ESKOLAKO AGENDA 21 2016-2017 - BEASAIN
“LURZORUA”
Trikitixaz alaiturik, ikasle guztiak elkarrekin batzar aretora sartuko gara.
(Udaletxe aurreko plazan geratuko gara 9:30etan, ahal baduzue lehenago
azaldu).
Ikastetxe bakoitzeko ordezkariak batzar aretoko mahaian eseriko dira.
Rosa Aurkiak, Udalaren izenean, saioari hasiera eta denboraren kontrola
eramango du.
Ikastetxeek prestatutako bertsoak abestuko dira (bertso asko badira, batzuk
hasieran eta besteak bukaeran).
Ikastetxe bakoitzak iaztik zein konpromiso betetzen ari den eta zein ez esan
behar du (labur-labur). Atal hau ikastetxe bakoitzak berea landu behar du.
Ikastetxe bakoitzak erabakitzeko mahaian dagoen zein ikaslek esango duen eta
honela izango da ordena:
-

La Salle
Alkartasuna
Andramendi
Murumendi
Institutua

Aurten egin den lana azaltzen hasiko gara.

Alkartasuna

La Salle DBH

Kaixo ni ................. naiz eta jarraian Eskolako Agenda 21 programaren lanketan herri
mailan egindako lana aurkeztuko dizuegu herriko ikastetxe guztietako ikasle ordezkarien
artean.
Beasaingo 5 ikastetxeetako ikasle, irakasle eta hezkuntza komunitateak ingurugiro
arazoetaz kezkaturik gaude. Hori horrela, Eskola Agenda 21 programaren bidez urterourtero lan egiten dugu inguruan antzematen ditugun arazoei aurre egiteko.
Hamabigarren ikasturtea dugun honetan “LURZORUA” gaia landu dugu, bai ikastetxeko
egoera ikusteko eta aztertu ditugu zein diren arazoak eta alternatibak landu. Herriko
egoera ere aztertu dugu, herriko diagnostikoa eginez.
Herriko diagnostikoa gauzatzeko hainbat irteera egin dira herrian zehar, udalerriko eta
eskualdeko datuak eta informazio ezberdinak aztertu ditugu.
Orain zikloz ziklo egindako herri diagnostikoa eta adostutako ondorioak aurkeztuko
ditugu.

Ni …………… naiz eta Lehen Hezkuntzako Lehen Zikloko ikasleek egindakoa azalduko
dizuet. Herri mailako diagnostikoa aurrera eramateko herrian estali gabe geratu den
lurzoru eremuak identifikatu ditugu eta hauen ezaugarri eta erabilerak aztertu ditugu.
Kutxoloti izeneko txorimalo bat ere egin dugu. Ondorengo ondorio hauek atera ditugu:
-

Aztertutako lurra aberatsa dela ikusi dugu baina elikagai gutxi ditu.
Zabor asko ikusi dugu eta zabor ontziak falta dira.

Andramendi

Ni ……………. naiz eta Lehen Hezkuntzako Bigarren Zikloko ikasleek egindakoa
azalduko dut. Gure udalerrian sortzen dugun hondakin organikoa nola kudeatzen den
ezagutu dugu: Beasaingo auzokonpostagunera bisita egin dugu eta haur bakoitzak
bere inguruan auzo konpostari buruz duen ezagutza landu dugu eta hauek dira
ateratako ondorioak:
-

Murumendi

-

Ni ………….……… eta Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko ikasleek egindakoa
azalduko dizuet. Lurzoruaren galera prozesurik badagoen aztertu dugu: zuhaitz
estaldura gabeko lurbiziak eta ibaiertzak, trinkotutako lurzoruak, harrobiak,… Gainera,
Beasaingo herriko argazki zaharrak jaso eta gaur egungokoekin konparatu eta galdutako
lurrak zertarako erabili diren ikusi dugu. Ateratako ondorioak:
-

Loinazpe

Hondakinak askotan ez ditugu ondo bereizten, edukiontzi ondotan poltsak lurrean
uzten dira baina herrian ahalegina egiten ari dira hondakin organikoaren
kudealeta egokia egiteko.
Beasainen lur eremu asko galdu dugu. Baratze eta zonalde berdeak gero eta
murritzagoak dira etxebizitza eta lantegien ugaritzeagatik, nahiz eta belarditxoak
eta loreak jartzen diren.

Erreka inguruak paretaz itxi dira eta landaretza oso urria da. Ibai-ertzetako
zuhaitzak ez daude zainduta, oso zikinak daude: plastikoak, paperak,…..
Belarra 10 zentimetro hazteko 2.000 urte behar dira.

Ni ……………… naiz eta Bigarren Hezkuntzan egindako lana aurkeztuko dizuet.
Gure udalerrian lurzoruaren galera edo degradazio prozesurik badagoen aztertu dugu
eta hau plano baten gainean behatu dugu. Urte ezberdinetako ortofotoak ikusi ditugu
lurzoruak jasan duen aldaketa ikusteko asmoz eta jolastokiko lurzoruaren azterketa egin
dugu. Gainera, Euskal Herriko Hazien saretik formazioa jaso dugu bertako
nekazaritzaren egoera aztertzeko, bertako haziak eta modu ekologikoan ekoiztutako
barazki eta fruituen garrantzia aztertuz. Ondorioz, baratza martxan jarri dugu eta
bertako landareen barietateak landatuko ditugu.
Eta diagnostiko horretatik zera ondorioztatu dugu:

Txindoki

-

Beasaingo lurretako landaredi potentziala haritza, pagoa eta haltza diren arren,
gaur egun pinuak eta alertzeak hartzen dute leku gehiena, etekin ekonomikoak
handiagoak direlako.

Ni ……….. naiz eta Batxilergoko ikasleek egindakoa azalduko dizuet. Galdetegi baten
bidez eta informazio iturri ezberdinak erabiliz (GeoEuskadi bisorea, eustat, Udalplan,…)
lurzoruaren erabilerari buruzko azterketa egin dugu. Hurrengo alderdiak aztertuz:
lurzoru urbanizatua eta urbanizatu gabea eta azken honen erabilera, landaredi motak,
basoen ustiapena eta nekazaritza eta abeltzaintzaren ondorioak, babestutako lurzorurik
badagoen eta kutsadura.
-

Beasaingo erdialdean eta ibai ondoan dauden lurretan kutsadura egoteko
arriskua dago, lur horiek jarduera industriala izan dutelako. Jabetu gara lurzorura
botatzen dugun hondakin asko gure elikadura katean sar daitezkeela eta honek
gure osasunean eragin zuzena eduki dezakeela. Ondorioz, ekologikoki
produzitutako elikagaiak zein garrantzitsuak diren ikusi dugu.

La Salle LH

Ni …………… naiz eta orain azaltzen ari garena adosteko zer egin dugun azalduko
dizuet.
Martxoaren 28an ikastetxe guztietako ikasle ordezkariak Eskolarteko Foroan bildu ginen
Udaletxean eta gero taldeka, ondorioak, konpromisoak eta proposamenak adostu
genituen. Amaieran talde guztiak Batzar areto honetan bilduta orain aurkezten ari
garena adostu genuen.
Gure elikadura hobetzeko eta jasangarriagoa izateko guztion lana beharrezkoa dela
badakigu eta ikasleok gure esku dauden konpromiso batzuk hartu edo berritu ditugu:
1. Landare zein animaliak zaindu eta zaborrak behar den tokira bota behar den
tokian “kartelak” ipiniz.
2. Zaborrik ez dugu sortuko, bilduki berrerabilgarriak erabiliko ditugu.
3. Natura/zona berdeak hobeto zainduko ditugu.
4. Ibaira eta lurrera ez dugu zaborrik botako.

Murumendi

La Salle DBH

Ni …………… naiz eta hauek dira hartu ditugun beste konpromisoak:
5. Garaian garaiko eta bertako produktuak kontsumituko ditugu.
6. Hondakinen sailkapena hobeto egiten saiatuko gara; soberakinak organikora
botako ditugu eta soberakin gutxiago pilatuko dugu.
7. Lurzorua duten eremuak errespetatuko eta zainduko ditugu: parkeak, lorategiak,…
Hiri hondakin solidoak inguruko mendietan, berdeguneetan ezta kaleetan ere ez
ditugu metatuko (bereziki mendietan hondakin organikoak ez botatzen, kalean
txikleak lurrera jaurti gabe, berdeguneak ez zapalduz jolasteko ez bada, erreka
bazterrak garbi mantenduz,….).
8. Zaborra ondo sailkatuta botako dugu bestela errefusa zabortegian pilatzen da
lurzorua kutsatuz.

Ni ………… naiz eta hauek dira berdegune eta zuhaitzei buruz Udalari luzatzen
dizkiogun proposamenak:
1. Panel informatiboak zuhaitzak ezagutzeko jartzea.
2. Berdeguneak txukun mantentzeko neurriak hartzea eta landatzen diren
arbolak, fruitu arbolak izan daitezeela bultzatzea.

ALKATEAREN ERANTZUNA:
1. Dolarea parkean zuhaitz espezie ezberdinak daude eta zuhaitz hauek panel
informatiboen bidez identifikatuta daude. Beasainen landatuta dauden zuhaitz
espezie gehienak Dolarea parkean daude. Parke honetara gerturatzea eta
ezagutzea gonbidatzen dizuegu.
Beasaingo zuhaitzen inbentarioa edo mapa eginda dugu eta bertan Beasainen
landatutako espezie guztiak eta espezie bakoitzetik zenbat zuhaitz landatuta
dauden zehazten da. Inbentario hau ikastetxe guztietara bidaliko dugu.

Alkartasuna

2. Beasaingo berdeguneak txukun mantentzen dira, 9 pertsona daude lanean
egunero berdeguneak zaintzen. Berdeguneetan fruitu arbolak jartzen dira baina
zuhaitz hauek ez dute fruiturik ematen, hau da, fruiturik gabeko fruitu arbolak
dira.
Fruituak ematen dituzten zuhaitzekin arazo handiak sortzen dira, fruitua erori
egiten da, usteldu eta usain txarra egoten da. Adb: Nafarroa Etorbidean Gingko
Biloba emea den espeziea kentzen ari dira, berak ematen zuen fruitua, erortzen
zenean usteldu eta zegoen usaiarengatik.
Ni ………… naiz eta hauek dira Udalari lurzoru publikoan egiten dizkiogun eskaerak:
3. Sagastigutin jolas parkea jartzea.
4. Herritarrentzat baratza sozialak eskaintzea.
5. Nekazari, abeltzain, azoka, saltzaile,….. beraien
gomendioak azaltzeko ikastetxeetara gerturatzea.

esperientzia,

kezkak

eta

ALKATEAREN ERANTZUNA:
3. Beasainen 18 jolas parke daude. Sagastigutin ez dugu parkerik jarriko, beste
mota batetako parkea dela iruditzen zaigu, naturaz gozatzeko parke bat da.
4. Baratza sozialak martxan jarriko ditugu eta zuek esan bezala, sozial ikuspegia
emango zaie. Caritas-ekin hitzarmena sinatu behar dugu eta baratza hauek
gehienbat beharra duen jendearentzat izango dira. Beasaingo polikiroldegi
inguruan dagoen terreno batetan kokatuko dira eta bertara, oinez edo bizikletaz
iristeko aukera dago.

Andramendi

5. Aurreko urtean eskatu zenuten proposamena martxan jarri dugu: azoka
asteburuetan jartzea. Hilabeteko lehenengo larunbatetan Beasainen azoka izaten
da. Azoka hau bultzatzeko hainbat ekimen antolatu nahi dira eta horietako bat
izan daiteke zuek komentatzen duzuen gaia. Hitzaldi bat antolatu dezakegu
azokako baserritar batekin beraien esperientzia, kezkak eta gomendioak
azaltzeko. Informazioa pasako zaizue eta denak gonbidatuta egongo zarete
bertara.

Ni ………….. naiz eta hauek dira Beasainen hondakinen inguruan egiten ditugun
proposamenak:
6. Beasaingo kaleetan, parkeetan organikoen ontzi gehiago ipintzea, konposgune
gehiago martxan jartzea, hondakina nola ez den utzi behar eta nola bai kartelak
ipintzea (tinbre bat jarri gaizki egiten denean soinua egiten duena)
7. Bi urtez behin ibaiaren festa antolatzea: horrela alaitasunez ibaira jaitsi gaitezke
eta ahal duguna garbitu (jende kopuru minimo bat joaten bada).

ALKATEAREN ERANTZUNA:
6. Organiko gehiena ikastetxeetako patioan eta haur parkeetan biltzen da, eta puntu
guzti hauetan organikoa biltzeko zakarrontziak daude. Kale guztietan ez daude
organik oa biltzeko zakarrontziak, ez direlako behar eta lehen zeuden
zakarrontziak berrerabili direlako eta hauetan beste hiru frakzioak biltzen dira:
errefusa, papera eta ontzi arinak. Orain, zakarrontzi hauek pixkanaka aldatzen
joango gara eta lau frakzioak bereiztuko dira.
Beasainen auzokonpostako gune bakarra dago eta oraingoz ez dago eskaerarik
beste gehiago egiteko. Eskaria eta taldea egongo balitz jarriko litzateke.
Gainera, Beasainen organikoaren kudeaketa egoki bat egiteko organikoaren
edukiontzia daukagu eta herri guztian zehar 40 bat jarrita daude.

Loinazpe

7. 2005-2006 ikasturtean Eskola Agenda 21ean hondakinen gaia landu zen eta
proposamen berdina egin zenuten, ibaiaren garbiketa. 2006 urtetik gaur arte,
urtero antolatu dugu ibaiaren garbiketa eta antolatzen jarraituko dugu.
Hasieran Oria ibaia garbitzen genuen baina azken 3 urtetan San Martin Elizatik
datorren errekastoa garbitu dugu.
Baina jende gutxik parte hartzen duen ekimena da eta aurten, berriro ere
proposatu duzuenez, pentsatzen dut denen aldetik bultzada bat emango diogula
eta parte hartzea handitzen joango dela. Ea lortzen dugun!!!
Ni ……………. naiz eta hau da zona berdeen inguruan egiten ditugun proposamena:
8. Zona berde gehiago jarri herrian jolasteko. Dauden soil gunetan eta orube
berrietan kontutan hartzea parkeak eta landaredi edo parkeak jartzea.
9. Mendi guneetan obrarik ez egitea.

ALKATEAREN ERANTZUNA:
8. Herrian ezin dira zona berde gehiago jarri. Arauak (arau subsidiarioak)
urbanizazio berrietan zenbat zona berde egon behar duen zehazten dute.
Zona berdeetan arazo bat daukagu, txakur kakak egoten direla.
9. Obrak ez ditugu egiten baina beharrezko baldintzak bermatzeko batzuetan egin
beharra daude. Nekazaritza ustiategietara iristeko bideak beharrezkoak dira eta
hauek era egokian egon behar dute, ekoizpena baldintza duin batzuetan egiteko.

Txindoki

Ni ………………. naiz eta hauek dira herriko lurretan adostu ditugun proposamenak:
10. Herriko lorategietan eta basoetan sustantzia kutsatzaile eta toxikorik ez erabili.
Lorezain eta basozainak arauak bete behar dituzte.
11. Herriko lurretan landaredi autoktonoa ateratzen utzi eta zaindu bioaniztasuna
ugaritzeko.

ALKATEAREN ERANTZUNA:
10. Lorategi eta basoetan erabiltzen diren produktuak baimenduak daude, arauak
esaten duenaren arabera.

La Salle LH

11. Landaredi autoktonoa ateratzen uztea ideala da, hainbat lekutan lehenengo
pausuak ematen hasiak dira. Baina lur gehienak jabetza pribatuak dira eta etekin
ekonomiko bat lortu nahi dute eta administrazio publikoak ezin du ezer egin.
Beasainek mendi/baso publikoa oso gutxi dauka gehiena pribatua da. Baina
publikoa den lur batzuetan oraindik ezin dugu ezer egin, landaredia kentzeko 40
urte itxoin beharra dugu, araudiaren arabera espezie hori ezin dugu kendu urte
batzuk egin arte.

Ni …….. naiz eta amaitzeko, milesker Udalari herriko haur eta gazteei herriko
erabakietaz gure iritzia emateko aukera eskaintzeagatik.
Era berean, guri
arretarengatik.

entzunez

egon

zareten

guztiei

eskerrik

asko

izan

duzuen

Alkate edo zinegotziek hitz egin ondoren, edo hitz egiten ari diren bitartean
beharko balitz, Rosak ikasle ordezkariei aukera emango die galderak edo beste
zerbait esateko.
Publikoari ere aukera eman galderak edo iritziak emateko.
Bukatzeko ikastetxeetako bertsoak abestuko dira (bertso asko badaude).
Eta saioari amaiera emango zaio, hamaiketako osasungarri batekin. (Abesti bat
jarriko dugu hamaiketakoan eta abestiko letra proiektatu eta eman egingo dugu).

