien produktuen ingurumen 
erantzukizunaren adierazlea da, eta analisi xehea ematen 
du ekoizpen-prozesuez; tresna egokia da, beraz, energia 
aurrezteko eta isurketak murrizteko planak aplikatzeko, eta hori 
lagungarria da nekazaritzako elikagaiak lehiakorragoak izan 
daitezen, eta nekazaritza jasangarriagoa izan dadin. 

DESKRIPZIOA
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1. DEsKRIPZIOA
Produktu baten karbono aztarnak neurtzen du berotegi-
efektuko zenbat gas isurtzen den atmosferara haren 
bizitza zikloan. Bestalde, produktu baten bizitza zikloaren 
analisiak esan nahi du bildu eta ebaluatzen direla (isurketen 
ikuspuntutik) produktu baten fabrikazioan esku hartzen 
duten faktore guztiak, produktuaren hasieratik (lehengaia 
eskuratzea edo sortzea) azken erabileraraino. Nekazaritzako 
elikagaietan, honako fase hauek ditu eskuartean darabilgun 
tresnak: 

 ê Ekoizpena (nekazaritza eta abeltzaintza fasea). Jardueraren 
erradiografia osoaren bidez (inbentarioak, sarrerak 
eta irteerak), baloratzen du zer faktorek esku hartzen 
duten nekazaritza produktuen karbono aztarnan: hau da, 
lurzoruaren isurketak, elikagaiak, animaliak, simaurraren 
kudeaketak, ongarriak, erregaiak, hondakinak… 

 ê Eraldakuntza. Honako isurketa-iturriak hartzen ditu 
kontuan: lehengaiak, energiaren erabilerak, errekuntza-
prozesuak, prozesuaren berezko erreakzio kimikoak, 
hozte-gasen galerak eta beste ihes batzuk, lehengaiei 
loturiko garraioak, eta hondakin industrialen kudeaketa eta 
hondakin-uren arazketa. 

 ê Banaketa eta merkataritza. Garraio- eta entrega-zerbitzuei 
loturiko isurketak, kontuan harturik zer-nolako ibilgailua 
den, kontsumo guneetara dagoen distantzia, tarteko 
biltegiratze-zerbitzuak, salmenta guneetako energia-
kontsumoak, etab. 

 ê Erabilera eta bizitza-bukaera. Produktu jakin baten 
kontsumo-arauak zehazten ditu, bai eta arau horri loturiko 
energia-kontsumoa ere (hozte-premiak, zer modutan 
kontsumitzen den, freskoan, egosi behar ote den, etab.); 
gainera, etxe esparruan sortzen diren hondakinak 
identifikatzen ditu, bai eta haien tratamendua ere.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Landa-inguruneko lehiakortasuna hobetzea, energiaren 
aurrezpena eta eraginkortasuna sustatuz, eta berotegi-
efektuko isurketak murriztuz, hori lagungarria izanen 
baita landa-eremuen ingurumena hobetzeko, paisaia 
mantentzeko, eta eremu horietako biztanleen bizi-baldintzak 
hobetzeko. 

 ê Berariazko helburuak.
 ê Landa-lurraldeetako gizarte- eta ekoizpen-sarea 

informatu, sentsibilizatu eta aholkatzea energia bikain 
aurreztu eta eraginkortasunez erabiltzetik nahiz 
energia berriztagarrietatik eratortzen diren aukerez, 
dela ekonomiarentzat, dela gizarterentzat, dela 

DESKRIPZIOA
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ingurumenarentzat, eta era berean, horretan engaiatzeak 
dakartzan onurez. 

 ê Lehen sektoreko profesionalei jakinaraztea (nekazariei 
eta abeltzainei) haien ustiategien energia-kontsumoaren 
banaketa, eta era berean, jarduerak ingurumenean duen 
eragina; horrela behar diren praktikak sartuko baitira 
kontsumoa hobetu eta optimizatzeko, eta ingurumenean 
duten eragina ahalik eta gehien murrizteko. 

 ê Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenei aholkularitza 
teknikoa ematea, kanpo-kontsumoak murrizteko 
eta baliabide endogenoak aprobetxatzeko, bai eta 
jardueran sortzen diren hondakinak ederki kudeatzeko 
ere. 

 ê Profesionalek prestaturiko eta enpresa ziurtatzaile 
batek baliozkoturiko tresna bat uztea lehen sektorearen 
eskura, ustiategien jasangarritasuna ebaluatzeko eta 
komunikatzeko, horrela egiaztapen-prozesuak errazten 
baitira. 

 ê Produktua/konpainiaren lehiakortasun edo nabarmentze 
faktore bat ematea landa-inguruneko enpresa txikiei. 

 ê Landa-eremuetako kalitatezko nekazaritza-elikagaiak 
merkatuan sar daitezen sustatzea, karbono aztarna 
neurtuz, horrela bezeroen eta merkatuen eskakizunak 
betetzen baitira. 

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
Nekazaritzako elikagaiaren karbono aztarna kalkulatzeko 
tresna prestatu eta baliozkotzea Eureners 3 izeneko lurralde 
arteko lankidetzarako proiektuaren baita dago, lau urtean 
garatu dena  (2011-2014).

EURENERS 2 –“NAIA” proiektuan garatutako Excel tresna 
bat izan zen abiaburu, nekazaritza-ustiapenetako energia-

kontsumoak eta berotegi-efektuko isurketak kalkulatzeko. 
Tresna hura birformulatu behar izan zen, karbono aztarna 
kalkulatzeko nazioarteko arauen betebeharretara egokitzeko 
(PAS2050), eta web-ingurune batera moldatzeko.  

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Tresna egiteko eta 
aplikatzeko, hasieratik 
beretik 5 entitateren 
laguntza jaso genuen, 
bostak ere espezializatuak 
karbono aztarna 
kalkulatzeko tresna 
abian jartzeak behar 
dituen faseetan, prozesu 
osoaren mapa taxutze 
aldera: hau da, produktua 
ekoiztu, eraldatu, banatu, 
eta erabiltzeko edo 
kontsumitzeko. Honatx bost 
entitateak: INTIA, NEIKER, 
AIN, Viceko Unibertsitatea eta 
AENOR. 

Tresnaren lehen garapena oinarri harturik, 2012an eta 
2013an hainbat elikagaitan egin ziren karbono aztarna 
kalkulatzeko esperientzia pilotuak, kalkuluak doitze aldera, 
eta tresnak dauzkan datu-baseak osatze aldera. Honatx zer 
elikagai izan ziren: ardi-gazta, oliba-olioa eta txerriki freskoa. 
Aldi berean, prestakuntza-prozesuak egin ziren ustiategietan 
karbono aztarnaz, tresna erabiltzeaz, UNE 216.501 arauaren 
araberako energia-auditorioak egiteaz, eta egiaztapen-
txostena prestatzeaz. 2013ko bukaeran, tresna prest zegoen, 
aipatu 3 elikagaien karbono aztarna kalkulatzeko. 

Tresnan datu batzuk sartu behar dira, erabiltzaileek 
ederki ezagutzen dituztenak edo erosketa-fakturetatik, 
albaranetatik, etab. aise atera daitezkeenak, eta horrela, 
azken emaitza lortuko dugu.  

Antzeko datuak behar dira hala nekazaritza-ekoizpenaren 
faserako, nola eraldakuntzaren nahiz banaketaren 
faseetarako. Nekazaritza- edo abeltzaintza-ekoizpenaren 
faserako, berriz, ustiategiko laboreen eta/edo animalien 
inbentarioak jakin behar dira, eta jakin ere, Erabilerak eta 
Lanak. Gainerako datuak berdinak dira etapa guztietan: hots, 
inbentario hauek, hala nola makinak, instalazioak, laguntza-
zerbitzuak; lehengaien kontsumoak eta jatorria; energia; 
hondakinen garraioa eta kudeaketa, eta hondakin-urak. 

Tresnaren bidez eskuratzen diren emaitzek, azterturiko 
produktuari dagozkion CO2 isurketen adierazle orokorra 
izateaz gain, erakusten dute nola banaturik dauden 
produktuaren bizitza-zikloaren faseetan atmosferara isuri 
diren berotegi-efektuko gasak; hortaz, begiratu batean ikus 
daitezke zer puntu kritiko dauden fase bakoitzean, haietan 
hobekuntza-jarduketak eraginkorragoak izanen baitira. 

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Datu horiek oinarri harturik, errazagoa da hobekuntza-
planak ezartzea isurketak murrizteko, eta energia aurreztu 
eta eraginkortasunez erabiltzeko; beraz, nekazaritzako 
elikagaien ingurumen-eragina murrizteko. Berotegi-efektuko 
isurketak energia-kontsumoei daude zuzenean lotuta, 
dela zuzenean (erregaiak, elektrizitatea), dela zeharka 
(lehengaiak, garraioak, hondakinak…). 

Eureners3 tresna hasiera batean diseinatua dago 
nekazaritza eta abeltzaintza jatorriko elikagaien karbono 
aztarna kalkulatu eta egiaztatzeko, eta era berean, sakon 
aztertzen ditu energia kontsumitzeko prozesuak hala 
nekazaritza/abeltzaintza fasean nola fase industrialean. 

Nekazaritza-elikagai baten bizitza erabilgarrian gertatzen 
diren CO2 isurketak energia-kontsumoei daude zuzenean 
lotuta, dela zuzenean (erregaiak, elektrizitatea), dela zeharka 
(garraioak, lehengai kontsumoak, hondakinak sortzea, etab.). 

Eureners3 tresnarekin, lehen sektoreko energia-
aurrezpena jorratzen da ikuspegi zabalago batetik; hau 
da, ez soilik zuzeneko energia-aurrezpena sustatuta 
(erregaia, elektrizitatea), baizik eta, era berean, lehengaien 
kontsumoen murrizketa sustatuta (ongarriak, fitosanitarioak, 
haziak, ura, bazka, albaitaritza-gaiak, etab.), horiek baitira 
nekazaritza-ustiapenaren gastu nagusia; eta, halaber, 
garraioaren optimizazioa (erosketak, banaketa, langileen 
garraioa), eta hondakinen eta ontzien murrizketa eta 
berrerabilpena (txanbilak,  bidoiak, zakuak, etab.). 

Tresnak sakon aztertzen ditu energiaren kontsumo-
prozesuak, ustiategiaren egiazko kontsumoa abiaburu 
harturik (faktura), eta azterturik, halaber, makineria eta 

ekoizpen-prozesu bakoitzean erabili den denbora, lanen 
ibilbidea laboreen kasuan, edota laguntza-zerbitzuak 
(berokuntza, ACS, argiak). 

Eureners 3 tresnak datu-base oso zabala dauka lanez 
eta nekazaritza-makinez, lan bakoitzeko batez besteko 
kontsumoak traktore eta lanabes mota bakoitzerako. 

Informazio horretan oinarriturik, hobekuntzak proposatzen 
dira, gehien kontsumitzen duten (beraz, gehien kutsatzen 
duten) nekazaritza-lan edo -prozesuetan energia gutxiago 
kontsumitzeko. 

Tresnak, gainera, energia-iturri berriztagarriak sartzen 
ditu datu-basean, eta horri esker, hobekuntza-ekintzak 
proposatzen dira ohiko energia iturrien ordez (erregaiak, 
elektrizitatea) berriztagarriak erabiltzeko (biomasa, 
jatorri berriztagarria duen elektrizitatea), karbono aztarna 
nabarmen murrizte aldera. 

Isurketak ezagututa, aurrezpenak proposa daitezke, 
autokontsumoa sustatuta, nekazaritza- eta abeltzaintza-
ustiategien artean dauden sinergiak bultzatuta (ongarri 
organikoak), tokiko erosketa sustatuta, bidalketak 
optimizatuta, etab. 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenen energia-
kontsumoa aldakorra izaten da, hainbat faktoreri 
baitaude lotuta: labore edo azienda mota, ekoizpen-
sistema, ustiapenaren tamaina, mekanizazio maila, 
etab. Badago urrats garrantzitsu bat energia aurreztu 
eta eraginkortasunez erabiltzea sustatzeko, energia 
berriztagarriak erabiltzeko eta isurketak murrizteko lehen 

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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sektorearen jasangarritasuna handiagoa izan dadin; hots, 
zuzeneko nahiz zeharkako kontsumoak ezagutzea, eta 
kontsumoek berekin dakarten ingurumen-eragina jakitea.

1.3. Jarduketa 
garatu ondoko 
egoera 

2014an, 7 produkturen egiaztapen-prozesuak egin ziren,  
“CO2 kalkulatua” deritzon ingurumeneko AENOR Zigilua 
eskuratzeko:

 ê Aldaia gazta ondua. Idiazabal J.D.  
(Lezaun, Nafarroa).

 ê Oliba-olio birjina estra, Royal aldaera  
(Cazorla, Jaen). 

 ê Campo Marllena oliba-olio birjina estra ekologikoa  
(Ciudad Real). 

 ê ABBAE oliba-olio birjina estra ekologikoa 
(Monteagudo, Nafarroa). 

 ê Ripollesko llangonisseta gordina,  Ca La Magda harategia 
(Ripoll, Girona). 

 ê ZEID oliba-olio birjina estra, empeltre aldaera  
(Calaceite, Teruel). 

 ê “Eiriz” ezkur urdaiazpiko iberiarra  
(Corteconcepción, Huelva). 

Behin ziurtagiria jaulki ondoren, hobekuntza-ekintza proposa 
daitezke karbono aztarna murrizteko. Hobekuntza-ekintzen 
xedea da ustiategiaren energia-kontsumoa murriztea, 
lan eta prozesuak optimizatzea, energia berriztagarriak 
kontsumitzea, lehengai gutxiago kontsumitzea, garraioa 
optimizatzea (bidalketak elkartuta edo hurbileko erosketak 
sustatuta), eta hondakinak jasangarritasunez kudeatzea (3 
arauak: murriztea, berrerabiltzea, birziklatzea). 

2015ean, TEDER elkarteak, Nafarroako Kutxa Fundazioak 
lagundurik, Nafarroako zainzuri freskoaren (kilo bat) karbono 
aztarna kalkulatu eta egiaztatu du, Nafarroako zainzuri 
zuriaren Adierazpen Geografiko Babestuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak ziurtatua. 

 ê Honatx zer helburu ezarri ziren proiekturako: 
 ê Nafarroako Zainzuriaren Adierazpen Geografiko 

Babestuaren irudia indartzea, produktu freskoaren 
karbono aztarna kalkulatuz, Nafarroako Zainzuria 
ingurumenarekin bat datorren kalitatezko produktu 
jasangarri gisa identifikatze aldera.  

 ê “Nafarroako Zainzuria AGB” produktuaren ezberdintze 
faktore bat ematea, eta hura merkatuetan errazago 
sartzea. 

 ê Sektorearen lehiakortasuna hobetzea, ekoizpen-
prozesuetan energia aurrezteko eta isurketak murrizteko 
aukerak identifikatuz.

1. DESKRIPZIOA

deSkrIPZIoa
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Proposatutako Jardunbide Egokiak eragin onuragarria du 
lehen sektorean, hari esker, lehiakorragoa izanen delako. 

Jendearen bizi-baldintzetan duen eragin nabari eta 
onuragarria “Hiriaren eta eskualdearen garapen 
jasangarria” irizpidearen baitan dago. Zehatzago, irizpide 
honetan: 

 ê Produkzioaren eta kontsumoaren ziklo hobeak, 
berriztagarriak ez diren baliabideen ordezpena eta 
murrizpena barne. 

 ê Energia eraginkorrago erabili eta sortzea.

2.2. ELKARTEGINTZA
Tresna egiteko eta aplikatzeko, hasieratik beretik 5 
entitateren laguntza jaso genuen, bostak ere espezializatuak 
karbono aztarna kalkulatzeko tresna abian jartzeak behar 
dituen faseetan, prozesu osoaren mapa taxutze aldera: hau 
da, produktua ekoiztu, eraldatu, banatu, eta erabiltzeko edo 
kontsumitzeko. 

 ê Nekazaritza-ekoizpeneko fasea – INTIA (Nafarroako 
Nekazaritza Teknologietarako eta Azpiegituretarako 
Institutua) /NEIKER (Nekazal Ikerketa eta Garapenerako 
Euskal Erakundea).

 ê Eraldakuntza fasea – AIN (Nafarroako Industria Elkartea).
 ê Hondakin kudeaketa – Sart Medioambiente (VICeko 

Unibertsitatea).
 ê Erakunde ziurtatzailea – AENOR (Espainiako Normalizazio 

Elkartea).

Gainera, CIMA enpresaren laguntza teknikoa jaso genuen 
informatika-gaietarako.

2.3. JASANGARRITASUNA
Tresnak iraupen luzeko aldaketak lortzen ditu, honako 
alor honetan, gutxienez: “Kudeaketa sistema eraginkor, 
garden eta arduratsuak, baliabide teknikoak, finantzarioak, 
naturarenak zein giza baliabideak eraginkorrago bihurtzen 
dituztenak”. 

Klima-aldaketari aurre egiteko neurria da, zeren, energia-
gastuetako puntu ahulak lortzen baititu ekoizpen-katean 
nekazariarengandik, abeltzainarengandik edo nekazaritza-
elikagaitik. Neurriak errazago hartzea eragiten du, gastu 
horiek murrizte aldera. 

Bestalde, abian jartzeko hasierako inbertsioa izan ezik, 
datu-basearen nolabaiteko mantentze-lana soilik beharko 

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
da, eta, bestalde, aise erabiltzeari esker, huraxe erabiltzeko 
interesa izan lezaketen beste talde eta entitate batzuengana 
transferitu daiteke.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA 

Proiektua hasi zenetik, esan behar da aurrerapenak izan 
direla hainbat aspektutan. Hona hemen: 

 ê Eragin garrantzitsua izan du eraginpeko lurraldeetan, eta 
TEDER Elkartea udalez gaindiko entitate gisa finkatu da 
ingurumen eta jasangarritasun arloko aspektuetan.  

 ê Estatu mailako entitateen parte-hartzea hura finantzatzeko 
(Nekazaritza Ministerioa, Elikadura eta Ingurumena). 

 ê Lehen eta nekazaritza-elikagai sektorearen kontzientziatze 
handiagoa, energia eraginkortasuna lortzeko eta klima-
aldaketari aurre egiteko. 

 ê Eragina sektorean lan egiten duten entitateetan, kudeaketa 
hobetzen laguntzen duen tresna baita. 

 ê Lankidetza tokiko ekintzan ari diren taldeen artean, horri 
esker ildo beretan edo beste batzuetan lan egiten ari baita 
lurraldeen landa-garapenaren alde. 

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA 

Landa-eremuetan zaila da emakumeentzat eta gazteentzat 
gizarte, lan eta partaidetza arloko sustapena. Hori ikusita, 
nekazaritza-sektorea balorizatzeko proiektuak garatzea 
ona da, zuzenean eta zeharka emakumeak eta gazteak 

gizarteratzeko eta lan-merkatuan sustatzeko. 

Tresna hau abian jartzea lagungarria da ekimen berri eta 
askotarikoak garatzeko, eta ekimen horiek enplegua eta 
zerbitzuak sortzea susta dezakete landa-ingurunean sektore 
ahulenentzat; emakumeentzat eta gazteentzat, batez ere. 

Tipologia horretako proiektuak garatzea lagungarria izan 
daiteke enplegua sortzeko; batez ere, nekazaritza arloko 
enpresa txiki eta ertainak finkatzeko, horiek funtsezkoak 
baitira lurraldeetako ekonomia-sarerako. Lehiakortasuna 
handitzeak lanpostuak sortzen ditu, eta lanpostuok lurraldea 
kohesionatzen laguntzen dute, funtsean landa-esparruan 
gertatzen baitira. 

Bestalde, belaunaldi-txandaketa behar da, landa-munduari 
jarraipena eta bideragarritasuna emateko. Horretarako, 
gazteenak sentsibilizatu beharra dago, nekazaritza-
elikagaiak bereizteko eta lehiakorrago egiteko. 

Lehen sektorea hobetzeak eragina izanen du landa-
ingurunearen enplegugarritasunean, zeren, betidanik, 
nekazaritzak, abeltzaintzak eta nekazaritza-elikagaigintzak 
enplegua sortu baitute landa-eremuetan. 

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

EURENERS3 tresna moldagarria da, eta denetariko 
nekazaritza-ustiapenak eta ekoizpen-metodoak aztertzeko 
aukera ematen du, datu-base zabal bat oinarri harturik: 
laboreak, azienda mota, ustiategietan erabiltzen den 

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
makineria, hondakin tipologia eta kudeaketa-metodoak, 
zer-nolako erregaiak erabiltzen diren, ibilgailuak, etab. 
Gainera, 8.100 udalerritako datu-base bat ere erabiltzen 
du, bertako batez besteko tenperaturekin, karbono 
aztarnan eragiten duten klima-aldagaiak ere aurreikusteko 
(lurzoruen isurketak, hartzidura enterikoa, simaurren 
kudeaketa…). 

Tresna sortu ondoren, Ministroen Kontseiluak errege 
dekretu bat onetsi zuen 2014ko martxoaren 14an karbono 
aztarnaren erregistroa sortzeko, konpentsaziorako, eta 
karbono dioxidoaren xurgatze proiektuetarako. Erregistroa 
borondatezkoa da, eta xedea da erakunde espainiarrek 
karbono aztarna kalkulatu eta murriztu dezaten sustatzea, 
eta Espainiako xurgatze-gaitasuna hobetzeko proiektuak 
sustatzea; beraz, klima-aldaketari aurre egiteko neurri 
horizontala da. 

2.7. TRANSFERENTZIAK 
Tresna edonork erabil dezake edozein lurraldetan (7 lurralde 
nazionaletan testatu da). Diseinu erraza du eta irisgarria 
da online plataforma baten bidez, ez bakarrik aditu eta 
aholkularien bidez erabiltzeko, baizik eta era berean 
ustiategietako kudeatzaileek, nekazariek, abeltzainek eta 
enpresaburu txikiek nahiz toki entitateetako administrazio 
arloko langile teknikariek zuzenean erabil dezaten. 

TEDER elkarteak Fundagro eta Intia erakundeekin egindako 
lankidetzaren ondorioz, nekazaritza- eta abeltzaintza-
produktuen karbono aztarna kalkulatzeko tresna laga da, 
eta Life + Regadiox proiektuko finketan erabiliko da. Haietan, 
Fundagroz eta Intiaz gain, NUPeko lurzoruen kudeaketa 
jasangarriko taldeak esku hartzen du. 

Ripollés Ges Bisaura garapen taldeak 2016an erabiliko du 
tresna ENFOCC proiektuaren barnean, oliba-olioaren, ardi-
gaztaren eta ahuntz-gaztaren karbono aztarna kalkulatzeko, 
Lleidako bi enpresarentzat eta Tarragonako beste birentzat.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Datu-base zabala, irekia, nekazaritza- edo abeltzaintza-
jatorriko edozein produktutara zabaldu daitekeena. Datu-
base zabala da nekazaritza- eta abeltzaintza-makinerian, 
eta, horri esker, prozesuetako energia-analisia egin daiteke, 
oinarri hartuta zer makina erabiltzen dituzten, eragin handia 
dutela karbono aztarnan. 

 ê Antolaketa mailako karbono aztarna ere egiteko aukera. 
 ê Erraza, eta erabilerraza. 
 ê Aukera ematen du enpresa ziurtatzaileak egiazta dezan.

3.1.2. AUKERAK
 ê Karbono aztarna egiaztatzeaz gain, energia-kontsumoen 

analisiak egiteko bidea ere ematen du. 
 ê Ingurumen-estrategia bat ezarri nahi du nekazaritza-

elikagaigintzan, bizitza-zikloa aztertuz eta hobekuntza-
prozesuen bidez.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Teknikariek behar duten tresna haren kudeaketarako, edo 
kasua bada, prestakuntza-prozesuak ikaskuntzarako.

 ê Tresnek azpian dituzten datu-baseak mantendu eta 
eguneratu beharra; entitate teknikoen mendean aritu 
beharra, datuak sartzeko. 

 ê Emaitza-txostenak prestaketa garrantzitsua behar du 
aurkezgarri izateko. 

 ê Oraingoz, ez dakar nekazaritzaren (zurkarak) finkatze-
gaitasuna edo karbono-bahiketarik, baizik eta soilik 
karbono-bahiketa produktuetan (esnea, haragia, etab.).

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Antolaketa mailako karbono aztarna era sinplifikatuan 

kalkulatzeko joera berriak (1 eta 2 irismenak). 
 ê Ministerioaren erregistroa karbonoa erregistratzeko, 

errazagoa baita kalkulatzeko. 
 ê Interesa beste adierazle batzuekiko; ingurumen aztarna, 

aztarna hidrikoa, etab.

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Inbertsioen zenbatekoa, guztira: 180 mila euro

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2011 Urtea 2012 Urtea 2013 Urtea 2014 GUZTIRA

Bazkidea 1 80.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 180.000,00 €

Aurrekontua, guztira 80.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 180.000,00 €

 ê Bazkidea 1. TEDER Elkarteak gastu horiek egin zituen, 
tresna egin zuten entitateei laguntza teknikoak ordaintzeko. 
Inbertsioak egin ziren, lurralde arteko eta estatuz gaindiko 
lankidetza proiektuek emandako finantzaketari esker, 
Landa Sare Nazionalaren baitan (ARM 128/2009 Agindua, 
maiatzaren 8koa).

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê CEDERNA GARALURREKO GENERO BERDINTASUNERAKO PLANA (2015-2019)

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Jarduerak ez du kokaleku bakarra, Cederna Garalurreko entitate bazkide 

bakoitzarena baizik, Cederna Garalurrek haietan guztietan eragiten baitu. Gaur 
egun, Cederna Garalurren 130 entitate daude sarturik, eta guztien helbidea edo 
jarduketa-eremua Nafarroako Mendialdea da; haietako 105 tokiko entitateak dira 
(udalak, mankomunitateak…) eta 25, berriz, sektorez sektoreko entitate pribatuak 
(sindikatuak, enpresa-elkarteak…)  

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Lurralde hori Nafarroako Mendialdea da, Cederna Garalurren jarduketa-eremua 

baita. 4.677,60 km2 ditu luze-zabaleran, hau da, Nafarroako % 45,01. 105 udal 
daude bazkideturik, eta 77.354 biztanle dira (37.187 emakume, eta40.167 gizon) 

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Irabazi-asmorik gabeko elkartea, landa garapenerako zentroa eta 

Nafarroako Mendialdeko Tokiko Ekintza Taldea
 ê Izena: Cederna Garalur 
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HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Susana Mendinueta Flores 
 ê Kargua/zeregina: Berdintasun teknikaria
 ê Helbidea: Berrio Bide, 40, 40, 001. bulegoa -  Antsoain. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 567 010
 ê E-posta: sakana@cederna.es
 ê Webgunea: www.cederna.eu

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2012-12-20: Zuzendaritza Batzordeak Genero Berdintasunerako 

Plana egitea erabaki zuen. Ikusi 2. Eranskina: Genero Berdintasunerako Plana 
egiteko konpromisoaren sinadura.

 ê Bukaera eguna: 2015-05-07: Batzar Orokorrak Cederna Garalurreko Genero 
Berdintasunerako Plana (2015 – 2019) onetsi zuen.

 ê Beste data jakingarri batzuk:
 ê 2015-05-07: Batzar Orokorrek Elkartearen Estatutuak onetsi zituen. 

Estatutuen V. Tituluan, Administrazioa eta Gobernua, hauxe dago berariaz 
jasoa: “Entitatearen gobernu-organoak osatzeko aintzat hartuko da bi 
sexuetako edozeinek gutxienez % 40 izanen duela eta gehienez % 60”.

 ê 2015-05-07: Batzar Orokorrak Ekintza Plana 2015 onetsi zuen, Cederna 
Garalurreko Genero Berdintasunerako Plana (2015 – 2019) ezartze aldera. 

 ê 2016-06-22: Batzar Orokorrak Ekintza Plana 2016 onetsi zuen, Cederna 
Garalurreko Genero Berdintasunerako Plana (2015 – 2019) ezartze aldera.
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1. DEsKRIPZIOA
1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Plana egin aurretik, Genero Berdintasunari buruzko 
Diagnosia egin zen, berdintasuna Cederna Garalur Elkartean 
zertan zen jakiteko eta, horretan oinarriturik, nondik abiatu 
beharra zegoen zehazteko. Lau arlo aztertu ziren: 

AZTERTURIKO ARLOAK BERDINTASUN PRINTZIPIOAREN INTEGRAZIOA; ABIABURUKO EGOERA

LIDERGOA, POLITIKA eta 
ESTRATEGIA

Cederna Garalur tokiko ekintza taldea denez, bere lurraldeko toki eragileen ordezkaritza-entitate bat da: 
emakumeen parte-hartzea ez da errepresentatiboa entitatean.

Entitatearen gobernu-organoetan gehien-gehienak gizonezkoak dira.

Entitatearen estatutuek ez dute esplizituki inolako gomendiorik edo eskakizunik jasotzen gizonen eta 
emakumeen parte-hartze parekideari buruz, entitateari dagokionez.

Berdintasun printzipioa balio baten gisa jasoa dago 2012. urteko Txostenean, baina ez dago haren 
estrategian txertatua.

PERTSONAK

Gerentzia Zuzendaritza Batzordearen konfiantza-postua da. 5etik hirutan emakumezkoen eskuetan egon 
da. 

Postu teknikoen % 81 emakumezkoek betetzen dituzte.

Emakumeak lanaldi osoko kontratuen % 90 dira.

Ez dago postuen eginkizunak, eskumenak eta prestakuntza zehaztuko duen profesiogramarik. 

Ez dago prebentzio eta babes protokolorik sexu-erasoen eta genero-erasoen aurka. 

Entitatean badira bateragarritasun praktikak, baina ez daude berariaz jasota haien arauketa eta ezagutza 
ahalbidetuko dituen enpresa-akordio batean.

Lantaldearen lege ordezkaritza emakume sindikatu batek betetzen du. 

DESKRIPZIOA
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Honatx egoera:
Adibidez, gizonek eta emakumeek gobernu-organoetan 
duten partaidetzari dagokionez, Genero Berdintasunari 
buruzko Diagnosiaren arabera, emakumeen partaidetza % 
20 ingurukoa izan da hiru legealdietan, honako grafikoetan 
ageri den bezalaxe:

1. DEsKRIPZIOA

PROZESUEN KUDEAKETA

Ez du genero-ikuspegia txertatu garapen-proiektuen diseinuan, prestaketan, gauzapenean eta 
ebaluazioan. 

Talde teknikoaren eta laguntza teknikoen prestakuntzarik eza, genero-ikuspegia proiektuen diseinu, 
prestaketa, gauzapen eta ebaluazioan txertatzeko. 

Datuak ez dira beti jasotzen sexuaren arabera bereizita.

INGURUNEAREKIKO 
HARREMANAK

Lantaldeak hizkuntza ez-sexista erabiltzeko borondatea dauka, baina prestakuntzarik eza oztopoa da. 

Ez pleguek, ez kontratuek, ez dute berariazko klausularik gizonen eta emakumeen artean aukera 
berdintasuna sustatzeko.

Laguntza teknikoak kontratatzean, ez da baloratzen berdintasun printzipioaren gaineko prestakuntza, 
ezta hura txertatzea ere.
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 ■ BATZARRA SEXUAREN ARABERA 

 ■ ZUZENDARITZA BATZORDEA, SEXUAREN ARABERA

1.2 JARDUKETA
Cederna Garalurreko Genero Berdintasunerako Planak 
(2015- 2019) 21 neurri jaso ditu, guztiak ere entitateak 
gauzatu beharrekoak 2015etik 2019ra, identifikatu diren 
desberdintasun egoerak zuzentzeko. 

Genero Berdintasun Enpresan metodologiaren bidez 

egin da Cederna Garalurreko Genero Berdintasunerako 
Plana (2015- 2019); hots, esku-hartze prozedura bat da, 
genero-berdintasuna antolaketan eta lan-prozeduretan 
txertatzeko.

Oinarri du bikaintasuna etengabe bilatzea, 
genero-berdintasuna entitatearen antolaketan eta 
jardueran txertatzeko. Metodologia hori Familia eta 
Berdintasunerako Institutuak sustatu eta homologatu du, 
eta fase hauek barnebiltzen ditu:

1. DEsKRIPZIOA
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1.2.1 PROzEsUA
IGE metodologiaren arabera, prozesua hauxe izan da:

 ê Aurreko fasea: Prestaketa
 ê Entitatearen konpromisoaren sinadura: 2012ko abenduaren 

2oan egindako saioan, Zuzendaritza Batzordeak aho batez 
erabaki zuen konpromisoa sinatzea Berdintasun Plana 
egiteko. Ikusi 2. Eranskina: Genero Berdintasunerako Plana 
egiteko konpromisoaren sinadura. 

 ê Entitatean berdintasuna lantzeko taldea osatzea, 
Berdintasun Planaren prestaketan parte har dezan, hala 
diagnosiaren fasean nola diseinukoan.

 ■ Grupo trabajo actualidad:

ZUZENDARITZA BATZORDEA LAN TALDEA 

•	2	UDAL	
•	2	ELKARTE	KOLEKTIBO	PRIBATU

•	KUDEATZAILE	BAT	
•	AEDL	BAT	
•	PRESTAKUNTZA	TEKNIKARI	BAT	
•	LANDA	GARAPENA	PROGRAMAKO	TEKNIKARI	BAT	
•	ORDEZKARI	SINDIKAL	ETA	KOMUNIKAZIO	TEKNIKARI	BAT

 ê 1. FASEA  diagnosia

 ■ Diagnosiaren faseak

1. DEsKRIPzIOA

DIAGNOSIAREN 
PLANGINTZA 

INFORMAZIO-
BILKETA GENERO-ANALISIA 

HOBEKUNTZA-
ARLOAK 

IDENTIFIKATZEA
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 ê Hona hemen funtsezko faseak:
 ê Sexuaren arabera bereizitako informazio jaso zen, 

emakumeek eta gizonek entitatean duten egoeraz. 
 ê Informazioaren genero-analisi bat egin zen.
 ê Berdintasunaren ikuspegitik, zer arlo eta aspektu hobetu 

behar zehaztu zen.
 ê 2015eko urtarrilaren 29an, Diagnosia Berdintasunerako 

Lan Taldeari aurkeztu zitzaion.

 ê 2. Fasea: Berdintasun Plana diseinatzea
 ê Diagnosian atzemandako beharrekin bat datozen neurriak 

ezarri dira. 
 ê Berdintasunaren arloan indarrean dagoen araudia betetzea 

ziurtatzen duten neurriak proposatu dira..
 ê 2015eko martxoaren 18an, Plana Berdintasunerako Lan 

Taldeari aurkeztu zitzaion.  
 ê 2015eko maiatzaren 7an, Batzar orokorrak Cederna 

Garalurreko Genero Berdintasunerako Plana onetsi zuen. 

 ê 3. Fasea: Ezarpena eta jarraipena
 ê Ekintza Plana 2015en diseinua, Cederna Garalurreko 

Genero Berdintasunerako Planean (2015-2019) sartutako 21 
neurrietatik 3 lehenetsita. Honako hauek, hain zuzen:
 ê Lantaldea hizkuntza ez-sexistaren erabileran prestatu eta 

gaitzea. 
 ê Berdintasunaz arduratuko den egitura tekniko bat 

izendatzea.
 ê Informazio lerro etengabea irekitzea entitate bazkideentzat 

Genero Berdintasunerako Planaren ezarpenaz. 

 ê 2015eko maiatzaren 7an, Batzar Orokorrak Ekintza Plana 
2015onetsi zuen.

 ê Batzar Orokorrak Elkartearen Estatutuak onetsi zituen. 

Estatutuen V. Tituluan (Administrazioa eta Gobernua), 
hauxe dago berariaz jasoa: “Entitatearen gobernu-organoak 
osatzeko aintzat hartuko da bi sexuetako edozeinek gutxienez 
% 40 izanen duela eta gehienez % 60”.

1.2.2 lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Genero Berdintasunerako 2015-2019 aldiko Planak, 21 
neurri horiek ezarrita, helburu du antolaketan atzemandako 
oztopoak zuzentzea berdintasunaren barne eta kanpo 
dimentsioa txertatzeko. Barne dimentsioaz ari garenean, 
haren kulturaz, antolaketa-sistemaz, kudeaketa-ereduez eta 
-prozesuez, eta eskaintzen dituen zerbitzuez ari gara. Eta 
kanpo dimentsioa harremanari dagokio, hau da, enpresa, 
hornitzaile, bezero eta ingurunearekiko harremanari.  

Beraz, antolaketan dauden bazterkeriazko egoerak ezabatu 
nahi ditu eta aukera berdintasuneko printzipioa bermatu 
landa garapenerako estrategian.

1.2.3 GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê Behar diren baldintzak sortzea, Cederna Garalurrek 

ordezkaritza parekidea izan dezan bere gobernu-organoetan. 
Entitatea erabakiak hartzeko foroa da bere lurralde eremuko 
landa-garapenaz, Tokiko Ekintza Taldea baita. Hau da, 
emakumeak landa garatzeko prozesuetan txertatzea eta 
landa-inguruneko botere-egituretan orekaz parte har 
dezatela sustatzea, haien bizitzari eta lurraldeari eragiten 
dieten erabakietan parte har dezaten. 

 ê Demokrazia parekidea Demokraziarako baldintza 
beharrezkoa delako ideia sustatzea entitate bazkideen 
artean, eta erabakiak hartzen diren guneetan emakumeak 
azpi-ordezkatuak egotea gizarte osoarendako galera delako 
ideia ere sustatzea. 

1. DEsKRIPZIOA
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 ê Genero-berdintasunerako printzipioa balio baten gisa 
txertatzea hala entitatearen barne nola kanpo dimentsioan, 
sexuan oinarrituriko bazterkeriak gainditu eta eragozteko.

 ê Komunikazioetan hizkuntza ez-sexistaren erabilera ezartzea, 
emakumeek tokiko garapenari egiten dioten ekarpena 
agerrarazteko.

 ê Genero-ikuspegia (GED ikuspegia) garapen-estrategia 
planifikatu, diseinatu eta gauzatzeko prozesuan txertatzea, 
generoen arteko botere-harremanen berregituraketa 
sustatze aldera eta gizartea eraldatzeko egiturazko 
prozesuak eragin ditzan, emakumeen eta gizonen rolak 
malgutzen lagunduta, gizartearen arlo guztietan jarduerak, 
espektatibak eta aukerak zuzenago banaturik egotea lortze 
aldera.

1. DEsKRIPZIOA
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1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Ondorio gisa, hona hemen Berdintasun Planak eragin dituen 
aldaketa esanguratsuenak:

 ê Gobernu-organo parekideak osatzeko konpromiso tinko eta 
esplizitua dago. Izan ere, emakumea bat da presidentea, eta 
Zuzendaritza Batzordeak osaera parekidea du, irudian ageri 
den bezala.

1. DEsKRIPZIOA

AZTERTURIKO ESPARRUAK EGOERA GENERO BERDINTASUNERAKO PLANA EGINEZ GEROZTIK 

LIDERGOA, POLITIKA eta 
ESTRATEGIA

Batzar Orokorrak Elkartearen Estatutuak onetsi zituen 2015eko maiatzaren 7an. Estatutuen V. Tituluan 
(Administrazioa eta Gobernua), hauxe dago berariaz jasoa: “Entitatearen gobernu-organoak osatzeko 
aintzat hartuko da bi sexuetako edozeinek gutxienez % 40 izanen duela eta gehienez % 60”. 

Lehen aldiz 1991n eratu zenetik, 
Cederna Garalurreko presidentzia emakume politikari batek hartu du.

Lehen aldiz 1991n eratu zenetik, Zuzendaritza Batzordearen osaera parekidea da; emakumeen 
ordezkaritza % 41 da, eta gizonena % 59.

Batzarrak ez du osaera parekiderik, baina emakumeen ordezkaritza % 31 da, hau da, aurreko epealdian 
baino 11 puntu handiagoa. 

2015eko abenduaren 29ko Zuzendaritza Batzordeak Berdintasunerako Lan Taldea osatzea onetsi zuen, 
Genero Berdintasunerako Plan ezarri eta haren jarraipena egiteko. 

2015eko 06 22ko Batzarrari  Genero Berdintasunerako Planaren eta Ekintza Plana 2015en ezarpenaren 
berri eman zitzaion. Halaber, Berdintasun Planari buruzko informazioa 2015eko Txostenean bildu zen. 

INGURUNEAREKIKO 
HARREMANAK 

2015-05-27an, lau orduko ikastaro bat eman zen hizkuntzaren erabilera ez-sexistaz, lanorduetan, 13 
langileri (12 emakume eta gizon bat) eta Zuzendaritza Batzordeko kide bati (gizonezkoa).  Halaber, 
lantaldeari eskuliburu bat eman zitzaion hizkuntzaren erabilera ez-sexistaz hala euskarazko erabileran 
nola gaztelaniazkoan.

DESKRIPZIOA
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 ê Badago berdintasunerako egitura tekniko bat, Berdintasun 
Plana ezartzeko eta ebaluatzeko. 

 ê Lantaldea berdintasunean prestatzen hasi gara, langileak 
beren lanean berdintasun-printzipioa aplikatzeko gauza izan 
daitezen bermatzeko.

 ■ Zuzendaritza Batzordea 2015-2019

 

EMAKUMEAK 
%41
 
GIZONAK 

%59
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
 ê c) Kudeaketa jasangarria
 ê II) Berdintasuna eta genero-ekitatea

2015eko maiatzaren 7ko Batzarrean, Genero 
Berdintasunerako 2015-2019 aldiko Plana eta Ekintza Plana 
2015 onetsi ziren, eta orduantxe hasi zen ezartzen.

Genero Berdintasunerako Planak ekarritako emaitzarik 
nabarmenetako bat izan da Zuzendaritza Batzordea 
parekidetasunez osatua izana, eta politikari emakumezko 
bat izendatu izana entitateko presidente. Berdintasun 
Diagnosiak agerian jarri zuen emakumeek ordezkaritza 
apala zutela entitatearen gobernu-organoetan, eta gobernu-
organo parekideak osatzea proposatu zuen hobekuntza 
arlo gisa. Horregatik, 2015eko maiatzaren 7an onetsitako 
estatutuetan berariaz sartu zen honakoa V. Tituluan, hau 
da, Administrazioa eta Gobernuan: “Entitatearen gobernu-
organoak osatzeko aintzat hartuko da bi sexuetako edozeinek 
gutxienez % 40 izanen duela eta gehienez % 60”.

Genero Berdintasunerako Plana lagungarria izan da 
berdintasuna gobernu-organoetan sartzeko, eta emakumeen 
parte-hartzea sustatu eta handitu du erabakiak hartzen diren 
foroetan, haiek bizi diren eremuak garatzeko estrategiaren 
gainean. 

Hori bereziki da garrantzitsua, baldin eta aintzat hartzen 
bada emakumeen ordezkaritza apala demokrazia 
parekidearen kontrakoa dela. Izan ere, demokrazia 

parekidearen ideiaren oinarria da aitortu behar dela 
emakumeak gizartearen % 50 direla, hau da, gizateriaren 
adimen eta gaitasun potentzialen erdia, eta horregatik, 
erabaki-postuetan azpi-ordezkatuak egotea galera da gizarte 
osoarentzat. Atenasko Adierazpena ekarri behar dugu hona, 
“Emakumeak boterean” Europako Gailurrean onetsia. Hura 
1992ko azaroaren 3an egin zen Atenasen, eta feminismoaren 
arduradun politikoak eta teorilariak bertaratu ziren. Bada 
Adierazpen horren eraginez, 1996an Erromako Gutuna sinatu 
zen, non parekidetasunak Demokraziarako duen garrantzia 
adierazi baitzen.  

Bestalde, aipa dezagun, halaber, aberasgarria dela entitate 
bazkideen artean sortu zen eztabaida, neurri horiek 
ezartzean, eta era berean, aldaketen inspirazio-iturri ere 
gertatu zen haietako aunitzentzat genero-berdintasunari 
dagokionez, bai eta justizia sozial handiagoa eragiteari 
dagokionez ere.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2.2. ELKARTEGINTZA
Cederna Garalur 1991n eratu zen, Europar Batasuneko 
LEADER programa kudeatzeko asmoz. Programa hori 
kudeatzeko, ezinbestekoa da Tokiko Ekintza Talde gisa aitortua 
izatea, eta, horretarako, bere lurralde-esparruko gizarte, 
kultura eta politika arloko eragileek osatu behar dute. Gaur 
egun, Cederna Garalur Nafarroako Mendialdeko 130 entitatez 
osatua dago; haietako 105 entitate publikoak dira (udalak, 
mankomunitateak…) eta 25, berriz, sektorez sektoreko entitate 
pribatuak (sindikatuak, enpresa-elkarteak…). 

Genero Berdintasunerako 2015-2019 aldiko Planaren 
“Lidergoa, politika eta estrategia” 1. Ardatzaren  2. 
Hobekuntza arloan, hau da, ”Behar diren baldintzak 
sortzea, entitate bazkidetuek berdintasun-printzipioa bere 
egin dezaten kalitatezko irizpide gisa beren kudeaketarako 
bererako eta toki-garapeneko ekimenetarako” neurri 
bat proposatu da entitate bazkideendako informazio-
lerro etengabe bat irekitzeko hala Berdintasun Planaren 
garapenaz nola berdintasunaren aldeko politikez.

Neurriaren ondorioa da Cederna Garalurren bazkideturiko 
entitateak sentsibilizatzea berdintasun-printzipioa 
erakundeen antolaketan txertatzeak duen garrantziaz. 
Hortaz, berdintasun-printzipioa Cederna Garalurren 
txertatzeak efektu biderkatzailea du, huraxe osatzen duten 
130 entitateetan eragiten baitu.

2.3. JASANGARRITASUNA
 ê c) Erabakiak hartzeko esparruak

Arestian aipatu dugun bezalaxe, Genero 
Berdintasunerako Plana egin izanaren ondorioz 
entitatean izaniko aldaketa bat izan da V. Titulua erantsi 
zaizkiola 2014an onetsitako estatutuei. V. Titulua: 
Administrazioa eta Gobernua: “Entitatearen gobernu-
organoak osatzeko aintzat hartuko da bi sexuetako 
edozeinek gutxienez % 40 izanen duela eta gehienez % 
60”.

Estatutuetan oinarrituriko esparru bat dago, eta gainera, 
haren aplikazioak ez du diru gasturik eragiten. Beraz, 
hori nahikoa bermea da konpromiso hori iraunkorra 
izan dadin. Hori aldaketa nabarmena da, emakumeen 
partaidetza sustatu baitu haiek azpi-ordezkatuak 
dauden erabaki-foroetan. Izan ere, 1991n eratu zenetik, 
Cederna Garalurren ez zen emakumezko presidenterik 
izan, ezta Zuzendaritza Batzorde parekiderik ere. 
Gainera, emakumeak erabaki- eta botere-foroetan parte 
hartzea lagungarria da beste emakume batzuendako 
erreferenteak sortzeko.  

Era berean, Genero Berdintasunerako Plana (2015-
2019) maila handieneko organoak onetsi du, Batzarrak, 
alegia; eta horrek sendotu egin du entitateak 
berdintasuna txertatzearekin duen konpromiso maila. 
Genero Berdintasunerako Planaren bideragarritasun 
ekonomikoari dagokionez, aipa dezagun neurri batzuek 
ez dutela diru kosturik, antolaketa edo estrategia 
arlokoak baitira; beste batzuk, berriz, aurrekontuetan 
kontu-saila izateari daude lotuta.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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B. GEHIGARRIAK

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Cederna Garalurreko Genero Berdintasunerako 2015-2019 
aldiko Plana tresna bat da eta helburu du behar diren 
neurriak hartzea, entitatean berdintasuna txertatzeko 
atzeman diren oztopoak zuzentze aldera. Aldi berean, 
tresna horrek estrategia bat sistematizatu eta txertatzen 
du erakundearen funtzionamenduan hala barne mailan 
nola kanpo mailan, eta egiturazko aldaketa iraunkorrak 
bermatzen ditu. 

 ■ Beheko irudian ageri dira zer esparrutan eta arlotan 
eragiten du Genero Berdintasunerako Planak

DIAGNOSIAREN ARDATZAK ANALISI ARLOAK

1. LIDERGOA, POLITIKA ETA ESTRATEGIA •	1 Enpresa-politika eta antolaketa-kultura

•	2 Barne-komunikazioa eta Parte-hartzea

2. PERTSONAK •	3 Giza baliabideen kudeaketa

•	4 Lan osasuna

•	5 Bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna

•	6 Ordezkaritza eta negoziazio kolektiboa

3. PROZESUEN KUDEAKETA •	7 Zerbitzuak ematea; kudeaketa

4. INGURUNEAREKIKO HARREMANA
•	8 Irudia eta kanpo-komunikazioa

•	9 Laguntza teknikoen kontratazioa 

Beraz, erakundean dauden desberdintasunak zuzentzeko 
tresna bat den heinean, tresna aproposa ere bada bazterke-
riazko egoerak ezabatzen laguntzeko eta gizarte bidezkoago 
bat sortzen laguntzeko.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 3/2007 
Legearekin bat, 250 langile baino gehiago dituzten enpresek 
Berdintasun Plan bat egin behar dute; gainerako entitateek, 
ordea, ez. Beraz, indarrean dagoen legeriarekin bat, Cederna 
Garalur ez dago behartua Genero Berdintasunerako Plana 
egitera. 

Cederna Garalurren Genero Berdintasunerako Plana egiteko 
ekimena entitatearen konpromisoari zor zaio, lurraldea 
jasangarritasunez garatzen laguntzeko konpromisoari, 
alegia. Izan ere, Nekazaritza Ministerioak Plan Estrategiko 
bat egina du Genero Berdintasuna Landa Ingurunearen 
Garapen Jasangarrian 2011tik 2014ra gauzatzeko. Bada, Plan 
horren arabera,  genero-berdintasuna Landa Ingurunean 
sustatzea aurre egitea da emakumea landa-ingurunetik 
kanporantz bultzatzen duten egiturazko arrazoiei, eta aldi 
berean, berdintasuna sustatzea lagungarria da landa-
ingurunearen jasangarritasuna bermatzeko. Ildo beretik doa 
Europako Estrategia 2020, Lisboako Estrategia eguneratzeko 
eta hari jarraipena emateko. 

Azkenik, esan dezagun Nafarroan Tokiko Ekintzarako lau talde 
daudela, eta Cederna Garalurrez gain, bakar batek dauka 
Genero Berdintasunerako Plan bat egina. Beraz, ulertu daiteke 
ez dagoela oso zabaldua Genero Berdintasunerako Planak 
garapen-entitateetan egitea. Hortaz, Cederna Garalur bezalako 
entitateak praktika horri lotzean joatea lagungarria izan daiteke 
landa-garapeneko beste entitate batzuk motibatzeko.

2.7. TRANSFERENTZIAK
 ê c) Transferentziaren jasangarritasuna

Arestian esan dugun bezalaxe, Genero Berdintasunerako 
Plana Genero Berdintasuna Enpresan metodologiarekin 
bat egin da. Oinarri du bikaintasuna etengabe bilatzea, 
genero-berdintasuna entitatearen antolaketan eta jardueran 
txertatzeko. 

Arrazoi hori tarteko, 2015eko Ekintza Planean lehenetsitako 
lehen neurrietako bat izan da Berdintasunerako Lan Taldea 
sortzea, lantaldeko langileek eta Zuzendaritza Batzordeko 
kideek osatua, Genero Berdintasunerako Planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egite aldera. Berdintasunerako 
Lan Talde hori sortzea Zuzendaritza Batzordeak onetsi zuen, 
2015eko abenduaren 29an. Planaren ezarpen eta ebaluazio 
fasean aukera izanen da ezarritako neurrien egokitasuna 
baloratzeko eta, kasua bada, zuzentzeko, neurrien xedea 
lortzea bermatze aldera. Genero Berdintasunerako Planak, 
gainera, adierazle batzuk ditu, Planak dakartzan neurrien 
eragina neurtzeko.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Cederna Garalurren Genero Berdintasunerako Plana (2015-
2019) tresna egokia da genero-berdintasunaren printzipioa 
era sistematikoan bere antolaketan txertatzeko hala barne 
mailan nola kanpo mailan.  

 ê Genero-berdintasunaren printzipioa txertatzea balio bat da 
Cederna Garalurrentzat, gure erakundearen borondatez 
sortu baita, eta ez, ordea, legeak aginduta. 

 ê Genero Berdintasunerako Plana (2015-2019) eta hura 
ezartzea lagungarriak dira entitate bazkidetuak genero-
berdintasunaren printzipioaren gainean sentsibilizatzeko.

 ê Estatutuetan berariazko konpromiso bat dago jasoa, 
emakumeak erakundeko gobernu- eta erabaki-organoetan 
sartzeko.

 ê Lantaldea genero-berdintasunean prestatzeko eta gaitzeko 
prozesu bat hasi d; hizkuntzaren erabilera ez-sexistan, 
zehazki.

 ê Berdintasunerako Lan Talde bat osatu da gure erakundean, 
lantaldeko langileek eta Zuzendaritza Batzordeko kideek 
osatuta, Genero Berdintasunerako Planaren ezarpenaren 
jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

 ê Lantaldeko langile teknikarien artean berdintasunerako 
arduradun bat izendatu da. Arduradunak berezko 
prestakuntza dauka Berdintasun Eragile gisa. 

 ê Erakundea berariaz eta jendaurrean agertu da genero-
indarkeriaren aurka, eta Familiarako eta Berdintasunerako 
Institutuak zabaldutako irudia jarri du bere webean. 

 ê Praktika batzuek bizitza, lana eta familia bateragarri egiteko 
aukera ematen dute, nahiz eta berariaz jasota ez dauden.

3.1.2. AUKERAK
 ê Landa-ingurunearen garapen jasangarrirako  abenduaren 

45/2007 Legearen 8. Artikuluak honakoa ezarri du: Tratu 
Berdintasuna eta Aukerak. “Landa Garapen Jasangarrirako 
Programan ezarritako neurriek landa-inguruneko 
emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-
berdintasunerako printzipioa errespetatu beharko dute.”

 ê Bestalde, Landa Ingurunearen Garapen Jasangarrirako 
Genero Berdintasunerako Plan Estrategikoak (2011-2014- 

3. IRAKAsPENAK
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MARM 2010: 54 or.) hauxe dakar: “… landa-ingurunearen 
garapen jasangarria eginen bada, emakumeak landa 
garatzeko prozesuetan txertatu behar dira, eta gizonek 
eta emakumeek orekaz parte hartu behar dute landa-
inguruneko botere-egituretan…”.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Cederna Garalur entitate bazkidetuek ez dute behar adina 
barneratu berdintasun-printzipioa entitatearen kudeaketan 
txertatzearen garrantzia.

 ê Zailtasuna dago Batzarra parekidez osatzeko, zeren, entitate 
bazkide gehienak 3.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako 
udalak baitira, non emakumeen partaidetza oso apala 
baita, edo ez baitago; izan ere, legez ez daude behartuta 
kremailera-zerrendak osatzera. 

 ê Cederna Garalurreko egoera ekonomikoa hein handian dago 
lotuta laguntza-deialdi publikoen bilakaerari, eta horrek  
eragin kaltegarria izan dezake Genero Berdintasunerako 
Planeko neurriak garatzeko, baldin eta dirua behar badute.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Laguntza publikorik ez izatea Genero Berdintasunerako 

Planak ezartzen laguntzeko.
 ê Ez dago jendea genero-berdintasunean prestatzeko 

eskaintza publikorik, langileak arlo horretan prestatzeko eta 
gaitzeko.

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Genero Berdintasunerako Plana (2015-2019) egin zen, 
Cederna Garalurren eta bi ikasleren arteko akordiori 
esker. Bi ikasleak Lleidako Unibertsitateko master honen 
azken lana egiten ari ziren:  “Masterra Emakumeendako 
Aukera Berdintasunerako Eragileetan ”. Beraz, Genero 
Berdintasunerako Planaren diagnosiak eta diseinuak ez dute 
kosturik izan Cederna Garalurrentzat.

Genero Berdintasunerako Plana ezartzeari dagokionez, aipa 
dezagun ez dela aparteko kosturik izan; hau da, ez dute 
gastu apartekorik eragin, ez gobernu-organo parekideak 
osatzea sustatzeko ekintzaren garapenak, ez 2015eko 
Ekintza Planean aurreikusitakoek, gure langileen lanaldi 
barean egin baitira. 

Beraz, kostu ekonomikoa litzateke lantalde osoa prestatzeko 
erabili diren orduei egozten ahal zaiena, eta era berean, 
berdintasun arloko arduradunak aholkularitzari eskainitako 
orduak, plana ezartzeko eta haren jarraipena egiteko. 

Hala ere, ordu horiek ez dira kuantifikatu eta baloratu.

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê MUSKITZEN ETXEBIZITZA SOZIALAK SORTZEA (IMOTZ)

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Imozko Udalerria

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Imozko Udalerria 

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udala 
 ê Izena: Udala 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: José Ángel Iturralde Vildarraz 
 ê Kargua/zeregina: Alcalde
 ê Helbidea: Beheitikoa 37. 31869 Etxaleku. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 503 364
 ê E-posta: udala@imotz.eus

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna:14/05/2013
 ê Bukaera eguna: Bukatzeko. Itsasoneko 2. Solairua egokitzeko lanak egiten ari 

dira. Beste data jakingarri batzuk.

AYUNTAMIENTO DE IMOTZ 
IMOZKO UDALA
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1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Muskitz Imozko Udalerrian dago. 35 biztanle ditu. Ibarrean, 
guztira, 430 biztanle dira, 8 herri txikitan banatura.  
Abeltzaintzatik bizi dira, nagusiki. Herrietako etxeak, oro har, 
handiak dira, balio handikoak ondareari begira. Biztanleria 
nabarmen zahartzen ari da, eta borrokan ari da herrietako 
bizitzari eustearen alde. Itsasonea izeneko etxea Muskitz 
erdian dago. 50 urte baino gehiago ditu eta jabea Muskizko 
Kontzejua da. 2012an, Imozko Udalak lagapen-hitzarmen 
baten bidez eskuratu zuen, goitik behera zaharberritzeko, 
arrunt hondatua baitzegoen.

Hitzarmenaren bidez, Udala etxeaz jabetu zen, bere 
osoan zaharberritzeko asmoz, eta lehen solairuan 3 
etxebizitza sozial egiteko. Horrez gain, beheko solairuan, 
kontzejuarendako gela bat eta biltegi bat eginen ziren, eta 
bigarren solairuan, berriz, enpresa-jarduerak, artisautza eta 
bestelakoak egiteko lekua.

1.2. JARDUKETA
Eraikina bere osoan zaharberrituko bada ere, egiturari 
eutsiko zaio. Gainerakoan, lurzorua saneatu, eskailera eta 
patioarendako hutsarteak irekiko dira forjatu formetan, 
isolamendua paratuko da, eta iragazgaiztuko da. 

Beheko solairuan atondoa, igogailua, makina gela 
eta kontzeju gela daude. Lehen solairuan, berriz, hiru 
etxebizitzak, honela osatuta: sukaldea-egongela, bainugela, 
esekitokiak eta logela bat edo bi. Lehendik zeuden hutsarte 
gehienek iraunen dute, eta ateburuak eta barlasaiak 
berreskuratu eta berrerabili dira. 

Sabaian, 2016an, lan hauek eginen dira: lurzorua paratzea; 
eta enpresa, lanbide, artisautza jarduerak egiteko gelak, 
etxebizitzen alokairuari lotuta. 

Era berean, erdigunean halako esparru bat moldatuko da, 
artisautza-produktuak erakusteko, etnografia-museo bat 
Imozko elementuak erakusteko…

1.2.1. PROZEsUA 
Zaharberritze lanak 2013an hasi ziren. Urte hartan trenkada-
multzoak eraitsi eta garbiketa egin zen; obra-hondarrak 
atera, lurzorua zolatu zen, isolamendua egin zen, eraikina 
iragazgaiztu zen.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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233/2012 Ebazpenarekin bat, langabeak eta oinarrizko errentaren 
jasotzaileak kontratatu ziren, jende horren gizarteratzea 
eta laneratzea sustatzeko, eta haien lanbide prestakuntza 
bultzatzeko.   2014 eta 2015ean, langabeak ere kontratatu, eta lan 
ugari egin dira: isolamendua, aireztapenak, trenkadak, paretak 
margotu eta abar.   

Aldi berean, eta inguruko eraikitzaileak kontratatuz, fatxadak 
zaharberritzeaz gain, barneko eta kanpoko zurgintza-lanak egin 
dira.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Proiektuak hainbat helburu zehatz ditu, besteak beste:

 ê Itsasonea zaharberritzea, Muskizko Kontzejuaren 
jabetzapekoa. Kontzejuak ez du behar adina diru etxea 
zaharberritzeko. 

 ê Alokairurako hiru etxebizitza sozial sortzea; alokairu sozialik 
ez dagoen Ibar batean.

 ê Berokuntza sistema paratzea eraikin osorako, energiaren 
aldetik eraginkorra den egurrezko galdara bat erabilita. 
Herriak berak etxez etxe banatzen dituen egur sortak 
erabiliko dira, oihaneko baliabide garrantzitsua baita. 

 ê Enplegua sortzea, jendea gizarteratzea eta bazterketa 
murriztea, langabeak eta oinarrizko errenta jasotzen duten 
pertsonak kontratatuta; zehazki, 6na hilabeteko 4 kontratu 
izan dira 2013, 2014 eta 2015ean. 

 ê Beheko solairuan kontzeju gela eginen da Muskizko 
Kontzejuarentzat, herriko auzokideen arteko harremanak 
sendotzeko, era horretako toki bakarra izanen baita. 
Hori arras garrantzitsua da, herrian gaur egun 10 urtetik 
beherako 8 haur bizi baitira. Herriko bizitza suspertuko da. 

 ê Bigarren fasean, sabaia zaharberritu eta, bertan, hainbat 
lan eremu sortuko dira, eraikinean edo Ibarrean errentan 

bizi direnentzat. Ideia da Muskitzen bizi eta lan egitea, 
artisautzan lanbide eta enpresa jarduerak sustatzea, lehen 
sektoreari laguntza ematea, turismo jarduerak egitea, 
bai eta Imozko gizarte eta ekonomia garapenari loturiko 
zerbitzuak egiteko ere.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

2013tik hona, Itsasonea ia bere osoan zaharberritu da. 
2016rako hainbat lan gelditu dira, hala nola bigarren solairua 
moldatzeko lanak, hainbat gela egiteko, bertan lanbide eta 
artisautza lanak egiteko; halaber, halako gune bat egokituko 
da Imozko makinak, produktuak eta etnografia kontuak 
ikusgai paratzeko. 

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Horren ondorioz, Muskizko erdigunean zegoen eraikin 
hondatua barrenetik eta kanpotik zaharberritu da, eta 
hiru etxebizitza egin dira, herrian jende gehiago bizi dadin; 
horrela, landa garapena sustatu baita, bai eta topaleku bat 
ere, enpresa jarduerak egiteko, etxebizitzak alokatzeari 
loturikoak edo ez. Beraz, proiektu paregabea izan da, 
arestian azaldu ditugun ezaugarriak direla medio.

1.4. OHARRAK 
Nafarroa osoan 100 biztanletik beherako herri aunitz daude; 
gehien-gehienak jendez husten eta zahartzen joan dira hein 
handiagoan edo txikiagoan, eskualdeko herri buruetatik 
eta komunikazio-ardatzetatik hurbil edo urrun dauden. 
Bestalde, handia da ondare eraikia etxe handietan, hasieran 
nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutakoak, baina gaur egun 
egokitu behar dira herrien premiekin bat. Garestia da era 
horretako etxeak zaharberritzea; horregatik, entitateen eta 
jabeen (publikoen zein pribatuen) arteko lankidetza molde 
berriak behar dira, hala etxeak erosteko nola errentan 
hartzeko. 

Eskuartean darabilgun egitasmo hau, beraz, bi entitateren 
arteko lankidetzaren adibidea da, eta beste kasu batzuetara 
ederki alda daiteke.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
 ê A. Etxebizitza jasangarria eta garapen komunitarioa:

 ê II. Etxebizitza eskuragarria, zerbitzu eta azpiegitura 
komunitarioak.

Creación de 3 viviendas de alquiler social en edificio eficiente 
energéticamente con caldera de biomasa.

2.2. ELKARTEGINTZA
 ê A. Hiriak, tokiko agintariak edo elkarteak.

Lagapen-hitzarmenaren bidezko lankidetza Muskizko 
Kontzejuaren eta Imozko Udalaren artean, Nafarroako 
Gobernuak diruz lagundurik. 
Lankidetza Muskizekin, lehen solairua laga baitzaie; 
bertan kontzeju gela, erabilera anitzeko gune bat eta 
auzokideendako gastronomia elkartea paratuko dira, 
horretarako sortu den Auzokide Elkarteak kudeatua. 

2.3. JASANGARRITASUNA
 ê Ekonomikoa. Lanak Imozko Udalak ordaindu ditu, eta 

etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak ere jaso dira. Halaber, 
diru-laguntzak jaso dira langabeak eta oinarrizko errentaren 
hartzaileak kontratatzeko, eta IDEAren laguntzak ere 
berokuntza-sistemarako. 

 ê Soziala. Enplegua sortzea, gizarteratzea eta bazterketa 
murriztea, lau kontratu egin baitira langabeekin eta 
oinarrizko errentaren hartzaileekin. Bestalde, diru 
zailtasunak dituztenei edota seme-alabak dituztenei eman 
zaie lehentasuna etxebizitzak esleitzeko. 

 ê Ingurumenekoa. Berokuntza-sistema berdina paratu da 
eraikin guztirako; egur-galdara paratu da, energiaren aldetik 
eraginkorra.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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sozialak sortzea (imotz)
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JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

B. GEHIGARRIAK

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Etxebizitzak esleitzeko baldintzen agirian, lehentasuna eman 
zaie diru-sarrerarik gutxieneko pertsonei eta seme-alabak 
dituztenei.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Nafarroako herrietan ondare nabarmena dago etxe 
handietan, eta zaharberritu behar dira. Inbertsio handia 
egin behar da, baina askotan holakorik ezin dute egin ez 
jabe pribatuek, ez publikoek. Horren ondorioz, herriak 
“husten” ari dira; gazteek eskualdeko herri burura edo 
hiri handiagoetara joatea beste biderik ez dute, etxebizitza 
eskuragarriagoa baita. Hortaz, beharrezkoa da holako 
lankidetzak eta etxebizitza alokatzeko politikak egitea landa-
ingurunean.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Jabetza publikoko etxe handi bat, eta potentzial handikoa.
 ê 2 entitateren arteko lankidetza publikoa. 
 ê Kontzejuaren eta auzokide elkartearen arteko lankidetza. 

Etxean hainbat erabilera eta gune sortzea. 
 ê Alokairuko 3 etxebizitza eskaintzea, halakorik ez dagoen eta 

alokairu librea mugatua den inguruan. 
 ê Egur bidezko berokuntza-sistema, Imozko baliabideak 

baliatuta.

3.1.2. AUKERAK
 ê Familia berriak Muskitzen bizitzera iristea, “herri bizia” 

izatea sustatzeko. 
 ê Tailerrak edo guneak sortzea jarduera ekonomikoak egiteko, 

etxebizitzetan bizi direnentzat edota Imotzen bizi den 
jendearentzat. 

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Inbertsio nabarmena egin beharra etxea zaharberritzeko.
 ê Zailtasun handiagoa, engaiamendu politikoaren beharra, eta 

obren nahiz kontrataturiko langileen jarraipen handiagoa 
egin beharra, obra eraikuntza-enpresa bati esleitu inab 
balitzaio baino.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Eraikinaren erabilerak bateragarri egitea: aisia eta josteta, 

bizilekua eta enpresa-jarduera. 
 ê Etxebizitzak eta tailerrak hartzen dituzten familiak herriaren 

bizitzan ez txertatzea.

•	beste txosten batzuk

 ê Euskaraz: https://goo.gl/eGJQCP
 ê Castellano: https://goo.gl/SNS3dT

3. IRAKAsPENAK
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Muskitzen etxebizitza  
sozialak sortzea (imotz)
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tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
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JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2013 Urtea 2014 Urtea 2015 Urtea 2016 GUZTIRA

Imozko Udala 97.904,48 € 182.292,56 € 155.183,93 € Gauzatzen  
ari da 435.380,97 €

Aurrekontua, guztira 97.904,48 € 182.292,56 € 155.183,93 € 435.380,97 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDE EGOKIAK

EGUR BIDEZKO GASIFIKAZIO-GALDARAREN 
INSTALAZIOA ARAKILGO UDALETXEA 
BEROTZEKO 

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa
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Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
instalazioa Arakilgo udaletxea berotzeko 

ARAKIlGO UDAlA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê EGUR BIDEZKO GASIFIKAZIO-GALDARAREN INSTALAZIOA ARAKILGO  

UDALETXEA BEROTZEKO

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Arakilgo Udala

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Arakilgo udal dermioa:

 ê Honatx herriak: Aizkorbe, Egiarreta,
 ê Ekai, Errotz, Etxarren, Etxeberri, Hiriberri, Ihabar, lzurdiaga, Satrustegi, 

Urritzola eta Zuhatzu.

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udalerri konposatua 
 ê Izena: Arakilgo Udala 
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Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
instalazioa Arakilgo udaletxea berotzeko 

ARAKIlGO UDAlA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Imanol Goñi Razquin 
 ê Kargua/zeregina: Idazkaria
 ê Helbidea: Foruen plaza 4, 31860 lrurtzun. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 500 101
 ê Faxa: 948 500 039
 ê E-posta: araki/goidazkari@gmail.com
 ê Webgunea: www.arakil.net

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 01/04/2016
 ê Bukaera eguna: 15/04/2016
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Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
instalazioa Arakilgo udaletxea berotzeko 

ARAKIlGO UDAlA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Arakilgo Udaletxeak Ferroli AGS-01 etxeko gasolio 
galdara bat zuen eraikin guztirako (Arakilgo eta 
Irurtzungo Udaletxea). 17.000 euroko gastua zen urteko. 
Arakilgo Udalak herena ordaintzen zuen.

1.2. JARDUKETA
Biomasa-galdara bat paratu da, energia gutxiago 
kontsumitzeko eta Arakilgo oihan-baliabideen balioa 
nabarmentzeko. Jarduketak, halaber, eduki soziala izan nahi 
du, hots, langabeak kontratatu eta prestatu nahi baitira egur 
sortak prestatzeko.

1.2.1. PROZEsUA 
 ê Biomasa-galdara erostea.
 ê Biomasa-galdara paratzea.
 ê Behar den oihan-masa erreserbatzea Arakilgo Hermendia 

Antolatzeko Planean.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
 ê Energia gutxiago kontsumitzea eta udalerriko oihan-

baliabideei ahalik eta errendimendurik handiena ateratzea. 
Era berean, galdara hornitzeko behar diren oihan-
aprobetxamenduek (irizpide teknikoekin bat egindakoak) 
oihan-ingurunea bera hobetzen dute. 

 ê Edukia ematea Arakilgo Udalak kontratatzen dituen langabeen 
lanei. Langabeek, aldi berean, prestakuntza jasotzen dute 
oihan-aprobetxamenduak nola prestatu ikasteko.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê Hermendia Antolatzeko Plana prestatzea. Helburua 

da irizpide teknikoak ezartzea, herrilurretako 
aprobetxamenduak ahalik eta erarik egokienean garatzeko 
(oihan-aprobetxamenduak, larreak). 

 ê Biomasa-galdara erostea, enpresa espezializatuak 
aholkatuta. 

 ê Finantzaketa bilatzea, galdara erosteko eta paratzeko 
(2015ean erosi, eta 2016an paratu eta jarri zen abian). 

 ê Langabeak kontratatzea.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
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ARAKIlGO UDAlA
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JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Arakilgo Udalak, batez beste, 5.666,66 euro gastatzen zituen 
berokuntzan urteko.

Orain, Arakilgo Udalak bere gastu arrunta jaitsi du 0-ra 
berokuntzan datozen 3 urteetarako, eta gainera, energia 
berriztagarriak erabiltzen ditu erregai fosilen ordez.

1.4. OHARRAK
Udalak bere oihan-baliabideak erabiltzerik ez badu galdara 
elikatzeko, eta egurra erosi behar badu, urteko 1.200 euro 
gastatuko dira. Datu horiek ikusita, argi dago galdara berria 
ezartzeko egin behar den inbertsioa bi urtean amortizatuko 
dela, hau da, legealdia bukatu baino lehen.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
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JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
 ê Erregai fosila erabili ordez, orain energia berriztagarria 

erabiltzen da Udaletxea berotzeko. 
 ê Udalaren gastu arrunta nabarmen murriztu da.
 ê Berokuntza-sistema nabarmen hobetu da, aukera baitago 

telematikoki programatzeko bai ordu-zerrenda ezberdinak, 
bai eraikineko solairuak.  

 ê Edukiak eman zaizkie Udalak kontratatutako langabeek 
egiten dituzten lanei.

2.2. ELKARTEGINTZA
 ê Proiektua Nafarroako Kutxa Fundazioak finantzatu du. 

2015ean, laguntza eman zen, galdara berria erosteko. 
2016an, galdararen instalazioa eta abian jartzea finantzatu 
dira.

 ê Proiektua Sakanako Garapen Agentziarekin partekatu da. 

2.3. JASANGARRITASUNA
Jasangarritasuna da proiektuaren baliorik 
garrantzitsuenetako bat. Aizkorbeko Kontzejua iraungi 
zela eta, bertako hermendia Arakilgo Udalaren herrilurra 
izatera pasatu zen. Bertan bada oihan-masa handia, 
azken urtetan % 20 handitu dena, eta jarraipen eta 
mantentze lanak egin behar dira, entresakak nahiz 
oihan-aprobetxamenduak eginez. Arakilgo Hermendia 
Antolatzeko Planarekin bat (Nafarroako Gobernuak 
esleitua), Arakilgo oihan-baliabideak gauza dira 
Aizkorbeko auzokideek etxerako egurra emateko, eta 
era berean, galdara berria egurrez hornitzeko epe labur, 
ertain eta luzean. 

Era berean, Irurtzun aldeko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatearekin elkarlanean, Udalaren iritziz, egur 
sortak prestatzea gizarte enplegu babestuko programen 
edukietako bat izan daiteke, eta horrek berarekin dakar 
jendea arlo horretan prestatu beharra.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Proiektua aitzindaria da eskualdean (Sakana); hau da, Arakil 
da era horretako proiektu bat abian jarri duen eskualdeko 
lehen udala. Sakanako udal batzuek beren interesa 
agertu, eta galdara berria ikustera joan dira. Era berean, 
Arakilgo hainbat auzokidek beren interesa agertu dute 
proiektuarekiko. 

Sakanako Garapen Agentziak proiektua zabaltzeko eskaera 
egin dio Arakilgo Udalari, beste toki entitate batzuek ere 
antzeko berokuntza-sistemak jar ditzaten, hau da, tokian 
tokiko natur baliabideak aprobetxatuta eta isurketak 
murriztuta.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Arakilgo Udalak Gizarteratzeko Errenta jasotzen duten 
langabeak kontratatzen ditu, gizarte enplegu babestuko 
programaren bidez, Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak 
–dagokionak– kudeatua. Era berean, eta programa 
horretaz landara, Arakilgo Udalak langabeak kontratatzen 
ditu, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak ematen dituen diru-

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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laguntzen baitan. Aipatu pertsonek zerbitzu anitzetako 
eginkizunak egiten dituzte, honakoak: berdeguneak 
mantentzeko lanak, lurzatietako bideak, uraz hornitzeko 
sarea, eta oihan-eremuak. Galdara elikatzeko behar diren 
egur sorta prestatzeak eduki berri bat emanen die zerbitzu 
anitzetako langile horien egitekoei; langileek, halaber, 
oihan-lan horri buruzko prestakuntza jasoko dute, eta gero, 
bakoitzari kalifikazio profesionalaren ziurtagiria emanen 
zaio.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Proiektu hau aitzindaria izan da Sakanan. Arakil Sakanako 
lehen udala izan da bere natur baliabideak erabiltzen 
Udaletxea berotzeko. Antzeko natur baliabideak dituzten 
beste udal batzuek ere gauza bera egin dezakete. Horregatik, 
Sakanako Garapen Agentziak proiektua zabaltzeko eta 
gizarteratzeko eskatu du.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Lehen aldia Arakilgo Udalak bere natur baliabideak erabili 
dituela, Aizkorbeko Kontzeju iraungiaren hermendiaren 
titulartasuna 1990ean bere gain hartu zuenetik (26 urte). 
Oihan-baliabideak ez erabiltzeak eragin kaltegarria izan du 
Arakilgo oihan-masan, mantentze-lanak egin behar baitira, 
eta ez da halakorik egin. Arakilgo Udalak bere politika 
aldatu du, ez baititu inola ere bere natur baliabideak erabili, 
eta agiri bat prestatu du: “Arakilgo Hermendia Antolatzeko 
Plana”, hau da, irizpide teknikoak eta estrategikoak ezarri 
dira herrilurrak epe erdira eta luzera ongi erabiltzeko. 
Bestela pentsa baliteke ere, horrek garrantzi handia du. 

Izan ere, ordura arte, Aizkorbeko auzokideendako egur 
sortak baizik ez ziren aprobetxatzen, eta sorta horiek inolako 
irizpide estrategikorik gabe ateratzen ziren. Antolaketa 
Planak, ordea, ezarri du non eta nola egin behar diren 
oihan-aprobetxamenduak. Era berean, Planean, egurra 
emateko aukera dago ezarria biomasa-galdara berrirako, 
eta azkenik, ezarri du non inbertitu behar den herrilurren 
aprobetxamendutik lortzen diren diruen 5 20 (hobekuntzak 
herrilurretan). 

Beraz, Udalak bere politika aldatu du bere natur baliabideez, 
eraginkortasun energetikoaz, ingurumenaz eta arlo sozialaz 
(langabeak), eta hori garrantzitsua da.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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IRAKASPENAK

3.1. PUNTU 
SENDOAK

3.1.1. INDARGUNEAK
 ê Natur baliabide garrantzitsuak (oihan-masa)
 ê Tresnak eta makinak oihan sortak prestatzeko
 ê Hermendietako oihan-masa ongi mantentzea.
 ê Aurrezpen handia Udalaren gastu arruntean.
 ê Arloan prestaturiko langileak (albintia)
 ê Hermendia Antolatzeko Plana.

3.1.2. AUKERAK
 ê Eraginkortasun eta buruaskitasun energetiko 

handiagoa.
 ê Ingurumena gehiago errespetatzea (isurketak 

murriztea).
 ê Langabeak arloan prestatzea.
 ê Sektoreko tokiko enpresak sustatzear. 

3.2. PUNTU 
AHULAK

3.2.1. AHUlGUNEAK
 ê Murrizketak gizarte enplegu babestuko 

programetan.
 ê Nafarroako Enplegu Zerbitzuko diru-laguntzen 

murrizketa.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Tokiko Administrazioan bere natur baliabideei 

buruzko irizpide politikoa aldatzea.

3. IRAKAsPENAK



158

Egur bidezko gasifikazio-galdararen  
instalazioa Arakilgo udaletxea berotzeko 

ARAKIlGO UDAlA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2015-2016 GUZTIRA

BAZKIDEA 1: Arakil 10.000,00 € 10.000,00 €

BAZKIDEA 2: CAN Fundazioa 10.000,00 € 10.000,00 €

Aurrekontua, guztira 20.000,00 € 20.000,00 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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ESKOLA-BARATZE EKOLOGIKOA,  
ELVIRA ESPAÑA IKASTETXE 
PUBLIKOA

tokian tokiko
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jardunbide 
egokien
katalogoa
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Eskola-baratze Ekologikoa,  
Elvira España Ikastetxe Publikoa 

HElIANTO KOlEKTIBOA
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EGOKIAK

JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê ESKOLA-BARATZE EKOLOGIKOA, ELVIRA ESPAÑA IKASTETXE PUBLIKOA

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Tutera  

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Tuterako Elvira España Ikastetxe Publikoa

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Irabazi-asmorik gabeko elkartea
 ê Izena: Helianto Kolektiboa 

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Diego Blanco Nayas 
 ê Kargua/zeregina: Helianto kolektiboko kidea
 ê Helbidea: Avenida Merindades, Nº 60. 4A. 31500 Tudela. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 828 609
 ê E-posta: colectivo@helianto.eu
 ê Webgunea: www.helianto.eu
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Eskola-baratze Ekologikoa,  
Elvira España Ikastetxe Publikoa 

HElIANTO KOlEKTIBOA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2016ko otsaila
 ê Bukaera eguna: Gaur egun

 ê Beste data jakingarri batzuk: 2105eko iraila (Proiektua gorpuzten hasi zen)
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JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

2015eko irailean, Helianto Kolektiboak eta Elvira España 
Ikastetxe Publikoko Guraso Elkarteak eskola-baratze 
ekologiko bat ikasturtean egiteko aukera jarri zuten mahai 
gainean. Baratzea 53 m2-ko terraza batean jarriko zen: bi 
aldetan pareta dago, eta beste bi aldetan, horma txiki bat 
eta gainean metalezko hesia. Barazterako sarbidea eskola 
barruan dago, Ekitaldi Aretotik joaten baita; leku hori 
egunero erabiltzen da haurtzaindegi-ludoteka gisa, eta hiru 
irristailu-ate kristaldun daude. Terrazaren lurzorua naturala 
da, belar gaizto handiz eta legarrez betea, eta oso hondatua 
dago. Ez du ur-hartunerik; beraz, urgune hurbilenekotik 
ekarri beharko da, txorrota bat paratzeko eta tantaz tantako 
ureztaketa jartzeko.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA 

Eskola-baratze ekologikoa tresna ezin hobea da 
ikasleei hamaika esperientzia emateko inguruneaz, 
ingurunearekin ditugun harremanak eta mendekotasunak 
ulertzeko, eta ingurumeneko ardura jarrerak eta ohiturak 
lantzeko.

Askotariko metodologia erabili da honakoak sustatzeko:
 ê Ikerketa jarduera. Ikasleek oharrak egin, zalantzak agertu, 

hipotesiak egin eta egiaztapenak egiten ditu, eta bakoitzak 
bere ondorioak ateratzen ditu. 

 ê Talde lana. Ikasleek taldeetan banaturik antolatzen dute 
lana, lanak txandaka eginez; akordioak egiten dituzte, sor 
daitezkeen arazoak konpontzeko edota gerta daitekeena 
aurreikusteko. 

 ê Globaltasuna. Eskola-baratzea zeharkako baliabide bat da, 
eta haren bidez, gai asko ikas daitezke, hala nola kontsumoa, 
elikadura, zaborrak, birziklapena, osasuna eta herrien 
garapena.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Honatx eskola-baratzerako planteatu diren helburu 
hezigarririk garrantzitsuenak:

 ê Ikasleen sentsibilizazioa garatzea ingurumeneko arazo 
batzuen aurrean.

 ê Ikasleek kontzientzia hartzea gure jarduerek ingurunearen 
orekan duten eraginaren gainean.

 ê Gero eta era konplexuagoan aurrera egin oinarrizko 
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kontzeptuen ulerkuntzan ingurunearen funtzionamendua 
ulertzeko  .

 ê Hainbat balio eta jarrera lantzea, hala nola bizikidetza, 
autonomia, elkartasuna, lankidetza-lana.

 ê Ingurunearekiko afektuak ezartzea, inguruneaz gozatzeko 
gaitasuna garatuta. 

 ê Hainbat gaitasun garatzea: plangintza-gaitasuna, arazoak 
konpontzeko gaitasuna, ondorioen prebentzioa, ikasleen 
jardueran hainbat prozedura landuta.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
Nekazaritza ekologiko jasangarriko irizpideak erabiltzen 
dituzte, eskola-baratzea garatzeko, gai birziklatuak erabiliz, 
eta urrezko hiru arauak praktikara eramanez: murriztu, 
berrerabili eta birziklatu. Lan giro eraginkorra sortzen 
da, hainbat talde elkartuta (ikasleak, irakasleak eta Elvira 
España Ikastetxe Publikoko Guraso Elkartea), eta kalitatezko 
prestakuntza bat ematen da eskola-baratzea eta haren 
baliabide pedagogikoak nola kudeatu ikasteko.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Otsailaren 14an, atean zabaltzeko eguna egin zen 
ikastetxean. Ekitaldi asko egin ziren; adibidez, ikasleek eta 
Guraso Elkarteak lehen landaketa egin zuten baratzean, 
eta gero, Eskola-baratze Ekologikoa ofizialki inauguratu 
zen. Eskola Komunitate guztiko kideak joan ziren, bai 
eta tokiko agintarika ere; haien artean, Tuterako alkatea, 
Eneko Larrarte Huguet. Ludoteka-haurtzaindegian goizean 
eta arratsaldean gelditzen diren haurrek kudeatzen dute 
baratzea. Datorren ikasturte honetarako, irakasleek baratzea 
ikastetxeko curriculum-proiektuan sartuko dute.

1.4. OHARRAK
Tutera eta Erriberan badira balio asko nabarmentzekoak; 
besteak beste, kultur eta natur baliabideak, eta ondare 
historikoa. Iragana nekazaritzan zetzan, eta iragan 
horrek erreferentzia izan behar du gure ingurunearen 
etorkizunerako. Barazkiak dira egun Erriberak kanpoaldean 
dituen enbaxadorerik onenak eta, aldi berean, lotura dira 
gure lurraldeko biztanle guztien artean. Erriberan oraindik 
ere eutsi zaio tokian tokiko produktuak ekoizteko kulturari, 
eta hori ia ondare historikotzat jo dezakegu, eta ez genuke 
galtzen utzi behar. Eskola-baratze Ekologikoa proiektua 
egin da, badagoelako ondare hori zabaldu eta garatzeko 
interesa hala Elvira España ikastetxeko eskola komunitatean 
nola Helianto Kolektiboan, eta tresna egokia da ikasleak 
ingurumenaren eta garapen jasangarriaren arloan hezteko 
eta sentsibilizatzeko.

Dokumentazio grafikoa eta informazio osagarria:
 ê www,apymaelviraespana.es
 ê https://goo.gl/VhdI1P
 ê https://goo.gl/V2dcXK
 ê http://www.helianto.eu/
 ê https://goo.gl/K2ZaxQ
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A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
Elvira España Eskola-baratze Ekologikoa zurezko modulu 
berrerabiliek osatzen dute. Egokiak dira haurren altuetarako. 
Hasieran, 13 modulu paratu ziren, eta azalera 14 metro 
koadro da. Baratzea eskuz ureztatu daiteke ureztontzi 
batekin (haurrek parte hartzen dute), baina ureztaketa 
automatikoa re badago, ureztaketa-programagailu baten 
bidez. 

Baratzeak hainbat atal ditu: zurezko moduluak produktuak 
lantzeko, hazitegietarako berotegia, aromatikoen eremua, 
landare gozagarrien eremua, lorategi bertikala, kanpo-
armairu bat materialak eta tresnak gordetzeko, ureztaketa 
automatikoa eta txorrota. 

Ikastetxeko familiak eskola-baratze ekologikoaz interesatzen 
dira, haien iritziz jarduera baliogarria baita seme-alabentzat; 
horregatik, bisitan joaten dira, eta iradokizunak egiten 
dituzte haren garapenaz.   

Heziketa-lanari dagokionez, gure eskola-baratze ekologikoan 
egiten dugun lanari esker, errazagoa zaigu Ingurumen 
Hezkuntzaren xede, helburu eta edukien bat datorren 
heziketa-praktika egitea. Hiru dimentsio hartu behar dira 
kontuan:

 ê Ingurunean heztea: zuzenean ingurunean lan eta ikerketa 
eginda ingurunean, ikasleak lotu ditzan bere ingurunerik 
hurbilenean dauden arazoak eta arazo globalagoak. 

 ê Inguruneaz heztea: baratzea sistema ekologiko bat da, eta 
bere osoan ikertu beharko da.  

 ê Ingurunearen alde heztea: ingurumena gehiago 
errespetatuko dute portaeretaranzko behar diren balioak eta 
jarrerak bultzatuta.

2.2. ELKARTEGINTZA
Elvira España Ikastetxe Publikoko eskola komunitate guztiak 
buru-belarri parte hartzen du Eskola-baratze Ekologikoa 
Proiektuan (ikasleak, irakasleak eta Guraso Elkartea), 
Helianto Kolektiboaz gain.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK



165

Eskola-baratze Ekologikoa,  
Elvira España Ikastetxe Publikoa 

HElIANTO KOlEKTIBOA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
Eskola-baratzea paratu baino lehen, lurra garbitu eta 
berdindu behar izan zen, belarren kontrako manta jarri eta 
legarra berritu. Horrez gain, baratze barruan urgune bat jarri 
behar izan zen ureztaketa egiteko. 

Gurasoei dei egin zitzaien lurra egokitzeko, horrela baratze 
proiektua sozializatu eta dinamizatu egiten baita, eta aldi 
berean merkago ateratzen da. Ikastetxeak berak kudeatu 
zuen ur-hartunea, administrazio publikoak proiektuarekin 
lotuta, Tuterako Udala arduratzen baita bere instalazioak 
mantentzeaz.  

Zurezko modulu berrerabiliak erabili dira baratzea egiteko, 
eta haurraren altuerara egokituak. Lehen lan egunean 
Guraso Elkarteko gurasoei dei egin zitzaien, baita Helianto 
Kolektiboko kide bati ere, lana dinamizatzeko: baratzena 
legarra botatzea, materiala haurtzaindegira igo (zurezko 12 
modulu, zohikatz-zakuak eta arlita), moduluen barnealdeak 
manta marroi batekin forratu eta patioan paratu ziren. 
Moduluak arlitaz eta zohikatzez bete ziren, eta manta 
marroiarekin bereizi. Berotegi bat eta kutxa bat jarri ziren, 
tresnak gordetzeko, Guraso Elkarteak lagundurik.

Eskola-baratze ekologikoa abian jartzeko, lorategi bertikalari 
buruzko tailer bat egin zen guraso eta ikasleentzat, eta 
gogotik parte hartu zuten. Halaber, landare aromatiko eta 
gozagarriak landatzeko moduluak paratu ziren, eskola-
baratzea “inauguratzeko”.  

Elvira España Ikastetxeko kultur astea maiatzean egin zen. 
Material birziklatuak erabiliz baratze bat egitea proposatu 
zen Eskola-baratze Ekologikoan. Horren bidez, gainerako 
ikasleen engaiamendua lortu nahi da, hau da, eskola-

baratzearekin loturiko jarduera baten bidez, eta baratze 
horren zati bat Barazkiak Goresteko Jardunaldietan eta Jaian 
erakutsi nahi da, Tuteran apirilaren 30ean hiri-baratzeez 
egitekoa den tailer barruan. Baratze bat egitea proposatu 
da, material birziklatuarekin egindako “lorontziak” erabilita. 
Lorontzietan letxugak landatu eta errefautxoak erein ziren. 
Lau jarduera egin ziren; bana bloke bakoitzean, hezkuntza-
zikloekin bat: 

 ê Haur Hezkuntzarako jarduera: jardinerak barkilletan
 ê Lehen Hezkuntzarako 1. eta 2. mailarako jarduera: letxugak 

5 litroko botiletan.
 ê Lehen Hezkuntzarako 3. eta 4. mailarako jarduera: 

hazitokiak paperezko biribilkietan.
 ê Lehen Hezkuntzarako 5. eta 6. mailarako jarduera: lorontzia 

auto-ureztaketarekin. 
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166

Eskola-baratze Ekologikoa,  
Elvira España Ikastetxe Publikoa 

HElIANTO KOlEKTIBOA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
2.3. JASANGARRITASUNA

Elvira España Eskola-baratze Ekologikoa proiektua 
(ikasgeletan lantzen) Helianto Kolektiboaren proiektua da 
eta eskola-baratze ekologiko bat jarri nahi du abian, material 
birziklatuekin egindakoa, Tuterako ikastetxe horretan. Hori 
lortze aldera, hainbat jarduera kudeatu eta sustatu ditu, hala 
nola hitzaldi, tailer, ikastaro eta zabalkunde-jardunaldien 
antolaketa. Kolektiboan dihardugunok, eskolako gurasoekin 
batera, badakigu zeinen garrantzitsua den balio horiek 
garatzea permakulturarekin, nekazaritza ekologikoarekin eta 
judal jasangarritasunarekin loturiko jarduerak eginez. 

Proiektuak planifikatu, aztertu eta abian jartzeko, Helianto 
Kolektiboak laguntza jasotzen du; hain zuzen, CPAENen 
eta Erriberako enpresa eta talde batzuen laguntza, eta 
laguntzaile talde garrantzitsu baten laguntza ere bai; jende 
esperientziaduna da askotariko arloetan, dela teknologia 
berrietan, dela energia berriztagarrietan, dela nekazaritza 
ekologikoan, dela jasangarritasunean. Kolektiboak egiten 
dituen jardueren artean, duela gutxiko adibide bat ekarriko 
dugu lerrootara, hots, jasangarritasunaren lehen astea 
Arguedasko Udalarekin elkarlanean,martxoaren bigarren 
astean. Ekitaldi asko antolatu ziren, eta horien artean 
bat nabarmenduko dugu, hots, Mikel Baztanek egindako 
hitzaldia udal jasangarritasunari buruz; horrekin batera, 
zuhaitz eguna, eta tokiko produktu ekologikoekin egindako 
bazkaria. 

Elvira España Ikastetxe Publikoko eskola komunitateak 
konpromiso tinkoa du jasangarritasunarekin, gune berezi bat 
jarri baitu ikasle guztien eskura, natur eta landa inguruneaz 
esperientzia asko ikasteko, eta ingurumena zaindu eta hartaz 
arduratzeko jarrerak eta ohiturak praktikan jartzeko.  

Eskola-baratze ekologikoa tresna ezin hobea da, ikasleei 
nekazaritza jasangarria zer den azaltzen hasteko, eta 
ikastetxe guztiak proiektu berdina eta lankidetzazkoa 
lantzeko, talde lana nahiz ingurumenarekiko errespetua 
indartuta. 

Gure helburu nagusia jasangarritasunaren hiru alderdiak 
dira:

 ê Ingurumeneko jasangarritasuna: lurra zaintzea.
 ê Gizarte jasangarritasuna: jendea zaintzea.
 ê Jasangarritasun ekonomikoa: baliabideak berdintasunez 

banatzea.

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Eskola-baratze ekologikoaren lanean pentsatzen dugunean, 
ingurune hori modu jakin batean nola kudeatu pentsatzen ari 
gara; hau da, ingurune orekatua, lurrari eta jendeari kalterik 
eragingo ez dieten erabilerak, labore askotarikoak landu 
eta babestea, urak eta lurzoruak zaintzea; azken buruan, 
ingurumena errespetatuko duen nekazaritza mota bat 
daukagu gogoan. 

Azken helburuak lortuko badira, garrantzitsua da behar 
bezalako prestakuntza ematea baliabide hori ikasgeletan 
erabiliko duten guztiei. Horrela, behar adinako ezagutza izanen 
dute baratzea diseinatu eta gobernatzeko, horrelako baratzeek 
dituzten aukera hezigarriak ezagutzeko eta esperimentatzeko, 
eta eskola-baratze ekologikoak sortzea sustatzeko, ikasleak 
hainbat alderdiri buruz sentsibilizatze aldera: elikadura 
osasungarria garaian garaiko elikadurak erabilita; nekazaritza-
kultura mantentzea; tokiko ekoizpenaren garrantzia eta 
elikadura-zirkuitu laburrak. Nekazaritzak osasunean eta 
ingurunean duen eragina aztertzea.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Elvira España Ikastetxe Publikoko Guraso Elkarteak 
ikastetxeko ludoteka/haurtzaindegia zerbitzua kudeatzen du, 
familiek lana eta bizitza bateragarri egiteko zerbitzua behar 
baitute. Tuterako Udalak diruz lagundua, udal zerbitzua da; 

beraz, hiriko edozein ikastetxetan matrikulaturik dauden 
haur eta lehen hezkuntzako ikasleek erabil dezakete. 
Zerbitzuak hainbat aukera eskaintzen ditu: Goiztiarrak 
(7:45 - 9:00) eta Arratsaldeak (16:40 - 18:00).Guraso 
Elkarteak enpresa baten zerbitzuak kontratatzen ditu 
haurtzaindegiko jarduerak egiteko eta ordutegiak betetzeko, 
indarrean dagoen araudiarekin bat. Zerbitzuaren antolaketa 
eta funtzionamendu arduradunak gainerako monitoreen 
gainbegiralea da (halakorik bada).

Haurtzaindegiaren helburua da jarraipena ematea haurrek 
etxean eta ikasgelan hartzen duten hezkuntza-prozesuari, 
baina beti ikuspegi ludikotik, eta hainbat balio lehenetsita, 
hala nola errespetua, autonomia, berdintasuna eta 
lankidetza. 

Eskola-baratze ekologikoa jarri zenean, hasieran ludoteka/
haurtzandegira joaten ziren haurrak arduratu ziren baratzea 
zaintzeaz. Ikasleek lan hura ederki hartu zuten, eta egunero 
baratzea ureztatu, landatu, erein eta garbitzen zuten, baina 
oroz gain, baratzeaz gozatzen zuten. 

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Eskola-baratze bat abian jartzea lehen pauso bat da 
eskola jasangarrietaranzko bidea lantzeko. Eskola-baratze 
ekologikoak erreferentzia izan nahi du hemendik aurrera 
hiriko edo Erriberako gainerako ikastetxeetan sor daitezkeen 
baratzeetarako. 

Makina bat jarduera egin litezke, hala nola jendea 
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noizbehinka gure baratzea ikustera etortzea; izan daitezke 
beste ikastetxe batzuetako ikasleak, edo desgaitasun mota 
bat duen jendea, edo familiak, edo beste eskola baratza 
batzuk bisitatzea esperientziak trukatzeko. Garrantzitsua da 
elkarlanean aritzea beste Ikastetxe batzuekin; bereziki, ETI-
Ikastetxe Integratu Politeknikoarekin, oinarrizko nekazaritza 
eta abeltzaintza LH ematen baitu, eta gainera, erdi eta goi 
mailako ikasketak jarri nahi lituzke nekazaritzarekin lotuta.  

Baratzeak material egokiak ematen ditu beste jarduera 
hezigarri asko egiteko eta tailerrak egiteko. Gaiak 
askotarikoak izan daitezke: gure inguruko haziak sortzea, 
txorimaloak sortzea, herbarioa, baratzeko animalien 
behaketa egitea; mermeladak, ukenduak, kremak, tinduak 
eta koloniak egitea; konposta egitea…

Gainerako herritarrei ere gure baratzearen berri ematen 
ahal diegu, nekazaritza ekologikoa gure etxeetan zabalduta. 
Interesgarria litzateke ikastaro bat egitea balkoi eta 
terrazetako nekazaritza ekologikoaz; horrela, hiri-baratzea 
esperimentaziozko ikasgela bat litzateke eta barazkiak 
lantzeko punturik garrantzitsuenak ikasiko lirateke, era 
praktikoan ikasi ere, eta zer berezitasun dituen balkoietan 
landatzeak. Haurrek eta gurasoek elkarrekin egiten dute 
jarduera bai eskolan bai etxean. Proposamena baratzea eta 
urtaroak izan liteke; hau da, urtaroaren araberako gaiak 
jorratuko lituzkeen tailer bat, garai bakoitzean egiten diren 
lanetara egokituta, eta edukiak manipulazioaren nahiz 
esperimentazioaren bidez landuta, behin baratzera bisita 
laburra egin ondoren. 

Udaberriko tailerra: ereintza. Helburua da haurrek 
landareen ziklo biologikoa ulertzea, eta ohartu daitezela 
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zer-nolako lotura duten haziek jango dugun fruiturekin edo 
landarearekin.

Udako tailerra: menu orekatu bat. Helburua da ikasleek 
aintzat hartzea zeinen garrantzitsua den jatea lurretik 
zuzenean datozen produktuak, mantenugaien eta bitaminen 
iturri naturala baita; horretarako, menu bat osatuko da 
baratzeak ematen dizkigun produktuekin. 

Udazkeneko tailerra: Hazi berriak prestatzen labore-zikloa 
osatzeko; hasierako haziak berreskuratuta eta fruituetatik 
hazi berriak lortuta.  

Neguko tailerra: Tailerraren helburua da identifikatzea zer 
beste landare batzuk hazten diren baratzean, garrantzitsuak 
baitira polinizazioan duten eginkizunean, eta bestelako 
erabileretarako ere erabil ditzakegu.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Gure eskola-baratze ekologikoa sare sozialetan eta Elvira 
España ikastetxeko Guraso Elkartearen blogaren bidez eman 
dezakegu ezagutzera. Gainera, hiriko edo gure inguruan 
dauden beste herri batzuetako beste eskola-baratze batzuk 
ere bisita ditzakegu. Halaber, Zaragozako edo Nafarroako 
iparraldeko baratzeak ikustera joan gaitezke.

Tuterako barazkiak oso ezagunak direnez, trukaketak egin 
eta hainbat baratze bisita daitezke, eta bereziki ekologikoak 
aipatu. 

Esperientzia horiek guztiak Guraso Elkartearen blogean 
kontatuko dira, bai eta Ikastetxearen webgunean ere, 
zabaltzeko eta, ahal bada, barreiatzeko.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Leku abandonatu bat eraldatu da baliabide edo gune 
komunitario bat sortzeko.

 ê Tresna oso ahaltsua ingurumen-hezkuntzarako. 
 ê Ingurunea eta ingurumenaren kalitatea hobetzea.
 ê Barazkiak, elikadura eta osasuna sustatzen dira.
 ê Balioak indartzen dira: hau da, naturarenganako errespetua 

ulertzea eta garapen jasangarriaren beharra.  
 ê Nekazaritza gehiago ezagutzea, Tuterako gure baratzeko 

ondare historikoari jarraipena ematea, laboreak garatuta 
elikadura ekologikoaren irizpideekin bat. 

 ê Hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa: zuzendaritza 
taldea, eskola kontseilua, tutoreak eta Ikastetxeko familiak.

3.1.2. AUKERAK
 ê Ikasleak Permakulturan hastea; nekazaritza tradizionalaren 

eredu alternatiboa da, hau da, nola bizi gaitezkeen 
gizakiak garen aldetik, lurra eta haren baliabide mugatuak 
errespetatuta.  

 ê Curriculum-diseinua egokitzea, baratze-jarduerak 
ikasgelako programazioetan sartzeko.

 ê Interesgune ahaltsua, denetariko balioak garatzeko: 
sormena, elkartasuna, konpromisoa, tolerantzia, ohitura 
osasungarriak, jendea eta ingurunea errespetatzea. 

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Gure eskola-baratze ekologikoaren ibilbidea dela-eta, 
oraindik goiz da emaitzak aztertzeko. 

 ê Eskola-baratzearen esperientzia mailaka sar daiteke 
ikasgelako eguneroko programazioan, ez dadin izan 
noizbehinkako jarduera. 

 ê Familiak ez daude modu berean engaiaturik ikasmaila eta 
talde guztietan, ezta jaiegun epealdietan ere.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Tuterako klima oso kontinentala da; muturreko tenperaturak, 

haize gogor lehorgarriak, eta euri gutxiko garaiak; beraz, 
bereziki da zaurgarria klima-aldaketaren fenomenoen 
aurrean. 

 ê Tuterako airearen kalitateak badira arazoak, ozono 
troposferikoak eragindako kutsaduraren ondorioz, legean 
giza osasuna babesteko ezarrita dauden mailak gainditzen 
baititu behin eta berriz. Esekita dauden partikulek ere 
eragiten dute kutsadura noizean behin, baina legeriak 
seguru gisa ezarritako maiztasunaren azpitik. 

 ê Zalantza familiek baratzea mantentzeko lanak eginen ote 
dituzte, bereziki udako hilabeteetan, eskola itxita dagoenean.

 ê Ez dago berezko kontu-sailik; hau da, administrazioaren 
tresnak aurrekontuak eta berezko kontu-sailak dira, eta 
urtekoak dira, gainera. Eskola-eraikina mantentzeko ardura 
duen administrazioa aurrez hornitu beharko luke kontu-
saila, mantentze-lanetan izan litezkeen ustekabekoei aurre 
egiteko.

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Eskola-baratze ekologikoak oraingoz ez du leku oso handia 
hartu. Gure ustez, handitu daiteke, eskura dauden lekuak 
bilatuta. Proiektuan ikastetxeko Guraso Elkartea, Elvira 
España Ikastetxe Publikoa bera eta Helianto Kolektiboa izan 
dira partaideak. Guraso Elkartearen ekarpenari dagokionez, 
taulan ludoteka-haurtzaindegiko monitorearen kostua ageri 
da (ordubetea egunean). Tokiko administrazio publikoa 
(Udala) da ikastetxea mantentzeko lanen aurrekontuaren 
arduraduna; beraz, baratze mantentzeko kostua (bereziki, 
ureztaketa instalazioa, eta ur kontsumitua) horretarako 
onetsi diren udal kontu-sailen bidez ordaintzen da. Helianto 
Kolektiboaren aurrekontua baratzearen hasierako instalazioa 
izan da. Aurrekontuan, halaber, jarraipenaren kostua ageri 
da.

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2016 GUZTIRA

1 BAZKIDEA:  
Helianto Kolektiboa 2.063,00 € 2.063,00 €

2 BAZKIDEA: Elvira España 
ikastetxeko Guraso Elkartea 412,80 €/mes € 4.953,60 €

3 BAZKIDEA: Elvira España 
ikastetxeko irakasle taldea

Aurrekontua, guztira 7.016,60 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê IRATI TRENAREN BIDE NATURALA: IBILBIDEAREN TRAZATUA TAXUTZEN (1. FASEA)

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Proiektuak Nafarroako 9 Udal barnebildu ditu: Eguesibar, Lizoain/Arriasgoiti, Urrotz 

Hiria, Longida, Agoitz, Urraulbeiti, Irunberri, Ledea eta Zangoza. Zangozakoak 
bere izenean eta gainontzeko toki entitateen izenean dihardu proposamen honen 
aurkezpenean. 

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Irati Trenaren Bide Naturalak 49’35 km-ko luzera izanen du, eta ibilbidean Nafa-

rroako lau eskualde egituratuko ditu. Honatx:
 ê Zangozaldea
 ê Irunberriko arroa
 ê Agoizko arroa
 ê Iruñerria

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Udala 
 ê Izena: Zangoza 
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HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Ángel Navallas Etxarte 
 ê Kargua/zeregina: Alkatea
 ê Helbidea: K Nagusia 31, bis. 31.400 Zangoza. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 870 005
 ê E-posta: alcalde@sanguesa.es
 ê Webgunea: www.sanguesa.es

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 1993. Hazten doan ideia bat. Irunberritik Ledea, Lizoain, 

Urraulbeiti, Agoitzera…  
 ê Bukaera eguna: 2016. Nafarroako Gobernuak lurrak desjabetzeko prozesu osoa 

egin du, trazatuaren titularitate publikoa bermatzeko. 
 ê Behin betiko proiektua Tragsari enkargatu zaio, eta  MAGRAMA ministerioan 

aurkeztuko da.

 ê Beste data jakingarri batzuk:
 ê 2011:

 ê Udalen borondate politikoa indarrak batzeko .
 ê 2013:

 ê PDR 2007-2013 Eje 4 LEADERen baitan (FEADERek eta Nafarroako 
Gobernuak finantzatua), Cederna Garalurrek “Gure bideetan barna” 
Erdialdearekin lankidetzan aritzeko proiektuan sartu zuen ekimena. 

 ê 2014:
 ê Udalez Gaindiko Proiektu Sektoriala prestatzeko prozesua eta akordio 

politikoak.
 ê Tragsak proiektuaren gaineko memoria baloratua egin zuen.

 ê 2015:
 ê UGPSa onestea. 
 ê Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak Pirinioetako Hego 

Isurialdeko Bide Naturalaren (Kantauri-Mediterraneoa) Plan Zuzentzailean 
sartu zuen proiektua. 

 ê Tragsak gauzapen proiektua prestatu zuen. 
 ê Nafarroako Gobernua proiektuan engaiatu zen. 
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1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

El Irati trenbideak Iruña eta Zangoza lotzen zituen; trenbide 
estua zen, eta 58 km zituen. 

Iratiko mendiaren oihan-ustiapena izan zuen xede, eta Agoizko 
lantegira hurbiltzea. Baina, laster, puntako garraioa izan zen, 
bidaiariak garraiatzeko lehen trena izan baitzen Espainian. 

1911tik 1955era arte jardun zuen. Izan ere, autoak eta 
errepideko salgai garraioa gora zihoazen, eta horren ondorioz, 
trena gainbehera etorri zen.  

Urte hartatik hona, jatorrizko trazatua poliki-poliki hondatzen 
joan da. Joan den mendeko 90eko urteetatik aurrera, entitate 
batzuek bidea zaharberritzeko eta finkatzeko lan batzuk egin 
zituzten, baina 2011ra arte ezinezkoa izan zen borondate 

politiko guztiak biltzea proiektu berdin eta partekatu batean.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA 

Orduan, engaiaturiko Udalen Batzorde bat osatu eta 
elkarrekin hasi ziren lanean, Cederna Garalurrek teknikoki 
lagunduta, Irati trenaren jatorrizko trazatua berreskuratzeko 
asmoz, hau da, Bide Natural bat moldatzeko bai oinezkoentzat 
bai txirrindularientzat, Eguesibartik (Uztarrozko kontzejua) 
Zangozaraino.  

Proiektua hiru fasetan planteatu da:
1. Bide Naturalaren ibilbidea trazatzea.
2. Bide Naturalaren ibilbidea osatuta (finantzaketa eta 

Ministerioaren laguntza materiala iristean hasiko da). 
3. Bide Naturala gozatzea; ibilbide osoa edota udalerri batzuen 

arteko zatia jendearentzako zabalik dagoenean.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
 ê Irati trenaren trazatua zaharberritzea, ibilbide historikoari 

ahalik eta erarik fidelenean jarraikiz. 
 ê Ibilbide hori trazatu, finkatu eta etorkizunerako zaintzea. 
 ê Trazatu berreskuratzea, proiektu berri bat sortzeko, balio 

sozial, kultural eta ekonomiko erantsi batekin.
 ê Lurraldea egituratzea tokiko jendearentzat eta kanpotik 

datozenen gozamenerako.
 ê Proiektua garatzea, ekimenean sarturiko udal txikien diru-

kutxak urratu gabe.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
 ê ADOSTASUNA ETA BORONDATEA: proiektua maite dute 

hala tokiko agintariek nola herritarrek. Proiektuak bultzada 
erabakigarria jaso du, udal arduradunak gauza izan direnean 
guztien interesak babestuko zituen ekimen bat adosteko.

 ê ATXIKIPENA ETA LANKIDETZA: lehen fase hau burura 
eramateko lorpenetako bat izan da proiektuari eragileak 
batzen joatea: herritarrak (sentsibilizazio eta animazio 
ekintzen bidez), bai eta bazkide laguntzaileak ere, hala nola  
Tragsa, Nafarroako Gobernua edota Ministerioa

 ê OSAGARRITASUNA: engaiaturiko eragile bakoitzak bere 
gaitasunak jarri ditu proiektuaren zerbitzuan (gaitasun 
teknikoak, politikoak, animaziozkoak, finantza arlokoak, aditu 
gisa…). 

 ê URRATSEZ URRATS: lehen fasearen arrakastaren ezaugarri 
bereizgarria, eta ziurrenera erabakigarria, izan da zuhur 
neurtu direla talde eragilearen gaitasuna eta indarrak. 
Ekintzak etapa txikietan egin dira eta beti aukera izan 
denean.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Fase hori bukatuta, 2016an proiktuaren Udal talde eragileak 
prest egonen da joateko Nekazaritza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministeriora, eta behar diren baldintza guztiak 
beteko ditu Bide Naturalak Programaren laguntza jaso ahal 
izateko https://goo.gl/TRMnIH

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK
2.1. ERAGINA

Ekimenaren funtsa oraindik ere taxutzen eta proiektatzen 
ari bada ere, eragin handia izaten ari da lurraldean bertan. 
Honatx gako batzuk:

 ê Badago gizarte eskari bat, alkateek halaxe adierazia,
 ê Herritarrek oro har bat egin dute eskariarekin, oraindik 

ere trenaren gaineko oroitzapen ona baitaukate gogoan, 
istorioak, bizipenak, tokiko ekonomian izandako eragina… 

 ê Bide Naturala aukera izanen da eta horren jendearen 
sentimendua berrituko du. Aukera aisiarako, kirola egiteko, 
turismorako, merkataritzarako, ibaia eta ekosistemak 
gozatzeko… 

 ê Bidea harilkatzen duten herriak beste lurralde eta proiektu 
batzuekin lotzeko aukera: Donejakue Bidea, Plazaolaren 
Bide Naturala, Eurovelo proiektua…

2.2. ELKARTEGINTZA
Engaiaturik dauden Udal guztien arteko itunaz gain, beste 
eragile batzuk ere ekimenari lotu zaizkio. Honatx zer eragile 
diren bazkide: Cederna-Garalur; Tragsa; Nekazaritza, 
Elikadura eta Ingurumen Ministerioa, eta Nafarroako 
Gobernua. 

2.3. JASANGARRITASUNA
Iratiren Bide Naturala Nafarroako Pirinioaurreko lurraldea 
egituratzeko osagai nagusia izanen da, lehen mailako 
azpiegitura emanen baitio lurralde horri ingurumenean, 
ekonomian eta arlo sozialean. Aldi berean, beste lurralde 
batzuetan txertatzeko aukera emanen dio, bai eta hiriaren 
eta landa-ingurunearen arteko konektibotasuna ere, 
Iruñearen bitartez. 

Lehen fase honetan taxutu diren balio nabarmenen artean, 

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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honatx azpimarratu beharrekoak:
 ê ARLO SOZIALEAN
 ê Historiari begira. Iruña eta Zangoza lotzeko trenbidearen 

lehen ideia 1868koa da, zur ustiapenak gora egin zuenean, 
Gero, XX. mendearen hasieran, indarrez berreldu zitzaion, 
1900ean “Electra de Aoiz” konpainia sortu baitzen, Domin-
go Elizondo Cajén enpresaburuak bultzatuta. “El Irati SA” 
XX. mendeko landa garapenerako proiekturik handiena izan 
zen Zangozako Merindadean: lehengaia erabiltzea, bertan 
fabrikatzea, eta produktua garraiatzea. 

 ê Ondarearen ikuspuntutik, ibilbideak balio handiko lekuak, 
monumentuak eta elementuak lotuko ditu arteari, kulturari 
eta historiari begira. Hona bakarren batzuk, baina aunitzez 
ere gehiago dira:
 ê DORRETXEAK ETA JAUREGIAK: Lerrutz, Liberri, Aiantz, 

Artieda eta Arripodas. 
 ê MULTZO MONUMENTALAK: Urrotz Hiria, Agoitz, Irunberri, 

Zangoza. 
 ê IRATI TRENARI LOTUTAKO ONDAREA. Ekaiko “El 

Aserradero” auzoa. Ledeako “Estación” auzoa, beste 
geltoki batzuk, etxebizitzak, apeaderoak, zubiak, tunelak, 
zutoinak... 

 ê ARAGOIKO DONEJAKUE BIDEA 
 ê Errege-abelbideak: Erronkariarrena, Milagro-Aezkoa eta 

Zaraitzu-Murillo el Fruto.

 ê Arlo emozionala eta afektiboa: duela denbora gutxi 
samar arte, trena familia askoren bizitzan eta egune-
rokoan txertaturik egon da; izan ere, Zangoza eta Iruña 
arteko bidaietan gure adinekoen tristeziak, pozak, bizipo-
zak eta asmoak garraiatu izan dira, eta gizon-emakume 
adineko batzuek oraindik “escachamatas” esaten diote 
trenari.

 ê INGURUMENEAN:
 ê Proiektua berez bide natural bat da, korridore berde babes-

tua, ibilgailu motordunentzat itxia, eta garrantzi handiko 
bazterrak zeharkatzen ditu naturari eta ekologiari begira, 
hala nola:
 ê Irunberriko Arroilaren Natur Erreserba, naturgune 

babestua da, interes handikoa paisaiari, geologiari eta 
harkaiztietako hegaztiei begira. 

 ê Erro, Irati, Areta, Zaraitzu eta Aragoi ibaietako erdiko eta 
beheko tarteetako Batasunaren Intereseko Lekuak.

 ê EKONOMIAN
 ê Iratiren Bide Naturalak zeharkatzen dituen herri batzuetan 

badira merkataritzari eta turismoari loturiko jarduera ekono-
mikoak. Jarduera horietako asko azken urteotan sortu dira: 9 
hotel, 15 jatetxe, 10 landetxe, 4 turismo-apartamentu, 2 kan-
pin, 30 taberna, 4 upeltegi, turismo-jardueretan diharduten 8 
enpresa, ehun bat denda, eta ehun bat zerbitzu enpresa.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Atal honetan alkateen lana azpimarratu nahi dugu, 
hasieratik argi ikusi baitute ez dela lurraldea antolatzeko 
proiektu baten kudeaketa hutsa. Izan ere, guztiak 
elkarrekin, eta herritarren nahiarekin bat eginda, ibilbide 
bizi bat taxutzen ari dira, sentsibilizazio jarduerez betea, 
bertako bizitza animatzeko, eta ardatza, hein handian edo 
txikian, Irati Trena edo Bide Naturala da. Horrela, liburuak 
argitaratzeko laguntza, erakusketak, hitzaldiak, jaiak, etab. 
lurralde osoan edo herrietan urte bakoitzean.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Ez dira proiektu honen xede, baina hartan txertaturik 
daude zeharkakotasunez, Udalek proposatutako ekimen 
bat baita; azken finean, pertsonen lan bat da pertsonentzat 
pentsatua.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA 

Lehenago azaldutako estrategiez gain, ezaugarri berritzaile 
batzuk azpimarratu behar dira:

 ê Funtzionamenduaren arintasuna: antzeko beste prozesu eta 
proiektuetan ez bezala, ez baita sortu kostuak garestitzen 
dituen edo prozedurak geldotzen egiturarik. 

 ê Eragileen arteko elkartasuna: hau da, alde guztien arteko 
errespetuen eta berdintasunean oinarriturik hartzen dira 
erabakiak, eta banatzen dira kuotak eta ekarpenak. Ardurak 
ere banatzen dira, eta entitate bakoitzak bere gain hartzen 
ditu bere gaitasunaren arabera eta eraginkortasun arloko 
irizpideen arabera. 

 ê Aurrezpena, aprobetxamendua eta eraginkortasuna 
baliabideak hartu eta administratzean. Orain arte, Udalek 
ez dute dirutza handirik gastatu behar izan, eta ahalegindu 
dira laguntzak bilatzen eta, behin lortutakoan, zentzuz 
administratzen. 

2.7. TRANSFERENTZIAK
Proiektuaren eragileek, hala sustatzaileek (toki entitateak) 
nola teknikoek (Cederna Garalur) Nafarroako Mendialdean 
garatu diren beste ekimen eta ekintza batzuk izan dituzte 

inspirazio eta aholkularitza iturri, eta haietan ere bermatu 
dira. Plazaolaren Bixde Berdea, Tren Txikito trazatua…

Era berean, lehen fasearen bukaerara iritsi garen honetan, 
Pirinioetako beste ibar batzuen kontsultei erantzun zaie, 
antzeko proiektuan baitarabiltzate eskuartean, baina ez 
daude horren garatuak.

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK
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JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê PROIEKTUARENAK:
 ê Trazatuaren handitasuna hainbat arlotan: ondarea, historia 

eta natura (dorretxeak, erromaniko,a jauregiak, auzoak, 
lantegiak, antzinako trenaren zubiak, tunelak eta geltokiak; 
arroilak, ibai-zalduak …)

 ê Ekonomia eta zerbitzu sare garrantzitsua dago trazatuan 
barrena (ehun denda eta zerbitzu baino gehiago, kanpinak, 
hotelak, upeltegiak, jatetxeak, turismo-jardueretako 
enpresak…). 

 ê Herri sare egokia dago ondasunez eta zerbitzuz hornitzeko, 
eta erabiltzaileen erabilera eta gozamenerako faseka eta 
mailaka: Urrotz 10 kilometrora; Agoitz, 8ra; Irunberri, 20ra; 
Ledea 6ra, eta Zangoza 6ra)

 ê Trazatuuak berak azpiegitura ikusgarriak ditu, jendeak erabil 
eta goza ditzan, 10 zaldain eta zubi baitaude Erro, Irati, Areta, 
Zaraitzu eta Aragoi ibaien gainean. 

 ê KUDEAKETARENAK:
 ê Beste entitate batzuk erakarri, ilusionatu eta engaiatzeko 

gaitasuna: Cederna Garalur, Nafarroako Gobernua, Tragsa, 
MAGRAMA.

3.1.2. AUKERAK
 ê Pirinioetako Hego Isurialdeko Bide Naturalaren Plan 

Zuzentzailean sartzea,  Nekazaritza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministerioak diseinatua.

 ê Iruñerriko Ibai Parkea Eguesibarren handituko da 
Uztarrotzeraino. Beraz, Iratiren Bidea Ibai Parkeari lotuko 
zaio, bai eta Plazaola Bideari. Horrela, 180 kilometroko bide 
bat izanen da ibilgailu motordunik gabea

 ê Ederbidea proiektuaren onespena, aurreko trazatua Eurovelo 

sarearekin lotzeko aukera emanen duena. 
 ê Udal guztiek proiektuari eman diote sostengu argia. 
 ê Tokiko entitateen eta instituzioen interesa, Iratiren 

Bidearen inguruan kultur, kirol eta turismo ekitaldiak 
bultzatzeko. 

 ê Nafarroan halako bisagra-eremu bat egituratzea bide 
natural baten bitartez (Pirinioaurrea) Mendialdearen eta 
Erdialdearen artean, azken urteotan oztopo arkitektonikoak 
garatu ondoren (Autobia eta Nafarroako Ubidea).

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Tokiko ekonomian irizpide ekonomikorik ez izatea; horren 
ondorioz, sostengarritasun ekonomikoko irizpideekin bat 
jokatu behar da garatu beharreko jarduketa guztietan. 

 ê Bideari lotutako leku oso garrantzitsuen balioa 
nabarmentzeko beharra eta zailtasuna (Ekaiko “El 
Aserradero” auzoa, Ledeako “Estación” auzoa). 

 ê Bidearen funtzionamenduaz zuzenean arduratzen den 
entitaterik ez izatearen ondorioz, udalen arteko konpromiso 
politiko handi-handia eta elkartasuna behar da, bai eta 
dedikazio handia ere.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Proiektuaren aldeko borondatea eta adostasun politikoa 

desagertzea. 
 ê Estatuan dagoen ezegonkortasuna eta trantsizio aldia, Bide 

Naturalak programaren konpromisoak eta egonkortasuna 
arriskuan jartzeraino. 

 ê Bidean dauden kultur eta natur ondare batzuen 
hauskortasuna, beharrezkoa izanen baita leku horiek zaindu, 
kontrolatu eta kudeatzeko sistemak garatzea, haiek babeste 
aldera.

3. IRAKAsPENAK
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Irati Trenaren Bide Naturala: Ibilbidearen 
trazatua taxutzen (1. fasea)

ZANGOZAKO UDAlA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
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JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Inbertsioen zenbatekoa, guztira:  
4 milioi euro

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Aurreko urteak Urtea 2014 Urtea 2015 Urtea 2016 Datozen urteak GUZTIRA

Udalak
Cederna-Garalur (ugps, 
kudeaketa-gastuak, ADL)

15.000 € 40.000 € 15.000 € 15.000 € ???? 85.000 €

Nafarroako Gobernua (lehen 
azterlanak, Bizikleta Plan 
Zuzentzailea; Ingurumen, 
Geologia eta Geoteknia 
Azterlanak, eta desjabetzeak

70.000 € 150.000 € 220.000 €

Tragsa  
(Memoriak eta Proiektua) 150.000 € 150.000 €

MAGRAMA MINISTERIOA 3.500.000 € 3.500.000 €

Aurrekontua, guztira 3.955.000 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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JARDUNBIDE EGOKIAK
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jardunbide 
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Iruñerriko Mankomunitatearen Energia  
Balantzearen eta Karbono Aztarnaren neurketa 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEAREN ENERGIA BALANTZEAREN ETA 

KARBONO AZTARNAREN NEURKETA 

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Iruñerria

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Proiektua Iruñerriko Mankomunitatearen jardueren Energia Balantzearen 

eta Karbono Aztarnaren neurketan datza, bai eta huraxe ahalik eta gehien 
gutxitzeko neurrietan ere. Horren ondorioz, emaitzak orokorrak dira, eta lortzen 
diren ondorio onuragarriak onak izanen dira ingurumenarentzat, Iruñerriko 
Mankomunitatearen ardura-eremuko muga geografikoetatik harata.

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Mankomunitatea 
 ê Izena: Mankomunitatea/Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. 
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IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

tokian tokiko
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jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

HARREMANETARAKO PERTsONA:
 ê Izen-abizenak: Álvaro Miranda Simavilla 
 ê Kargua/zeregina: Berrikuntza eta Proiektu Estrategikoetarako zuzendaria
 ê Helbidea: Chinchilla jeneralaren kalea, 7. 31002 Iruña. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 423 301
 ê E-posta: alvaro.miranda@mcp.es
 ê Webgunea: www.mcp.es

JARDUKETAREN DATA NAGUsIAK:
 ê Hasiera eguna: 2014 (oinarrizko erreferentzia-datuak 2013koak)
 ê Bukaera eguna: Ez dago bukaera datarik, kudeaketan txertaturiko proiektu 

iraunkorra baita.

 ê Beste data jakingarri batzuk: Lehena Isurketen AENOR Ziurtagiria lortzen, eta 
lehena inskripzioa egiten Karbono Aztarnaren Erregistro Nazionalean. 2015eko 
ekaina.
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Iruñerriko Mankomunitatearen Energia  
Balantzearen eta Karbono Aztarnaren neurketa 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Klima-aldaketaren mehatxuak eta energia-baliabide ez-
berriztagarriak kontsumitzeak arazo handiak eragiten 
dituzte ekonomian, ingurumenean eta gizartean. Horregatik, 
erakundeek –publikoek, bereziki– beren mendekotasun 
energetikoa murrizteko erronkari aurre gin behar diote, 
berotegi-efektuko gas isurketak mugatze aldera. 2013an, 
Iruñerriko Mankomunitateak bere balantze energetikoaren 
azterlan bat egin eta karbono aztarna kalkulatu zuen, hori 
abiapuntu beharrezkoa baitzen isurketa horiek murrizteko 
konpromisoak betetze aldera. Azterlan horri esker, badakigu 
zer-nola bilakatu den hurrengo urteetan, eta lehentasunak 
finkatu dira, isurketak tinko eta eraginkortasunez 
kudeatzeko. 

Horrela, Iruñerriko Mankomunitatea Nafarroako zerbitzu 
publikoak ematen dituen lehen entitate publikoa izan da datu 
horiek lortzen. Datuak Ministerioaren Karbono Aztarnaren 
Erregistro Nazionalean inskribatu dira. Horrez gain, 
Isurketen AENOR ziurtagiria eskuratu du.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA 

IM/IZSAren energia kontsumo eta isurketa lauso guztien 
lehen inbentarioa, 2014-15ean egindakoa, oinarrizko 
lehen urtea (2013) erreferentziatzat hartuta. Informatika-
tresna konplexua osatu zen datuak kudeatzeko eta Energia 
Balantzea eta Karbono Aztarna kalkulua egiteko.

AENOR erakundeak isurketen kalkuluak egiaztatu eta 
ziurtatu zituen. 

Inskripzioa Karbono Aztarnaren Erregistro Nazionalean. 
Bideoa eta zabalkundeko agiriak argitaratu ziren. 
Komunikazio publikoa.

1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
 ê 1. IM/IZSA-Iruñerriko Mankomunitatea/Iruñerriko Zerbitzuak 

SAren posizioa jakitea, bere neurri energetikoari nahiz 
Berotegi Efektuko Gas Isurketen urteko bolumenari 
dagokienez.

 ê 2. Berotegi Efektuko Gas Isurketak murrizteko plana.
 ê 3. Energia gutxiago kontsumitzeko plana.
 ê 4. Oro har eta lehentasunez: KLIMA ALDAKETAREN 

AURKAKO BORROKA toki mailan.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
2014-15ean jada berariazko Ekintza Zuzenduak egin dira 
helburu honen barruan, hau da,  Berotegi Efektuko Gas 
Isurketak murriztea. Honatx:

 ê 1. Hondakinen gai organikoak lehentasunez etxeko eta 
auzoko konpostajerantz bideratzea. 

 ê 2. Hondakinen gai organikoak 5. edukiontziaren bidez 
bereiztea. 

 ê 3. Eskualdeko Hiri Garraioan lehen 4 autobus hibridoak 
txertatzea.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Azterlana egin ondoren, honako emaitza hauek atera  
dira:

 ê Energia Balantza (2015ean eguneratutako neurketak).

Emaitza horiek salatzen digute Iruñerriko 
Mankomunitatearen mendekotasun energetikoa  % 81’9 
dela, eta buruaskitasuna, berriz, % 18’1. Kontsumitutako 
energiaren % 51,7 energia berriztagarria da (lohien 
kudeaketa Aratzuriko Hondakin Urak Tratatzeko Araztegian, 
eta biogasa Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentroan, Gongoran.

 ê Karbono aztarna (2015ean eguneratutako neurketak):
Urte horretan 54.777’33 tona iduri dira guztira; haietatik, 
35.997’64 berotegi-efektuko zuzeneko isurketak izan 
dira, bai eta elektrizitateari nahiz beste energia batzuk 
kontsumitzeari dagozkien zeharkako isurketak ere; 
gainerakoa, 18.7779’69, zeharkako beste isurketa batzuk 
izan dira.

Ematen diren zerbitzuen arabera, isurketak honela banatu 
dira:

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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Ondorioa da Iruñerriko Mankomunitatea dagoela Berotegi 
Efektuko Gas gehien urtean isurtzen dituen hamar enpresen/
erakundeen artean. Horregatik, premiazkoa eta nahitaezkoa 
da isurketak murrizketari ekitea. Horretarako, hainbat 
jarduketa ildo ezarri dira. Honatx:

1. Ibai Parkeko Zuhaitz Masa inbentariatzea. Isurketen 
Hobia 

2. HHen gai organikoaren bilketa bereizia eta/edo 
aprobetxamendua

3. Energia elektrikoaren egungo hornitzailearen datuak 
identifikatzea

4. Energia Berdea “0” isurketa erostea
5. EHG eta HH flotetan ibilgailu batzuk urtero berritzea
6. Flotetan ibilgailu hibrido gasoliodunak erabiltzea
7. EHG eta HH Flotetan ibilgailu hibrido elektrikoak era 

esperimentalean sartzea
8. EHG eta HH flotetan ibilgailuak IM/IZSAko ibilgailu-biogasez 

mugiaraziak
9. Flotetan Eraginkortasunez Gidatzeko programak eta 

kontrolak
10. Bilketa ibilbideen ingurumen optimizazioa
11. IM/IZSAren flota ibilgailu elektrikoz osatua
12. HHTZaren isurketa iheskorrrak hobeki harrapatzea
13. HHTZeko motorren eraginkortasuna hobetzea
14. Autokontsumo handiagoa HUAn
15. Autokontsumo handiagoa HHTZean
16. Instalazio handietan energia optimizatzeko programak
17. Teknologia berrien bidez HUAn biogas gehiago sortzea
18. EERR sortzeko instalazio berriak (mikroturbinak, eguzki-

plakak…)
19. Egungo ponpen ordez ponpa eraginkorragoak jartzea
20. Eraikinetan biomasa galdarak paratzea

21. Auditoria energetikoak eta eraginkortasuna jarduketak 
eraikinetan

22. IM egoitza berria: “SALESTARRAK 0 ISURKETA”
23. Hornikuntza eta Kolektore hodien aprobetxamendu termikoa
24. ISO 50001  Gestore Energetikoaren kualifikazio-ziurtagiria 

eskuratzea
25. Herritarren kontzientziazioa eta partaidetza

1.4. OHARRAK
Neurrion aurrerapen eta garapen maila datozen urteotan 
gauzatzen joanen da.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
 ê B. Hiriaren eta eskualdearen garapen jasangarria.
 ê II. Kutsadura murriztea eta ingurumenaren osasuna 

hobetzea.
 ê VI. Produkzioaren eta kontsumoaren ziklo hobeak, 

berriztagarriak ez diren baliabideen ordezpena eta 
murrizpena barne.

 ê VIII. Energia eraginkorrago erabili eta sortzea.

2.2. ELKARTEGINTZA
 ê B. Hiriak, tokiko agintariak edo elkarteak (Mankomunitatean 

50 udalerri daude sarturik).
 ê E. Erakunde akademikoak eta ikerketakoak (proiektu hau 

eta Life+respira izenekoa uztartzea, azken jori Nafarroako 
Unibertsitateak sustatua.  Energia Berriztagarrien Zentro 
Nazionala. CENER).

2.3. JASANGARRITASUNA
 ê D. Kudeaketa sistema eraginkor, garden eta arduratsuak, 

baliabide teknikoak, finantzarioak, naturarenak zein giza 
baliabideak eraginkorrago bihurtzen dituztenak.

B. GEHIGARRIAK
2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

 ê A. Ekintza eta aldaketak ekarriko dituen lidergoa, baita 
politika publikoan ere. Proiektuaren transferigarritasuna eta 

haren eragile-efektua ikusita, espero da gidatu ahal izatea 
kudeaketa energetikoaren aldaketa eta klima aldaketaren 
aurkako borroka antzeko beste erakunde publiko eta 
pribatuetan, eskura dauden baliabideak kudeatzeko forma 
berriei ekiteko.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Klima aldaketaren aurkako borroka sistematikoa oso gutxi 
dago garatua Nafarroako eta Espainiako tokiko administrazio 
publikoan. Mankomunitatearen ekimena berritzailea da, 
prozedura ezaguna baita baina berritzailea haren ezarpena, 
eta jakina, erabat da transferigarria antzeko beste entitate 
batzuetara.

2.7. TRANSFERENTZIAK
 ê A. Eragin nabaria, ondoko baten edo gehiagoren 

transferentziaren ondoriozkoa: ideiak, abileziak, prozesuak, 
ezagutzak edo trebetasunak eta teknologia. Proiektu hau 
oso zeharkakoa da, hau da, erakundeko departamentu 
eta pertsona guztiak ukitzen ditu; beraz, aldaketa horren 
kudeaketan eskuratzen den esperientzia beste entitate edo 
erakunde batzuetara transferitu daiteke.

 ê B. Txosten aurkezpena Uraren eta Saneamenduaren AEAS-
2015 biltzar nazionalean: ‘Klima aldaketaren kontrako 
borroka Uraren sektorean”.



189

Iruñerriko Mankomunitatearen Energia  
Balantzearen eta Karbono Aztarnaren neurketa 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

JARDUERAREN KOSTUA ETA FINANTZABIDEA

IRAKASPENAK

3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Iruñerriko Mankomunitateak uraren, hondakinen eta hiri 
garraioaren  zerbitzuak era integratuan kudeatzea. 

 ê Mintzakidetza bakarra.
 ê Datuen eskuragarritasun sistematikoa.
 ê Mankomunitatearen ingurumen ibilbidea.

3.1.2. AUKERAK
 ê Klima Aldaketaren aurkako borroka aukera bikaina da 

ingurumena hobetzeko, eta prozesu zein teknologia berriak 
txertatzeko. 

 ê Gizarte kontzientziazioa.
 ê Klima aldaketaren aurkako mundu mugimendua.
 ê Mankomunitatean bertako energia-baliabide garrantzitsuak 

eskura izatea, arazketa-biogasetik eta iri hondakinetatik 
datozenak, bai eta hidroelektrizitatetik ere, energia edo 
erregai gisa erabiltzeko.

 ê Estatuan eta Europan dauden programa ugariak klima 
aldaketaren aurka borrokatzeko.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AhUlGUNEAK

 ê Bidearen hasiera.
 ê Arlo honetan bultzadarik/konpromisorik ez izatea.
 ê Ezagutzarik eza eta aurreiritziak.
 ê Arauketarik/betebeharrik ez izatea.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Jarrera aprioristikoekiko interferentziak.
 ê Finantzabiderik eza.
 ê Neurririk garaiz ez hartzearen atzeraezintasuna.

3. IRAKAsPENAK



190

Iruñerriko Mankomunitatearen Energia  
Balantzearen eta Karbono Aztarnaren neurketa 

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

tokian tokiko
garapen 
jasangarriko
jardunbide 
egokien
katalogoa

JARDUNBIDE
EGOKIAK

DESKRIPZIOA

JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

IRAKASPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Inbertsioen zenbatekoa, guztira:  Orain arte bakarrik zenbatu 
dira Mankomunitateak berak egindako gastuak informatika-
tresnaren laguntza teknikoetarako, prozesua diseinatzeko, 
Energia Balantzearen eta Karbono aztarnaren kalkuluak 
egiteko, eta hirugarrenek egindako egiaztapenak entitate 
akreditatuen eskutik (2013, 2014 eta 2015).

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urtea 2015 Urtea 2016 GUZTIRA

1. BAZKIDEA: IM/IZSA 70.892,00 € 4.990,00 € 75.882,00 €

Aurrekontua, guztira 70.892,00 € 4.990,00 € 75.882,00 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
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JARDUNBIDEAREN TITUlUA:
 ê BURLATAKO UR-BILTEGIA HIRI-BILBEAN ETA IRUÑERRIKO IBAI PARKEAN 

TXERTATZEA 

JARDUERAREN KOKAlEKUA:
 ê Burlatako Udala, Iruñerria

JARDUERAK ZER lURRAlDETAN DUEN ERAGINA: 
 ê Ur-biltegia Burlatako udalerrian dago. Kokapen berezi batean dagoenez, Burlata, 

Erripagaña eta Mendillorriko jendea aise iristen da haraino. Iruñerriko Ibai 
Parkeko ibilbideen barruan dagoenez, leku berreskuratu hori interesekoa ere 
bada bide hori joan-etorrietarako eta aisiarako erabiltzen dutenentzat.

JARDUNBIDEA AURKEZTU DUEN INsTITUZIOA/ERAKUNDEA:
 ê Entitate mota: Mankomunitatea 
 ê Izena: Iruñerriko Mankomunitatea/Iruñerriko Zerbitzuak S.A. 
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HARREMANETARAKO PERTSONA:
 ê Izen-abizenak: Alfonso Amorena Udabe 
 ê Kargua/zeregina: Ingurumen, Kalitate eta Lan Arriskuen Prebentzioko zuzendaria
 ê Helbidea: Chinchilla jeneralaren kalea, 7. 31002 Iruña. Nafarroa
 ê Telefonoa: 948 423 225
 ê E-posta: aamorena@mcp.es
 ê Webgunea: www.mcp.es

JARDUKETAREN DATA NAGUSIAK:
 ê Hasiera eguna: 2007
 ê Bukaera eguna: 2016

 ê Beste data jakingarri batzuk: 
 ê Fasea (Urtea: 2007): Ur-biltegiaren paisaia-balorazioa egiteak, haren eragin bisuala 

ahalik eta gehien gutxitzeko eta urbanizazioaren hiri-ingurune berrian txertatzeko.  
Erripagaña. Lekuaren jatorrizko topografiaren leheneratzearen diseinua.

 ê I. Fasea (Urteak: 2008-2009): Erripagañan urbanizazio lanak egitea, eta ur-biltegiaren 
inguruko erliebea sortzea hondatzetik datorren lur begetala baliatuta.

 ê II. Fasea (Urtea: 2010): Paisaia integratzeko proiektua prestatzea erliebe berriaren 
gainean. 

 ê III. Fasea (Urteak: 2011-2012): Paisaia-proiektua prestatzea: begiratokiak moldatzea 
(Arga, Burlata eta Erripagaña), aisia eremua sortzea eta sarbideetan lorategiak jartzea. 

 ê IV. Fasea (Urteak: 2013-2014): Ur-biltegiaren egitura bere osoan moldatzeko proiektua 
gauzatzea, sarbide bertikalak estalkira, eta estalkian dauden telekomunikazioak 
(antenak) antolatzea, haien eragin bisuala ahalik eta gehien gutxitzeko.  
Ur-biltegiaren altxaera margotzea, gogoetaldiaren ondotik. 

 ê V. Fasea (Urtea: 2016): Ur-biltegiaren kanpo-argiztapena jartzea, hiri-bilbean estetikoki 
txertatzeko.
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1.1. JARDUKETA 
GARATU AURREKO 
EGOERA

Burlatako ur-biltegia (3.000 m3) 1982an eraiki zen, irizpide 
tekniko hutsei jarraiki. Hau da, eginkizun bat bete behar zuen 
eta horretarako proiektatu zen. Urtez urte, mantentze-lanak 
egin zaizkio, haren segurtasuna eta barruko uraren kalitatea 
bermatzeko. Hiri-inguruneetatik urrun zegoen, eta mantentze-
lan industrial hutsak egiten zitzaizkion. Hori guztia gure 
jarduketa egiten hasi arte.

Gero, Mendillorri hiri-espazioa garatu, eta geroago, Erripagaña 
urbanizatzeko proiektua etorri zen, eta horren ondorioz, ur-
biltegia leku pribilegiatuan kokaturik gelditu zen, inguruan gero 
eta jende gehiago bizi zen, eta begiratoki ezin hobea zen Iruñeko 
eta herri mugakideen hazkundea ikusteko. Horregatik, eta 
Mankomunitateak Eskualdeko Ibai Parkeko eskumenak bere 
gain hartzearekin batera, ur-biltegia bisualki eta funtzionalki 
txertatzeko proiektu bat abiatu zen, hasierako eginkizunaz 
gain, bestelakoak ere izateko; hots, eginkizun ludikoak, 
naturalistikoak eta estetikoak herritarren zerbitzuan.

1.2. JARDUKETA
1.2.1. PROZEsUA 

Proiektu hau azken 10 urtean egin da, eta lan nagusi hauek 
egin dira:

 ê Erliebea berreraikitzea, Erripagañako urbanizazioaren 
hondeaketako lur soberakinak erabilita.

 ê Azpiegituraren eragin bisuala ahalik eta gehien gutxitzea, 
hegaletan landaretza landatuta. 

 ê Eskualdeko hiru begiratoki sortzea  (Argaren begiratokia, 
Burlatako begiratokia eta Erripagañako begiratokia), eta 
aisiara eremu bat ere hiri altzariz hornitua. 

 ê Ur-biltegia ibilaldi-zirkuitu batean txertatzea Burlatako 
Intxaustiko aisia eremutik abiatuta, Erdi Aroko zubian 
barrena, Ibai Parkean. 

 ê Ur-biltegiaren egitura konpontzea eta haren altxaerak 
margotzea. 

 ê Estalkian dauden antenen eragin bisuala antolatu eta ahalik 
eta gehien gutxitzea.

 ê Bandalismoaren aurkako argiztapen estetikoa.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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1.2.2. lORTU BEHARREKO HElBURUAK
Burlatako ur-biltegia hirigintza-garapen berrietan txertatzeak 
hiru helburu nagusi ditu, garapen horien barnean gelditu baita:

1. Hura estetikoki integratzea, eta bereziki agerian dagoen 
leku batean kokatua egotean, hornidura-azpiegitura 
batek inguruko jendearengan sor lezakeen eragin bisuala 
murriztea, inguruan gero eta jende gehiago bizi baita. 

2. Lekua herritarrendako berreskuratzea; leku ludikoa, 
naturala eta osasungarria izan dadila, Iruñerriko Ibai 
Parkean txertatuko baita Burlatako Intxaustiaren bidez. 

3. Ur-hornidurarako azpiegituraren segurtasuna handitzea, 
sarbideak hobetuta eta ingurua argituta.

1.2.3. GARATUTAKO EsTRATEGIAK
Lehenik eta behin, urbanizaziotik datozen lur mugimenduak 
baliatu dira paisaia-eragina ahalik eta gehien gutxitzeko. 

Bestalde, nabarmendu behar da zerbitzu-azpiegiturak hirian 
dotazio espazio gisa txertatu nahia; batetik, herritarrak urez 
hornitzeko zentzurik produktiboenean, eta bestetik, zentzu 
ludikoan, toki pribilegiatua baita herritarren gozamenerako.

1.3. JARDUKETA 
GARATU ONDOKO 
EGOERA

Gaur egun, azpiegitura hiri-bilbearen barruan gelditu da. 
Bilbea Burlatako hirigunetik Erripagañara bitarte doa, 
eta ondoren, baita Mendillorri eta Sarrigurenera bitarte 
ere. Gaur egun, Ibai Parkeko inguru hori, Burlatako 
zubi zaharraren bidez lotua dagoena, Parkeko tarterik 
jendetsuena da, aipatu herrien arteko korridore berde bat 
baita joan-etorriak egiteko. Ur-biltegia kokaleku ederrean 
dago, eta inguru hori eremu ludiko gisa erabil daiteke.

1. DEsKRIPZIOA

DESKRIPZIOA
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JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

2. JARDUNBIDE EGOKI BATERAKO IRIZPIDEAK

A. OINARRIZKOAK

2.1. ERAGINA
 ê A. Etxebizitza iraunkorra eta garapen komunitarioa
 ê I. Edateko uraren hornidura eta saneamendua.
 ê II. Topalekua ibai-parkeko korridore berdeaz gozatzen duen 

jendearentzat.

 ê B. Hiriaren eta eskualdearen garapen jasangarria
 ê V. Hiria lorategiaz hornitzea eta eremu publikoaren benetako 

erabilpena.
 ê VII. Natur baliabideak eta ingurumena babestea eta zaintzea.

2.2. ELKARTEGINTZA
Ekintza hau Burlatako Udalarekin elkarlanean egin da, 
azpiegituraren inguruko lurrak jarri baititu eskura proiektua 
garatzeko. 

Burlatako hainbat talderen iradokizunak jaso dira, dotazio-
espazio horretan ezarritako erabilerak diseinatze aldera. 

2.3. JASANGARRITASUNA
 ê D. Kudeaketa sistema eraginkor, garden eta arduratsuak, 

baliabide teknikoak, finantzarioak, naturarenak zein giza 
baliabideak eraginkorrago bihurtzen dituztenak.

B. GEHIGARRIAK

2.4. LIDERGOA ETA 
KOMUNITATEAREN 
INDARTZEA

Orain, komunitatearen leku esanguratsua da orain.

2.5. GENERO 
BERDINTASUNA ETA 
GIZARTERATZEA

Ur-biltegien koloreak hautatzeko aukerak egiteko hainbat 
ekitaldi erakusteko bidea ematen du: herriko jaiak, emakume 
langilearen eguna.

2.6. BERRIKUNTZA 
TOKIAN TOKIKO 
TESTUINGURUAN ETA 
TRANSFERIGARRITASUNA

Tankera tekniko nabaria duen azpiegitura bat hiri-ingurune 
berri batean txertatu nahi izan da ekimen honekin, aldi 
berean baliabide berri natural, osasungarri eta ludiko bat 
eskainita. 

Haren garapena transferigarria da, eta emaitza iraunkorra.

2.7. TRANSFERENTZIAK
Proiektua sartuta dago Iruñerriko Mankomunitateak garatu 
dituen gizarte erantzukizuneko ekimen artean, Hasieran, 
Mendillorriko ur-biltegiak jendearendako ireki ziren, eta 
jendearen erantzun ona ikusita, Burlatakoarekin eman 
zitzaion segida, eta orain antzeko proiektu osagarri bat 
lantzen ari da Noaingoan.
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3.1. PUNTU SENDOAK
3.1.1. INDARGUNEAK

 ê Erabiltzen den azpiegitura publiko baten espazioa eta 
kokalekua herritarren eskura jarri da.

 ê Funtzio-anitzeko aisia espazioa: begiratokiak, aisia eremuak, 
bazterrak ikustekoa.

3.1.2. AUKERAK
 ê Baliabideak aprobetxatu ziren (aldameneko urbanizazioaren 

hondeaketatik ateratako lurrak) jatorrizko erliebea 
berreraikitzeko. 

 ê Arga ondoan dago, Iruñerriko Ibai Parkean, eta horri esker, 
behatoki naturalistiko bikaina da. 

 ê Iruñerriko korridore berderik jendetsuenaren ondoan dago, 
eta horregatik, jendeak aunitz erabiltzen du.

3.2. PUNTU AHULAK
3.2.1. AHUlGUNEAK

 ê Mantentze-gastua behar du; ekintza bandalikoak zuzentzeko, 
batez ere.

3.2.2. ARRIsKUAK
 ê Hiri-erdiguneetatik urrun dago, eta ekintza bandalikoak jaso 

ditzake.

3. IRAKAsPENAK
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4.1. INBERTSIOEN 
ZENBATEKOA, GUZTIRA

Orain arte bakarrik zenbatu dira laguntza teknikoen berezko 
gastuak informatika-tresnarako, prozesua diseinatzeko, 
Energia Balantzea eta Karbono Aztarna kalkulatzeko, eta 
entitate akreditatuek egindako egiaztapenetarako (2013, 2014 
eta 2015). 

 ■ Bazkide bakoitzaren ekarpena:

BAZKIDEA Urteak 2008-2009 Urteak 2010-2012 Urtea 2016 GUZTIRA

BAZKIDEA 1: IM-IZSA 20.000,00 € 100.000,00 € 25.000,00 € 145.000,00 €

Aurrekontua, guztira 145.000,00 €

4. JARDUERAREN KOsTUA ETA fINANTZABIDEA
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