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Aurten 6 urte bete
ditugu Eskolako Agenda
21 programaren baitan.
Beraz, ZORIONAK,
bereziki, Hondarribiko
eskoletako kideei!!

Ikasturte honetan,
Irungo ikasleekin
batera, herriko 2.000
ikasle inguruk landu
dugun gaia KONTSUMO
ARDURATSUA izan da.
Aldizkari honetan zehar
aurten emandako pauso
nagusiak laburbilduko
dizkizuegu.
Hemos cumplido 6 años en
el programa de la Agenda
21 Escolar; ZORIONAK!!!
Durante este curso hemos
trabajado el tema del
CONSUMO RESPONSABLE.
Por ello, mediante
esta revista, queremos
informaros sobre los pasos
que hemos dado durante el
curso 2013/2014.
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Maiatzeko Eskolarteko Foroan
Hondarribiko Eskolako Agenda 21en
parte hartzen duten estamentu eta eragile
ezberdinen partaidetza nolakoa izan den
aztertu dugu .

Hona

hemen emaitzak :

ESKOLAKO BESTE LANGILEAK
GURASOAK
UDALA

Aurreko ikasturtearekin alderatuz, ikasleen,
irakasleen, eta udal ordezkarien parte-hartzearen
kalitatea bere horretan mantendu da. Irakasle ez
diren eskolako gainerako langileen eta gurasoen
parte-hartze mailak, aldiz, okerrera egin du.

DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN
En el Foro Interescolar hemos evaluado la calidad
de la participación de los diferentes estamentos
que toman parte en la Agenda 21 Escolar y, en
general, podemos decir que la participación del
alumnado es buena. Por otro lado, el nivel de
la participación del resto de estamentos y del
Ayuntamiento es mejorable.
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ZER EGIN DUGU IKASTURTEAN ZEHAR?
Honakoak dira ikasturte honetan zehar eskolek eman
ditugun pauso nagusiak:
•

Aurreko ikasturteetan ura, hondakinak eta
mugikortasunaren gaietan eskolek hartutako
konpromisoen betetze maila aztertu eta
konpromisoen zerrenda berrikusi dugu.

•

Gai berri bat lantzen ere hasi gara: Energia.
Eskolaren isolamendua, berokuntza sistema eta
argiztapena aztertzeaz gain, zenbait eskolek kaleko
argiteria ere zein egoeretan dagoen ikertzeko aukera
izan dute.

•

Kontsumo Arduratsuaren gaia lantzeko
sentsibilizazio ekintza ezberdinak egin ditugu:
irratsaioak, tailerrak (erosketa arduratsuarena,
“Zero Zabor Tailerrak”, ...), jolasak, eskulanak,
Txoko Berdea apaintzea, etab.

•

•

Foroa ospatu genuen, ikasturtean

Eskola bakoitzetik gertuen geratzen den eremuaren

zehar egindako lana aurkezteko,

kale-ikerketa ezberdinak egin ditugu, kontsumo

eragile ezberdinen partaidetza

arduratsua honako gaien ikuspuntutik landuz: Ura,

maila ebaluatzeko, eskola guztion

Hondakinak, Energia eta Mugikortasuna.
•

konpromisoak eta hurrengo urtean

Urtarrilean, Hondarribiko Udaleko ordezkariekin

landu nahiko genukeen gai berria

parte-hartze foroa antolatu genuen, aurreko

aukeratzeko (Elikadura Jasangarria)

ikasturtean mugikortasun iraunkorrari buruz

•

planteatutako eskaeren erantzunak jasotzeko.
•

Maiatzaren 15ean Eskolarteko

Ekainaren 6an, udal ordezkariekin
bildu ginen Hondarribiko udaletxeko

Eskola barruan, Ingurumen Batzordearen bilera

udalbatza aretoan, ikasturte honetan

ezberdinak antolatu ditugu, Kontsumo Arduratsuari

zehar egindako lana aurkezteko

buruzko lana antolatzeko, pauso ezberdinen

eta Hondarribiko Udalari Kontsumo

jarraipena egiteko eta erabakiak guztion artean

Arduratsuari buruzko proposamenak

hartzeko.

egiteko

RESUMEN DE LOS PASOS DADOS
A lo largo del curso 2013/2014
Consumo Responsable:

hemos organizado diversas actividades para analizar el tema del

Repaso de los compromisos adquiridos por los
centros escolares en cursos anteriores sobre el
Agua, la Movilidad y los Residuos.
Análisis energético del centro escolar y de su
entorno más próximo.
Reuniones de los órganos de participación (foro
de participación con los responsables municipales,

Comisión de Medio Ambiente del centro, Foro
Interescolar, etc.).
Formación y sensibilización sobre Consumo
Responsable (programas de radio, talleres, juegos,
manualidades, etc).

3

ESKOLEK hartutako KONPROMISOAk
er gia ri bu ru zko
tz en hasi ga re n en
lan
eta
k
za
ait
n
em
ga ien
ug un ko np ro mis oe
Aurten berrikusi ditugun
rr er a be te na hi dit
au
ik
nd
me
he
,
z
np ro mis oe n
ak ain tz at ha rtu
arteko F or oa n , ko
es ko letako on do rio
za re n 15 eko E skol
iat
ma
,
an
re
be
ra
E
gu .
fin katu ta du ten
ze rr en da osatu du
leh en tas un alt ua
nu en . H on a he me n
ge
ri
ar
ez
ila
ma
leh en tas un
atu ta :
iar en ar ab er a sa ilk
ko np ro mis oa k , ga

ENERGIA
Leihoak, ateak eta pertsianak egoera
txarrean dauden kasuetan, beharrezko
neurriak martxan jartzea (isolamendua
hobetzeko, adibidez).
Ahal den guztietan, argi naturala
erabiltzea, argiztapen artifizialaren ordez.
Geletako beste tresna elektrikoak
erabiltzeari uztean, itzaltzea.

Gelan berogailua piztuta dagoenean, beroa
sentituz gero, leihoak edo ateak ireki
beharrean, gehiegizko arropa kentzea edo/
eta berogailuaren tenperatura egokitzea.

Gelak hutsik daudenean, argiak itzaltzea
(irakasleei ere eragiten dien konpromisoa
da).

Eskolan energia aurrezteko eta energia
iturri berriztagarriak ezartzeko sistemak
martxan jarri ote daitezkeen aztertzea.

HONDAKINAK
Eskolako gela guztietan, bertan
sortutako hondakinen frakzio guztiak
bereizi eta sailkapena ondo egiteko
edukiontziak jarriko ditugu.
Hondakinak ondo bereizteko
ohitura eragile guztien artean
zabalduko dugu, eskola barruko gela
ezberdinetan, etxean eta kalean
arduraz jokatzeko.
Eskolek antolatutako ospakizun
ezberdinetan hondakinak murrizteko
eta sortutako hondakinak ondo
bereizteko eta sailkatzeko neurriak
indartuko ditugu.
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Eskolak antolatutako ekintza
ezberdinetan eta baita etxean ere,

hondakin gutxiago sortzeko neurriekin
aurrera egingo dugu (paperaren
erabilerari lotuta, hamaiketakoaren
gaian, eskolako kafe makinaren
erabilera, eskola antolatutako
irteerak, ...).
Egoera onean geratu den
ikasmateriala hurrengo ikasturteetan
erabiltzen jarraituko dugu.
Eskola material berria erosi behar
bada, erosketen arduradunak
ingurumen irizpideak kontuan izan eta
ezarriko ditu.
Eskolan edo eskolatik kanpo,
hondakinak lurrera bota ordez,
dagokion edukiontzian utziko ditugu.

MUGIKORTASUNA

URA

Eskolarako bidea oinez, bizikletan, eskolako
autobusean, garraio publikoan, edo motordun
ibilgailu pribatua ez den moduren batetan
egiteko pausoak ematen jarraituko dugu.

Eskolan ura aurreztu eta arduraz
erabiltzeko, orain arte ezarritako
neurriekin jarraitu eta neurri berriak
ezartzeko aukerak aztertuko ditugu:
•

Egon daitezkeen ur-ihesak
konpontzea

•

Iturrietan perlizadoreak jartzea
(“ur-aireztagailuak”)

•

Pultsadore bidez funtzionatzen
ez duten iturrien kasuan, iturriak
erabiltzeari uztean, ondo itxita
utzi ditugula ziurtatzea eta ura
erabiltzen ari garen bitartean,
iturriak guztiz ez irekitzea (uraren
presioa kontrolatzea)

“Eskolako bidea” proiektuan parte hartzeko
pausoak ematen jarraituko dugu, Udalarekin
elkarlanean.
Eskolatik kanpo herrian edo eskualde mailan
egiten ditugun ibilbide motz edo ertainetan,
ibilgailu pribatuaren ordez (autoa edo motoa,
adibidez), bestelako garraiobideak erabiliko
ditugu (bizikleta, oinezko joan-etorriak, garraio
publikoa, etab.).

Eskolako uraren kontsumoaren eta
ur-ihesen kontrola aurrera eramatea
(fakturen urteko azterketa), orain arte
ezarritako neurriek funtzionatzen dute
n
ala ez egiaztatzeko, zerbait zuzendu
behar ote den ikusteko, ...
Ura eta ur ekosistemak ez kutsatzeko,
orain arteko ohiturez gain, ondoreng
oak
ere martxan jartzeko aukera aztertuk
o
dugu:
•

Garbitzaileek ahalik eta produktu
ekologiko eta naturalenak
erabiltzea

•

Orain arte ezarritako pausoak edo
ohitura onak aldian-aldian gogora
ekartzea

COMPROMISOS ADOPTADOS POR LOS CENTROS ESCOLARES
En el Foro Interescolar de mayo, aprobamos el listado de compromisos
sobre Consumo
Responsable y fijamos el nivel de prioridad de cada uno de ellos:
-- Adoptaremos medidas de ahorro, de
eficiencia y de uso responsable de los
siguientes recursos: el agua y la energía.
-- Aplicaremos las 3Rs en materia de residuos
(reducción, reutilización y reciclaje) en
diferentes aspectos y ámbitos: el almuerzo,
actividades escolares, eventos, material
escolar, etc.

-- Continuaremos mejorando nuestras
costumbres en relación con la movilidad
(respecto de la normativa, mayor uso
del transporte público, fomento de los
desplazamientos alternativos al vehículo
privado motorizado, etc.).
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ZER PROPOSATZEN DIOGU UDALARI?

H

ONDAKINAK

Hondarribia txukun eta garbi
mantentzeko, herriko zenbait
eremutan garbiketa eta mantenu-lanak
areagotzea.
Herrian, behar den eremu eta kaleetan,
gaikako bilketarako edukiontzi gehiago
jartzea (adibidez, ostalaritzako
establezimenduak dauden zonaldeetan olioa
biltzeko edukiontziak eskura izatea).
Gaikako bilketarako edukiontziak behar den
eskola zentroetatik gertuago kokatzea.
Urritasun fisikoren bat duten pertsonei
edo umeei egokitutako edukiontzi gehiago
ipintzea.
Jende ugari biltzen edo ibiltzen den tokietan
(parkeak, plazak, hondartza, ...) hondakinen
gaikako sailkapenerako zaborrontziak
jartzea.
Lorategi edo berdeguneak dituzten
etxebizitzei begira, etxeko konpostajea
egiteko familia gehiago lortzeko kanpainak
indartzea.
Edukiontzi marroiaren erabilera areagotzeko,
beharrezkoak diren neurriak ezartzea
(kanpaina gehiago eta sektore gehiagori
zuzendutakoak -ez soilik familiei-).

Eskoletan sortutako hondakinen zati
organikoa biltzeko beharrezko azpiegitura
eta baliabideak bideratzea.
Udalak egiten dituen erosketa eta
kontratazioetan ingurumen irizpideak
ezartzen joatea (papera, lorezaintza
zerbitzuak, garbiketa zerbitzuak, ...).
Eskolei Garbigunera bisitak egiteko aukera
irekitzea, gutxienez, herritar guztiei
irekitako ordutegitik kanpo (adibidez,
astelehenetik ostiralera, eguerdian).
Hondakinen prebentzioa eta murrizketaren
arloan, nahiz berrerabilpenaren gaian,
Udalak zein Txingudiko Zerbitzuak
mankomunitateak, pauso gehiago ematea
(bai udal funtzionamenduan, zein herritarrei
zuzendutako jardueretan -ekitaldiak,
herritarrekin edo enpresekin harremana,
etab.-).

Residuos
Estas son las solicitudes de prioridad
alta:
Acercar los contenedores para la recogida
selectiva a los centros escolares.
Organizar visitas guiadas al Garbigune
(“punto limpio”) de Akartegi, para
acercar a la comunidad escolar las
características y ventajas de esta
infraestructura.
Extender la recogida selectiva de materia
orgánica a los centros escolares.
Poner papeleras específicas que permitan
la clasificación de residuos, en lugares
donde haya mayor afluencia de gente
(parques, plazas, etc.).
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M

UGIKORTASUNA

Herriko bidegorrien sarea osatzen
joateko, urtero plangintza bat egin eta
lanak aurrera eraman.
Jada eraikita dauden bidegorrietan topatutako
oztopoak eta hausturak konpondu.
Bizikleten aparkaleku gehiago eraiki, gutxienez,
zerbitzu publiko edo antzeko eraikinekin
zerikusia duten herriko puntuetan: udaletxetik
gertu, herriko beste udal eraikinetatik hurbil,
eskoletan, garraio publikoko zerbitzuetatik gertu,
kirol azpiegituretatik hurbil, etab.
Autobus zerbitzuaren geltokien eta bertan
dagoen informazioaren jarraipena egin, behar
den tokietan hobekuntzak aurrera eramateko.
Oinezkoek lehentasuna duten herriko espaloietan
eta eremuetan hobekuntzak gauzatzeko neurriak
ezarri, egon daitezkeen oztopoak ezabatuz.
Garraio publikoaren erabilera handitzeko
sentsibilizazio ekintzak aurrera eraman.
Orain arte egindako bideari jarraituz, bidesegurtasuna hobetzeko neurriak ezartzen joan.
Eskualde mailan, oinezkoen, bizikleten eta
garraio publikoaren erabilera bultzatzeko
azpiegitura eta zerbitzu publikoak hobetzen
jarraitu.

Movi lidad
Realizar una planificación anual para ir completando
la red de carriles bici del municipio.
Realizar trabajos de mejora de las grietas, baches u
obstáculos encontrados en los carriles bici.
Realizar inversiones para mejorar los espacios de
prioridad peatonal.
Continuar mejorando la oferta e infraestructuras del
transporte público, y de los itinerarios peatonales o
dirigidos al uso de la bicicleta, a nivel comarcal.
Continuar mejorando la seguridad vial.
Poner más aparcamientos para las bicis.

U

RA

Herritar guztien baldintza
fisikoetara egokitu gabe gera
daitezkeen edo konponketak behar
dituzten iturrien egoera hobetu.
Iturrien ur emaria kontrolatzeko
sistemarik ez duten iturriak egokitzeko
neurriak ezarri.
Urari lotutako ekosistemak kutsa
ditzaketen obra edo herri-lanen
gaineko kontrola aurrera eraman.
Sareko ur-galerak kontrolatzen eta
gutxitzen jarraitzeko pausoak eman.
Ura baliabidea eta urari lotutako
ekosistemak (errekak, ibaia,
hondartza, padurak, ...) ondo zaindu
eta babesteko, erakunde ezberdinekin
lankidetza indartu.
Udal eraikinetan ura aurrezteko
eta arduraz erabiltzeko hobekuntza
neurriekin aurrera egin.
Uraren erabilera arduratsua bultzatzen
duten kanpainak aurrera eraman.

Agua
Realizar las actuaciones necesarias para adaptar
las fuentes a las necesidades físicas de todas las
personas.
Realizar un control y seguimiento efectivo
para evitar que las obras puedan afectar a los
ecosistemas ligados al medio acuático (la playa,
las marismas, el río, las regatas, ...).
Reforzar la cooperación con distintas
instituciones para poder proteger eficazmente
los ecosistemas presentes en Hondarribia.
Promover el ahorro del agua en las fuentes del
municipio, mediante, por ejemplo, sistemas que
controlen el caudal.
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NERGIA

Herriko argiteria ahalik
eta eraginkorrena
izateko neurriak ezartzen
jarraitu: farolen argia eta
diseinuari dagokionez,
argiztapen gehiegi duten
guneei dagokionez, erabiltzen
den argiztapen sistemari
lotuta, etab.
Argi-kutsadura dagoen
guneetan argiteriaren
egokitzapenak aurrera eraman.
Egunez, kaleko argiak itzalita
daudela ziurtatu.
Behar bezalako argiztapenik
ez duten herritarren joanetorrietarako guneak argiztatu.
Tentsio altuko dorreek edo
lineek ingurumenean duten
eragina murriztu eta gure
osasunean izan dezaketen

eragina ekiditeko, ahal den
guztietan, horien lurperatzea
bultzatzea.
Udal eraikinetako langileek
eta udal ordezkariek
energia arduraz erabiltzeko
sentsibilizazioa landu eta
jarraipena egin.
Udalak herritarrei 2013an
onartutako Energia
Iraunkortasunaren aldeko
Ekintza Planaren (PAES)
garapenaren berri ematea.
Udal eraikinetan,
ekipamenduetan eta udal
ibilgailuetan energia aurreztu,
eraginkortasuna handitu eta
energia iturri berriztagarriak
ezartzeko pausoak eman.

Energía
Continuar con las medidas
dirigidas a mejorar la eficiencia
energética del alumbrado
público.
Realizar las mejoras necesarias
para alumbrar suficientemente,
puntos con poca iluminación.
Desarrollar actividades
formativas y de sensibilización
para fomentar el ahorro y uso
responsable de la energía entre
la plantilla municipal.
Dar los pasos necesarios para
mejorar la eficiencia energética
y el uso de energías renovables
en los edificios, equipamientos y
vehículos municipales.

ETA HURRENGO IKASTURTEAN, ZER?
Maiatzaren 15ean ospatutako Eskolarteko Foroan ikasleek
hurrengo ikasturteari begira ELIKADURA JASANGARRIA
lantzeko proposamena egin zuten. Ondoren, eskualde
mailan izandako irakasleen arteko bileran, Hondarribia
zein Irungo eskoletan gai hori lantzea adostu zen.
Horrekin batera, aurreko urteetan landutako ESKOLAKO
BIDEAren egitasmoari heltzeko asmoa dugu Hondarribiko
eskola zentroetara oinez, bizikletan edo autoa nahiz
motoa ez den bestelako moduetan, segurtasunez
heltzeko bideak martxan jartzea izango da gure erronka
nagusia!

Y el próximo año, ¿qué?
Durante el curso 2014-2015 trabajaremos el tema de la ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE.
Al mismo tiempo, reforzaremos nuestra participación en la iniciativa del Camino Escolar,
para poner en marcha itinerarios seguros para ir a los centros escolares de Hondarribia
(a pie, en bici y en otros modos alternativos al vehículo privado).
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