
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

2021-2022 ikasturtea 
 

Hiri eta komunitate 
jasangarriak 



 
 Eskolako Agenda 2030 

 
Ibarraundi Museoa 

 

 

 

Arratsalde on denoi: 

Aurten, Eskolako Agenda 2030 programaren baitan, Eskoriatzako 

ikastetxeetako ikasleok, 11. helburua landu dugu, Hiri eta komunitate 

jasangarriak hain zuzen ere.  Martxoa eta otsaila bitartean gai honen 

inguruko aspektu ezberdinak lantzen ibili gara. Egindako lana eta azterketa 

horretako ondorioak erakustera gatoz, baita ikusitakoa hobetzeko zenbait 

proposamen egitera ere.   Hona hemen  mailaz maila egindakoa. 
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Kaixo: 

 2. mailako ikasleok gure herriko eraikuntza publikoetan ea ura 

aurrezten den aztertu dugu. Azterketa egin eta gero atera ditugun 

ondorioak hauek dira: 

• Leku batzuetan ura aurrezteko neurriak  daude, batez ere Ibarraundi 

museoan, baina beste eraikuntzetan ez dago ezer edota neurri oso 

gutxi hartu dira, kultur etxea esaterako. 

 

Udalari proposatu nahi dioguna, hauxe da: 

• Ura aurrezteko txorrotak jarri 

• Bortila sartu zisternan 

• Bonba bi botoikoa ipini 

• Kartelak ipini 

Guk hartzen ditugun konpromisoak: 

• Iturria denbora baino lehenago behar ez badugu, eskuekin tiratzen 

saitu 

• Bakarrik erabiliko dugu beharrezkoa denean: ez dugu urarekin 

jolasteko 

• Botilak hustuta ditugunean bakarrik beteko ditugu 

 

Mila esker 
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Kaixo denoi; 

4. mailako ikasleak dieta aberatsak duen garrantzia ikusita, herrian bertan 

jateko daukagun aniztasuna aztertu dugu futa denda eta ortuak bisitatuz. 

Momentu honetan bertako produktuek ez digute aniztasuna eskaintzen eta 

gainera ez dago nahikoa herritar guztiontzat, ondorioz, kanpotik ekari 

beharra dago. 

Egoera hau hobetzeko ondokoa eskatu nahi dizuegu:   

• Ostiraletan, azokan, herriko baserritarrei aukera ematea beraien 

produktuak saltzeko. 

• Zuhaitzak ez moztu eta lur eremu gehiago ez suntsitu bertako fruita 

arbolak edo zuhaitzak landatu biodibertsitateari begira 

• Jendeari ortuak jartzeko laguntza eskeini eta herritarrentzat baratze 

gehiago egitea. 

Aldiz, gu honako hau egitera konprometitzen gara: 

• Bertako produktuak erostea 

• Eskoriatzan dauden zuhaitzak eta landareak zaindu (ez apurtzen, ez 

hartzen…) 

• Eskoriatzako baserritarrei hemengo haziak salgai jartzeko eskatzea. 

Mila esker zuen arretagatik 
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Kaixo; 

 

Nondik dator jaten duguna? Hori da 6. mailakook  aztertu duguna. Ikerketa 

hau egin ahal izateko herriko hainbat komertziotara joan gara bertako 

produktuen jatorria jakiteko eta honako ondorioetara heldu gara: 

Herrian ez dago nahiko produktu guziontzat eta kanpotik ekarri behar izaten 

dituzte elikagaiak honek dakarren ondorioekin; garraiatzean sortzen den 

kutsadura esate baterako. 

Gehienetan, erosketak egiterakoan, ez dugu kontutan hartzen beraien 

jatorria eta ez ditugu garaian garaiko produktuak kontsumitzen  urte osoan 

nahi ditugun produktua jatera ohitu garelako. 

Batzuetan, elikagaiak urrutitik datozelako, produktuei kontserbanteak 

botatzen dizkiete gehiago irauteko, ondorioz batzuk usteldu egiten dira eta 

ezin dira aprobetxatu. 

 

Ikusita zein garrantzitsua den bertako produktuak kontsumitzea, egoera 
hau hobetzeko udalari egin nahi dizkiogun proposamenak  hauek dira: 

• Herritarrentzat ortuak antolatzea produktuak ekoizteko 

• Baserritarrei produktuak ekoizteko animatu eta laguntzak eman 

• Baseritarren azoka egiteko toki propio bat egokitzea salmenta 

areagotzeko 

Gure aldetik, konpromiso hauek hartzen ditugu: 

• Produktuak erostean baserriko produktuei lehentasuna emango 

diegu 

• Erosketa sumea bada ere, herriko dendetan egingo dugu 

• Produktuen jatorria begiratu ondoren, gertuagokoak diren 

produktuak aukeratzen saituko gara 
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Gure eskaerak kontutan izango dituzuelakoan, eskerrik asko. 

 

Arratsalde on denoi; 

DBH 3. maikoak Almen  inguruan dagoen biodibertsitatea aztertu dugu: 

zuhaitz mota desberdinak eta kopurua, zaraten aurrean eskaintzen diguten 

babesa, bioadierazleak... 

Biodibertsitatea beharrezkoa da eta zenbat eta biodibertsitate altuagoa izan 

gure ingurunea  osasuntsuagoa izango da. Hau guztia ikusita, inguru 

aberatsak izateko biodibertsitateak duen garrantziaz konturatu gara eta 

udalari honako hau proposatzen diogu: 

 

• Lur publikoetan fertilizante naturalak erabili (konposta, zatza) 

• Espezie inbaditzaileak ez landatu udaletxeko lurretan eta daudenak 

kendu 

• Garbiketak bideratu pizgarriak erabiliz: deskontuak herriko 

dendetan) 

• Herriko baserritarrei dirulaguntzak eskaini zuhaitz mota ezberdinak 

landatuz gero (ez pinu, eukalipto…) 

Konpromisoak: 

• Antolatutako auzolanetan parte hartu 

• Gauzak berrerabili eta ezin dena birziklatu 

• Inguru naturaletan gaudenean zaborrak batu 

• Inguru naturaleko izaki bizidunak bakean utzi 

 

 

Honekin gure aurtengo lana bukatzen dugu, hemendik aurrerakoa zuen 

esku gelditzen da. 
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Arratsalde on eta eskerrik asko. 


