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LE 1: TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA SUSTATZEA 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 1.3.2: Hondarribiko Udalaren kontratazio publikoko pleguetan gizarte 
klausulak progresiboki txertatzen joatea 

 
 1.4.1: Goiko Errotako natura interpretatzeko zentroa martxan jartzea, 

udalerriko natur ondarea herritarren zein turisten artean ezagutzera 
emateko asmoz 

 
 1.4.2: Jarduera ezberdinen bidez turismo berdea sustatzea:  

 
- Ingurumen heziketa programa baten bidez Hondarribian kokatutako 

natur intereseko guneen zabalkuntza 
- Txingudiko badian zehar oinezko eta bizikletaz ibiltzea sustatzeko 

balio izango duen liburuxkaren argitalpena 
 

 1.4.9: Alde zaharreko sustapen plana diseinatzea, turismoaren 
ikuspuntutik erakargarria  izan dadin 

 
 1.5.3: Hondarribiko nekazal produktuen eskaintza eta eskaera aztertu, 

tokiko nekazal eta abeltzainen produktuez osatutako merkatu baten 
ezarpena bideragarria den ziurtatzeko eta hala bada, martxan jartzeko 

 
 1.6.3: nekazal lurren inbentario bat egin 

 
Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 1.1.4: Eskualdeko web orri baten bidez, enpresek jarduera ekonomikoak 
martxan jartzeko erabilgarri dauden lokalen berri ematea 

 
 1.1.5: Eskualdeko enpresek eskainitako zerbitzuak eta produktuak 

jasoko dituen prestigio katalogoa lantzea 
 

 1.4.3: Hondarribiko historiaren interpretazio zentroa eraiki eta martxan 
jarri, udalerriko ondare historiko eta kulturala ezagutzera eman eta 
potentziatzeko 

 
 1.4.5: Mendiko bideen udal programari jarraipena eman eta ondoren 

herritarrei komunikatu 
 

 1.5.2: Hondarribian antolatzen diren udalerriko produktuei buruzko 
feriak egiten jarraitu eta presentzia indartu 

 
 1.6.1: Nekazal lurrak babesteko neurriak barneratu Plan Orokorraren 

osaketan 
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 1.7.1: Hondarribiko merkataritza indarberritzeko plana diseinatu eta 
bertako merkataritza suspertzeko finkatutako neurriak abiarazi 

 
 1.9.3: Gizarte erantzukizun korporatiboa eta familia bizitza, lan bizitza 

eta bizitza pertsonalaren kontziliazioa praktikan jartzen duten enpresak 
publikoki ezagutaraztea 

 
 
LE 2: BIZTANLE GUZTIEN BIZI KALITATEA ETA GIZARTE 
ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA BULTZATZEA 
 
Ez zen lerro estrategiko honen inguruko lehenespenik egin Herritarren 
Foroko Ekonomia eta Gizarte Iraunkortasunerako Mahaiaren bileran. 
 
 
LE 3: UDALETXEAK TOKIKO GARAPEN IRAUNKORRAREN ALDEKO 
JARRERA EREDUGARRIA BULTZATZEA 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 3.1.1: Udalaren komunikazio baliabideak erabiltzea herritarren artean 
natur baliabideei buruzko informazioa zabaltzeko:  

 
- Hondarribiko web orrian ingurumen informaziorako atal bat sortu 
- Hondarribiko web orriko Agenda 21en atala berritu, Eskolako A21 ere 

bertan txertatuz 
- Hondarribiko udal aldizkarietan aldiro udalerriko Agenda 21en 

inguruko informazioa barneratu 
- Udal web orrian herritarrek beren ekarpenak egin eta Udalari 

bidaltzeko berezko atal bat sortzea 
 

 3.2.1: Herritarren parte hartze foroa sortzea udalerriko bizi 
kalitatearekin zerikusia duten gaien eztabaidarako, eta organo horrek 
izaera iraunkorra izatea 

 
 3.3.1: Udalak tokiko garapen iraunkorrarekin zerikusia duten 

komunikazio eta sentsibilizazio kanpainak antolatzea: 
 

- Jardunaldi bereziak antolatzea herritarrek garapen iraunkorrarekin 
zerikusia duten baloreak eskuratzeko eta barneratzeko 

- Udalerriko ondarearekin zerikusia duten berriztatze zein proiektu 
berrietan horiek gauzatu diren tokietara irteera gidatuak antolatu 

- Bidasoa bizirik-ekin elkarlanean enpresetan ingurumen jardunbide 
egokiak sustatu eta ingurumen kudeaketa sistemen inguruko 
informazioa zabaldu 

 
 3.4.3: Agenda 21 eta Ingurumen udal batzordeak udaletxe barruan 

Tokiko Agenda 21en aldiroko jarraipena egitea, barne partaidetza 
sustatzeko organo moduan 
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 3.5.2: Eskualdeko gainerako udaletxe eta entitateekin iraunkortasun 

prozesuak elkarren artean koordinatzea 
 

 3.6.2: Baliabideen kontsumo handiena duten udal zerbitzuak 
identifikatzea ondoren horietan ingurumen kudeaketa sistemak ezartze 
aldera: 

 
- EEErekin elkarlanean (Energiaren Euskal Erakundea), Udaleko 

eraikinetan energiaren kontsumoari buruzko ikuskaritza aurrera 
eramatea 

- Udal instalazio ezberdinetan ura eta energiaren aurrezpenerako 
sistemak ezartzea 

 
  3.6.3: Udalerriko biztanleen bizi kalitatean eragina izan dezaketen plan 

eta proiektuetan ingurumen irizpideak sartu, horretarako ingurumen 
teknikariaren parte hartzea bultzatuz 

 
 
Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 3.2.3: Agenda 21en prozesua eta Eskolako A21en arteko koordinazioa 
bultzatzea  

 
 3.4.1: Udal langileriari eta ordezkaritza politikoa duten pertsonei 

zuzendutako formazio saioak antolatzea 
 

 3.6.4:  Udal langileen artean ingurumen praktika egokiak zabaltzea 
 

 3.7.1: Herriko eta eskualdeko entitateekin elkarlanean, garapen 
iraunkorrarekin zerikusia duten proiektuak aurrera eramatea garapen 
bidean dauden herrialdeekin 

 
  
 
LE 4: HIRIGINTZA EREDU IRAUNKOR BAT DISEINATZEA ETA 
PLANIFIKATZEA 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 4.1.1: Udaletik hirigintza eredu hedakor baten ordez (bereziki dentsitate 
baxuko etxebizitza ereduan oinarritutakoa) eredu intentsibo baten alde 
lan egin (hau da, lurzoru behar gutxiago duten altueran eraikitako 
etxebizitza garapenak ahalbidetu) 

 
 4.1.2: Udalean lantzen diren plan, proiektu eta programa 

estrategikoetan, ingurumen aldagaia aintzat hartua izan dadin, udal 
Ingurumen Teknikariaren parte hartzea bultzatu 
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 4.1.4: Sustapen pribatuko etxebizitzak familien egoerara egokitzeko 
araudia abian jarri 

 
 4.2.2: Hirigune guztietarako irisgarritasuna hobetu 

 
 4.4.4: Udaletxetik tokiko ondarearen katalogazioa bultzatu (natur 

ondarea, kultura ondarea, ondare historikoa,…) eta ondare horren 
babesa sustatze aldera, ondarearen gaineko administrazioen kontrol 
eraginkorra eta herritarrenganako informazio baliabideak aurrera 
eraman:  

 
- Udalerriko ondarearen ezagutza herritarrei hurbildu eta ondarearen 

errespetua sustatzeko asmoz beharrezkoak diren dibulgaziorako 
baliabideak martxan jarri  

- Interes bereziko natur guneen babes eraginkorra bermatze aldera, 
motordun ibilgailuen sarrera kontrolatu eta posible den guztietan 
soilik oinezkoen sarrera onartu 

 
 4.4.8: Maddalen karrikako ondare historikoa ikertu, berreskuratu eta 

balioan jartzea bultzatu (Done Jakue bidea, tenplua, bide zaharren 
berreskurapena, e.a.) 

 
Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 4.1.3: Hondarribian hutsik egon daitezkeen etxebizitzei buruzko errolda 
egin eta etxebizitza hutsen arazoari irtenbidea emateko martxan jar 
daitezkeen neurri ezberdinei buruzko azterketa egin 

 
 4.2.1: Hirigintza sustapen berrietan udaletik erabileren 

dibertsifikazioaren  alde egin 
 

 4.2.3: Auzo guztietan gizarte bizitza sustatzea, “lo auzoak” sortzea 
ekidinez 

 
 4.4.1: Hirigune historikoaren kontserbaziorako jarduerekin jarraitu 

(harresien berreskurapena, e.a.) 
 

 4.4.2: Guadalupeko Gotorlekua suspertu eta bertan zabalkunde 
jarduerak antolatzea 

 
 4.4.5: Arrantza sektoreari lotutako kultur ondarea indartzea (Karroaren 

berreskurapena,...) 
 

 4.4.7: Jaizkibel mendian dauden aztarnen balioa handitzea (estazio 
megalitikoa, esaterako) 
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LE 5: BIZTANLERIAREN MUGIKORTASUN ETA IRISGARRITASUN 
BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK AINTZAT HARTUZ 
ASETZEA 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 5.1.1: Hondarribiko barne trafikoa eta mugikortasunaren ikerketa 
gauzatu, aurrez herritarren beharrak aztertuz eta aipatu dokumentua 
mugikortasun iraunkorreko irizpideekin osatuz 

 
 5.1.2: Hirigune historikoaren peatonalizazioa gauzatu, motordun 

garraiobideen sarrera kontrolatuz eta garraiobide pribatuen sarrera 
ekiditeko pausoak emanez, beti ere, bertako bizilagunei zuzendutako 
alternatibak martxan jarriz 

 
 5.1.4: Udaletxeko apustu eta erabaki politiko moduan, herritar guztiek 

udalerrian zehar mugitzeko garraio publikoaren, oinezko joan etorrien 
eta bizikletaren erabilpenaren alde egitea 

 
 5.2.1: Udaletxetik, beste erakunde batzuekin koordinatuz, autobus 

bideak sortzeko aukera ikertu –bide horiek ere taxiek eta bizikletek 
erabiltzeko aukera izan dezaten- eta baita udalerria Irunen tranbia bidez 
lotzeko aukera ere 

 
 5.2.2: Herritarren beharrei erreparatuz, udaletxetik garraio publikoaren 

zerbitzu berriak martxan jartzea bultzatu 
 

 5.3.1: Udalerriko bidegorri sarea osatu eta hobetu, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin elkarlanean, eskualde mailako bidegorrien lotura gauzatu 

 
 5.3.2: Bizikletaren erabilera sustatze aldera beste udalerri batzuetan 

martxan jarritako estrategiak eta ekimenak aintzat hartu, horiek 
Hondarribian etorkizunean aurrera eramateko aukerak aztertuz 
(bizikletaren mailegurako udal zerbitzua, bizikleten aparkalekuak, …) 

 
 5.4.1: Udaletik bizikleta, garraio publikoa eta oinez egindako joan 

etorriak sustatzeko helburuarekin martxan jartzen diren neurri 
zehatzekin batera, herritarrei zuzendutako mugikortasun iraunkorrari 
buruzko hezkuntza eta sentsibilizazio jarduerak aurrera eraman 

 
 5.6.2: Udal ibilgailu parkerako ibilgailu berriak eskuratzeko garaian 

udalak ingurumen aldagaia aintzat hartzea bultzatu (ibilgailu hibridoak, 
kontsumo eta gas isurpen kutsatzaile gutxiagoko ibilgailuak, eta abar. 
eskuratzeko aukerak baloratuz) 
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Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 5.1.3: Hirigune historikora sartzeko motordun ibilgailuak ez diren 
desplazamendu era ezberdinen irisgarritasuna aztertu eta hobetu 
(oinezkoen, bizikleten, gurpil-aulkiak, …) 

 
 5.1.5: Herritarrek garraio publikoa ohiko joan etorrietan erabil dezaten, 

udaletxetik dagoen garraio publikoaren inguruko zerbitzua ezagutzera 
eman (udal web gunearen bidez, garraio publikoari buruzko egutegia bat 
diseinatuz, eta abar) 

  
 5.1.6: Hondarribiko goiko auzoetarako irisgarritasuna hobetze aldera, 

udaletxetik, beste erakunde batzuekin elkarlanean, mikrobus zerbitzu 
bat abiarazteko aukerak ikertu eta herri-hausturako guneak gainditzeko 
bestelako neurrien ezarpena aztertu 

 
 5.1.7: Autoz egiten diren joan-etorriei begira -herri barruko 

desplazamenduak, kanpotik udalerrira egiten direnak eta Hondarribitik 
kanpora egiten direnak- iraunkortasun irizpideak eta neurriak martxan 
jartzea (hala nola; autoa partekatzeko sistemak, disuasio aparkalekuak 
eta garraio publikoaren eskaintza eraginkorra) 

 
 5.3.3: Oinezko eta bizikleta bidezko eskolarako joan-etorriak sustatu, 

horretarako eskola zentroetara iristeko beharrezko segurtasun neurriak 
abian jarriz 

 
 5.4.2: Eskolako Agenda 21 programa aprobetxatuz, eskoletan 

mugikortasun iraunkorraren gaia txertatzea, eskola-ekintzetan 
mugikortasun iraunkorreko irizpideak barneratuz 

 
 5.5.1: Hondarribiko landa eremuan bizi diren pertsonen mugikortasuna 

hobetze aldera zuzendutako jarduerak aurrera eraman 
 

 5.6.1: Udal zerbitzuek erabiltzen dituzten ibilgailuen ikerketa bat egin 
eta zenbait joan etorrietan udal langileek bizikleta elektrikoak nahiz 
motor elektrikoak erabiltzea sustatu  (udaltzaingoa, eta abar.) 

 
 
 
LE 6: UDALERRIKO NATURA INGURUNEA BABESTEA ETA BERE 
BALOREAK EZAGUTZERA EMATEA (BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA) 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 6.1.1: Jaizkibelgo BGLaren kudeaketa egokia gauzatze aldera, Udalak 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin jarduerak koordinatu eta erakundeen 
arteko elkarlana aurrera eramatea (Jaizkibelgo kudeaketa plnaren 
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zirriborroaren berrikuspena, interes komunitarioko eremuen babesa, 
e.a.), Udaletik Jaizkibelgo kudeaketa planaren idazketa, onarpena eta 
abiaraztea bultzatuz 

 
 6.2.1: Udalaren ekimenez Hondarribian kokatutako Txingudiko padurak 

babestera bideratutako jardueren zabalkuntza sustatu, babestutako 
eremuen lehengoratzea lehenetsiz, beti ere, habitat eta espezie 
ezberdinak kontutan izanik, bertako biodibertsitatea bultzatzeko 

 
 6.3.2: Hondarribian kokatutako ekosistema eta paisaia ezberdinei 

buruzko diagnosia gauzatu, horien gaineko analisia eta ekosistemen 
babesera nahiz hobekuntzara zuzendutako jarduerak aurrera eramanez: 

 
- Biodibertsitate inbentarioak aurrera eraman eta habitaten 

kontserbazio-egoera egokia bermatzera zuzendutako urteroko 
kudeaketa planak ezarri 

- Jaizkibeli lotutako natur baloreak ezagutu eta egunean jartzera 
bideratutako ikerketa eta azterlanak aurrera eraman, 

- Udalerrian kokatuta dauden erreken inguruko udal ikerketa bat 
gauzatu 

- Udalerriko akuiferoei buruzko ikerketa gauzatzea 
- Bertako basoen ezaugarriak kontutan izanik, udalerriko zuhaiztien 

katalogoa egin eta aipatu katalogoan babestutako zuhaitz moduan 
agertzen direnak Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorrean 
barneratu 

 
 6.3.4: Babestutako natur guneetan egiten diren betelanen gaineko 

kontrol zorrotzagoa aurrera eraman 
 

 6.3.5: Txingudiko paduretan egoten diren hegaztiengan aireportuak izan 
dezakeen eragina ezagutzeko ikerketa gauzatu 

 
 6.5.1: Udalerrian kokatuta dauden erreken lehengoratzea lortu eta 

balioa handitzeko jarduera plan bat aurrera eraman 
 
 
Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 6.1.3: Txabolismoa eta legez kanpoko baratzeak ekiditeko asmoz, 
udaletxetik Hondarribian kokatuta dauden Txingudiko paduretan 
kokatutako eremuen antolaketa eta kontrol egokia bermatzeko 
beharrezko jarduerak aurrera eraman,  eta bertan dauden baratzak 
babestu eta baloratu ingurunea txukun eta antolatuta mantentzeko 

 
 6.2.2: Udalaren ekimenez Jaizkibel mendia eta Hondarribian kokatutako 

Txingudiko paduren eremuak lotzeko balio duen korridore ekologikoa 
sortu edo berreskuratzeko aukerak ikertzea (ekintza hau 6.4 
programarekin ere lotura zuzena du; “Udalerriko natur inguruneari 
buruzko ikerketak bultzatzeko programa”) 
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 6.3.1: Hondarribiko bioaniztasunari eta paisaiei buruzko ingurumen 

hezkuntza eta sentsibilizazio ekimenak aurrera eraman (Eskolako 
Agenda 21 programaren baitan eskolekin batera antola daitezkeen 
ekimenak esate baterako) 

 
 6.3.3: Hondarribian aurki daitezkeen espezie exotiko inbaditzaileen 

azterketa eta hauen erradikazioa bultzatzea 
 

 6.4.1: Hondarribian nekazaritza ekologikoko urteko feriak antolatzeko 
aukera aztertu 

 
 6.4.4: Nekazaritzan erabiltzen diren ongarri kimikoen eta hauek 

erreketan eragin ditzaketen kalteak aztertzea 
 

 6.4.5: Basozaintza iraunkorraren aldeko politika definitzea, martxan 
jartzea eta bultzatzea 

 
 6.5.2: Udalerrian kokatuta dauden akuiferoen babesa bultzatzea 

 
 
 
LE 7: HIRI INGURUMENAREN KALITATEA HANDITU ETA NATUR 
BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNKORRA SUSTATZEA 
 
Lehentasun altuko ekintzen zerrenda: 
 

 7.1.2: Hornikuntza sarea kontrolatze aldera, ur hornidura sare 
orokorraren handitze eta hobekuntza proiektuarekin aurrera jarraitu, 
horretarako besteak beste, honako jarduera aurrera eramanez:  

 
- Edateko ura tratatzeko plantara lotura duen biltegi berri bat 

eraikitzea Guadalupen, zeinaren bidez Hondarribiko auzo altuetako 
etxebizitzak uraren hornidura sare orokorrari lotuta geratuko diren 

 
 7.1.3: Hornidura sareko ur isuriak antzemateko eta presioa zein ur 

emaria neurtzeko puntuak ezartzeko asmoz, besteak beste, hornidura 
sarearen sektorizazioa aurrera eramatea 

 
 7.1.5: Urari buruzko ingurumen hezkuntzako ekintzak zein sentsibilizazio 

kanpainak antolatzeko garaian, Udala eta Txingudiko Zerbitzuen 
Mankomunitatearen arteko koordinazioa ahalbidetu. Adibidez, ur 
emariaren erreduktoreak banatu, ur isuriak kontrolatzen jakitea 
ahalbidetu herritarrei,… 

 
 7.3.2: Udal eraikin eta instalazio publikoetan progresiboki energia 

berriztagarriak jartzea 
 



 
 
 
   

10 

 7.4.2: Eskumena duten erakundeen arteko koordinazioa eta elkarlana 
bultzatu hondakinen prebentzioa, berrerabilpena eta birziklapena 
sustatzeko antolatzen diren ekimenetan, urtero beharrezkotzat jotzen 
diren jarduera guztiak aurrera eramanez 

 
 7.5.1: Udaletxetik nahiz Mankomunitatetik Hondarribian sortzen diren 

eraikuntza eta eraispen hondakinen inguruko arazoa ikertu eta ekintza 
koordinatu 

 
 7.5.2: Mankomunitatearen hondakinen ordenantza abiapuntutzat hartuz, 

hondakin mota hauen inguruko kontrolik gabeko isurketen inguruko 
zehapen espedienteak irekitzea bultzatu 

 
 7.5.3: Lurzoru ez hiritargarrian ematen diren lizentzien inguruko kontrol 

eraginkorragoa aurrera eraman 
 

 7.7.3: Hondarribiko airearen kalitatea neurtzeko sistemak ezartzea  
 

 7.8.2: Udalerriko zarataren mapa gauzatzea eta beharrezkotzat jotzen 
den udalerriko puntu zehatzetan zaratari buruzko ikerketak gauzatzea 
(hala nola: aireportuaren zaratari buruzko ikerketa eta inguruko 
biztanleen bizi kalitatearengan duen eragina) 

 
 
Lehentasun ertaineko ekintzen zerrenda: 
 

 7.1.1: Lehorte garaian, natur baliabide honen hornikuntza bermatzeko 
asmoz, Jaizkibelgo ur hartuneen proiektua gauzatu 

 
 7.1.4: Udal instalazio eta zerbitzuetan uraren kontsumoari buruzko 

diagnostikoa egitea eta aurrezpen plan bat burutzea 
 

 7.2.1: Hondarribiko lurzoruaren kalitatearen inguruko ikerketak aurrera 
eraman, batez ere kutsatzaile potentzialak diren jarduerak ematen diren 
lurrei erreparatuz 

 
 7.2.3: Kutsadura kontrolatzeko neurri eraginkor gisa lurrak poluitzen 

dituzten enpresei zigor fiskalak ezartzea aztertu 
 

 7.3.3: Herritarren artean energiaren aurrezpena sustatzera bideratutako 
sentikortze kanpaina berritzaileak eta jarraituak antolatu  

 
 7.3.6: Instalazio eta ekipamendu publikoetan argi energia aurrezteko 

sistemarik egokienak ezartzea (eraikin berrietan eta progresiboki eraikin 
zaharretan ere) 

 
 7.3.7: Tentsioaren egonkortzea errazten duten jarduerekin zein argiaren 

kutsadura desagerrarazten edo leuntzen laguntzen duten neurriekin 
aurrera jarraitu, eta argiteria publikoan kontsumo baxuko bonbillen 
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instalazioa aurrera eraman. Ekintza hau, besteak beste, honako 
jarduera/eremuetan gauzatuko litzateke:   

 
- Alde zaharra 
- Energiaren aurrezpenerako irizpideak aintzat hartuz, Gibeleta auzoko 

argiteria hobetzea  
- Argiteria publikoaren kudeaketa prebentiboaren programarekin 

jarraitu  
- Argiteria publikoan 150W erabiltzen dituzten bonbillak erabiltzetik 

100W darabilten bonbilletara pasa, erosotasun bera eskaintzen 
dutenak eta gainera eraginkorragoak direnak 

 
 7.4.3: Eskualderako aurreikusitako Garbigune berriak martxan jarri, horietako 

bat Hondarribian kokatutako egotea bultzatuz 
 

 7.4.7: Hondakin organikoak kudeatzeko konpostajea martxan jarri 
 

 7.4.8: Jatetxe, taberna edo elkarte gastronomikoetan gaikako bilketa 
sustatu eta hauen ingurunetan beharrezko gaikako zabor ontziak jarri 

 
 7.6.1: Industria hondakin arriskutsuak sor ditzaketen enpresen gaineko 

kontrol jarduerak koordinatu 
 

 7.6.2: Herritarrei zuzendutako hondakin arriskutsuen kudeaketari 
buruzko prestakuntza kanpainak gauzatzea 

 
 7.6.3: Arrantzaleei zuzendutako hondakinei buruzko sentsibilizazio 

kanpainak gauzatzea 
 

 7.9.3: Erradiazio/uhin elektromagnetikoei buruzko mapa baten diseinua 
 

 7.9.4: Hondarribiko ingurumenarekin zerikusia duten gaien inguruko 
komunikazio eta dibulgazio ekintzak aurrera eraman (hitzaldiak, mahai 
inguruak, e.a.) 


