UDALARI ESKAERAK-ERANTZUNAK
LH 1. ZIKLOA

1. Organikoaren kontenedore “MARROIA” egun gehiagotan erabiltzeko
aukera izan.

Organikoa edukiontzi marroian biltzen da eta edukiontzi hau egunero ireki
daiteke txartel baten bidez. Irailetik aurrera, errefusarentzako erabili behar den
edukiontzi berdea kaletik kenduko da eta honen ordez, edukiontzi grisa jarriko
da. Edukiontzi gris hau astean bitan irekitzeko aukera egongo da. Hondakinen
bereizketa egokia egiten duen edozeinentzat errefusaren edukiontzia astean
bitan irekita edukitzea nahikoa da.

2. Herriko komertzioetan iraungitzear dauden produktuen bilketa egitea, eta
produktu hauek herrian dauden laguntzeko erakundeetara bideratzea.

Udalak, antolatu dituen ekimen guztietako janari soberakina behar dutenen
artean banatu du. Adibidez: martxa berdean sobratu zen janaria Caritas-eri
eman zion.
Gaur egun, elikagaien banku bat badago eta Gurutze Gorriaren bidez egiten da
banaketa. Herriko dendetan aztertuko dugu iraungitzear dauden zenbat
produktu botatzen duten eta hauekin zer egin daitekeen.
Gainera, irailetik aurrera Sasietak dendetako hondakinak beraien ate aurretik
bilduko ditu eta agian, bertan sailkapen bat egin daiteke eta bereiztu bota behar
dena eta oraindik aprobetxatu daitekeena eta ondoren, hauek era egokian
kudeatu.

3. Herritarrei baratzak ipintzeko lurra eskaintzea.

Baratzak martxan daude, baratzak jartzeko beste lur zati bat egokiagoa iruditzen
zaigu eta orain proiektua egin eta urte bukaerarako baratzak herritarren eskura
izatea espero dugu.

4. Dendetan pegatinak jarri, non saltzen dituzten bertako produktuak eta non
solte.
Bertako produktu asko azokan saltzen da eta hau bertan egitea egokiagoa

ikusten dugu.

LH 2. eta 3. ZIKLOA

5. Eskolako patioan dauden hondakinak sailkatzeko edukiontziak, nahiko
ondo erabiltzen ditugu. Hondakin bakoitza dagokion edukiontzira botatzen
dugu. Baina sailkatze lana ondo egin ondoren bertan bera gelditzen da;
udaletxeko hustuketaren arduradunak ( ez dakigu zergatik) hondakin mota
guztiak poltsa berdinean botatzen dituelako.
Zerbitzuburuarekin hitz egin dugu eta langileek hondakinak sailkatuta biltzen
dituztela esan digu, bakoitza bere kolorera botatzen dutela baina dena batera
biltzen ikusi baditugu ondo bereizi gabe zegoelako izango zela esan digu.

Kaleko zakarrontzietara hondakinak ondo sailkatuta edo bereiztuta bota behar
ditugu, Udal langileak gaizki botata badago ez du sailkapenik edo bereizketarik
egingo.
6. Zakarrontzi egokiagoak kalean jartzea
Kaleko zakarrontzi borobilak lehen zeudenak ziren eta hauek berrerabiltzearren
moldatu egin dira. Agian ez dira hain erosoak baina helburua beraien
berrerabilpena zen. Hauek aldatzea aztertuko dugu, berriak oso garestiak
baitira.

7. Sasoiko eta bertako elikagaiak gehiago promozionatzea. Janari dastaketak
egitea.
Azoka bultzatu nahi dugu, bertan garaiko eta bertako elikagaiak saltzen baitira.
Azokan, garaiko eta bertako dastaketak antolatzea ere aztertzen ari dira.

8. Azoka asteburuan eta leku berean egin beharko litzateke jende gehiagok
joatea posible duelako.
Beste herrietako azokak aztertzen ari gara eta zuek egindako proposamen hau
gu ere aztertzen ari gara. Agian ez astebururo, baina hilabeteko asteburu batean
antolatu daitekeen eskaera iruditzen zaigu

9. Litxarrerien kolorazteak eta edulkorazteak naturalak izatea.

Lehenengo, gure ustetan litxarreri asko edo gehiegi jaten dituzuela iruditzen
zaigu eta hauek askari edo fruta batez ordezkatzea egokiagoa iruditzen zaigu.
Zuen proposamenaren inguruan, guk hemen ezin dugu ezer egin nahiz eta
zuekin erabat ados egon.

10. Ondo elikatzeak duen garrantziaz ikastaroak edo ekintza desberdinak
antolatzea (Goierri telebistan zerbait egin). Goxoki dendetako litxarrerien
prezioa eta konposaketa era egokian adieraztea, txikleak ez botatzeko
kartel deigarriak jarri.
Ikastaroen harira, bihar, apirilak 27an, “Elikadura osasuntsua eta emozioak”
izeneko hitzaldi bat egongo da Batzar areto honetan, arratsaldeko 15:30etatik
17:30etara.

Txikleak ez botatzeko kartelak ez ditugu jarri behar, denak dakigu txiklea ez
dugula lurrera bota behar, denen ardura da eta zuek hartu duzuen konpromiso
bat ere, herria zaintzea eta txukun mantentzea.

DBH ETA BATXILERRA

11. Herritarrak intsektuen garrantziaz jabetzeko kanpaina bat bultzatu: Erleen
garrantzia ekosistemetan azpimarratuz, landare loredunen landaketa
bultzatuz, liztor Asiatikoen arriskuez herritarrak informatuz nola jokatu
behar duten argi eduki dezaten...Liztor Asiarraren kontrako kanpainetan
laguntzen jarraitzea. Hauen aurkako auzolan talde bat antolatu adibidez
(Hernanikoaren antzekoa).

12. Diru laguntzak eman erlezainei edo erlezainen elkartekoei komunitateari
egiten dioten zerbitzuaren ordainetan.

Gipuzkoan Erlezain elkarte bat dugu Zaldibian kokatzen dena. Bertan, 550
bazkide eta 6.000 erlauntza daude.
Elkartearen helburuak (grafikan duzu zer egiten duten).

Beasainen landare loredunak jartzen dira lorategietan herria politagoa egiteko
baina aldi berean loreak badaude, erleak gerturatu egiten dira lorategi hauetara,
loreak duten polena hartzera. Baina, bestalde, Udaletxe gainean dagoen lorategi
txikiko loreak kendu egin ditugu, herritarren kexa asko zeudelako, jende asko
igarotzen delako leku hortatik eta jendeari erleek beldurra ematen dielako. Gai
honen inguruan ezjakintasun handia dago.

13. Erleekiko eta bertako hazien garrantziaren ezagutza zabaltzeko hitzaldiak
antolatu edo Goierri telebistan saio batzuk.

Lehen esan bezala, erleen elkartekoek honen inguruko ekimenak antolatzen
dituzte.

14. Nekazaritza ekologikoaren azoka bereziak antolatu urtean zehar.

Beasainen kontsumo talde bat dago, astearte arratsaldetan elkartzen dira
produktu ekologikoak jasotzera. Lehen frontoi estaliko atzealdean zuten
elkargunea baina orain, duintasun handiagoa emateko, plazan elkartzen dira.
Plazan leku bat dute eta bertan ordubete batez egoten dira.
Astearteko azokan ere produktu ekologikoak bultzatzen ditugu.
Saioa amaitu zenean hainbat galdera egin ziren.
-

Zer gertatzen da kiroldegiko plaka termikoekin?

-

Energia aurrezpenean zer egin behar du Udalak?

Kiroldegiko plaka termikoak izorratuta daude. Balorazio bat egin behar da
jakiteko plaka hauen konpontzeak zenbateko kostua duen eta errentagarria al
den.
Azken 3 urte hauetan kaleko argiteri guztia aldatu egin da, led argiak daude jarrita
eta %41 batetan aurreztu da energiaren kontsumoa. Orain, Iberdrolarekin
dituzten kontratuak berrikusten ari dira.
Hurrengo pausoa, udal eraikinetako azterketa egitea da. Orain udal eraikinetako
diagnostikoa egiten ari dira, zein egoeratan dauden jakiteko eta ondoren neurriak
zehaztuko dira energia aurrezpena lortzeko.
-

Airearen kalitateko datuak herritarrei helarazteko eskaera egin zen.

Beasainen airearen kalitatea neurtzeko estazioa dago eta estazio honen
kudeaketa Eusko Jaurlaritzak ematen du.
Estazio honetan airearen kalitatea neurtzeko konposatu ezberdinak kontrolatzen
dira baina datu hauek egiaztatu egin behar dira eta momentuan ez dira behin
betiko datuak.

Eusko Jaurlaritzak bere web orrialdean zintzilikatuta ditu baina behin-behineko
datuak dira. Ondorengo link honetan duzue:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49aa17a/eu/aa17aCalidadAireWar/estacion/mapa?locale=eu

