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Beste urtez batez, CEAk urteko oroitza-txostena aurkez-
ten du. CEAk 2008ko ekitaldian aurrera eraman dituen 
lan nagusiak labur jaso eta deskribatzen ditu txostenak.

Iazko ekitaldian garrantzi handia izan du CEAren Iraunkor-
tasun Behatokiak, bere bi arlo nagusietan: ikerkuntzan 
eta ebaluazioan nahiz diagnostikoan. Behatokiaren jar-
duerak gai bat izan du xede bereziki, hots, hiriko mu-
gikortasuna, batez ere bizikleta-mugikortasuna. Hainbat 
ikerketa, txosten eta lan teknikotan parte hartu du, Vito-
ria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planaren esparruan eta, batez ere, Vitoria-
Gasteizko Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planaren es-
parruan. Horietan honako hauek dira aipagarrienak: MO-
DERN (CIVITAS +) europar proiektua, Vitoria-Gasteizko 
bizikletak maileguan uzteko udal-zerbitzuari eta txirrin-
dularien ohiturei buruzko ikerlana, plan horiek ezaguta-
razteko kanpainak eta bizikleten zirkulaziorako araudia.

Hiriak Madrileko Ingurumenari buruzko Kongresu Nazio-
nalaren (CONAMA) bederatzigarren edizioan parte hartu 
zuenean, 2008ko abenduan, Vitoria-Gasteizko Mugikor-
tasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean 
oinarritu zen.

Iraunkortasunaren Behatokiak prestakuntza- eta dibul-
gazio-programak gauzatu ditu 2008an beste urte batez. 
Izan ere, dagoeneko ibilbide luzea dute programa ho-
riek. Horien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu: 
erakusketa-programa; egun bereziak ospatzea, hala nola 
Biodibertsitatearen Mundu Eguna edo Mugikortasun 
Iraunkorraren Europar Astea; argazkigintza- eta zinema-
lehiaketak; Eraztun Berdeko ingurumen-hezkuntzari lotu-
tako jarduera-programa, bai ikastetxeetan bai hirian; eta 
Hiri Ekologiaren Gela.

Horiez gain, Vitoria-Gasteizko Agenda 21en prozesuari 
lotutako lanak ere aipatu beharrean gaude. Ildo horretan, 
2008an, CEAren Iraunkortasun Behatokiak Vitoria-Gas-
teizko Agenda 21en 2002-2007ko Ingurumeneko Ekintza 
Planaren ebaluazioari buruzko txosten teknikoa koordi-
natu zuen. Horrez gain, herritarrek parte hartzeko tailerra 
ere antolatu zuen, “Vitoria-Gasteizko ingurumenaren eta 
iraunkortasunaren diagnostiko-txostena” (Vitoria-Gas-
teizko GEO txostena) balioztatzeko xedez. 2009-1013 aldi 
berrirako Agenda 21en Ekintza Plan berria landu aurreko 
urratsa izan zen hori.

Naturaren eta Biodibertsitatearen kontserbazioari da-
gokionez, 2008an, Eraztun Berdeko espazioak kudea-
tzeko eta zaintzeko ohiko lanei eutsi die CEAk (garbitzea, 
ekipamenduak mantentzea, landaredia kontserbatzea, 
zaintzea eta publikoa artatzea…). Horrez gain, espazio 
horiek zaindu, hobetu eta herritarrek erabiltzeko plan eta 
proiektu berriak idatzi eta burutu ditu. Horien artean aipa 
daitezke, besteak beste, Zadorra ibairako eta bere ingu-
rurako proiektuak, Zabalgana parkea hobetu eta han-
ditzea edo Olarizuko lorategi botanikoa izango denaren 
arboretumaren proiektua osatzen duten bost faseetatik 
bigarrena gauzatu izana.

Biodibertsitatearen Ikerketarako eta Jarraipenerako 
Programaren barruan, talde eta espezie jakin batzuen 
eboluzioa ezagutzeko urtero egin ohi dituen ikerlanez 
gain –Salburuko hegaztiak eraztuntzeko kanpaina eta 
udalerriko hegazti ugaltzaileen populazioen jarraipena-, 
2008an beste batzuk gauzatu ditu, hala nola Salburuko 
apoarmatu-populazioen karakterizazioa edo Salburuko 
ur-ipurtatsaren populazioa sendotzeko proiektu pilotua, 
Biodiversidad fundazioak, Visón Europeo elkarteak, Ara-
bako Foru Aldundiak eta CEAk elkarlanean egina.

Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea hobetzea he-
lburu duen INBIOS proiektuari dagokionez, proiektuak 
barne hartzen dituen dibulgazio- eta sentsibilizazio-jar-
duerak burutu ditu CEAk 2008an, esate baterako min-
tzaldiak eta landa-bisitak. Horietan, saguzar, igaraba eta 
ur-ipurtatsen arazoak, kontserbazioa eta kudeaketa izan 
dira aztergai.
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02.1 PRESTAkUNTZA  
ETA DIBULGAZIOA

Ingurumena�rekiko 
sentsibiliza�zio-ja�rduera�k
Urteko era�kusketa�-progra�ma�
2008ko era�kusketa�-progra�ma�

Helburua�k:�
Natura zaintzeko beharrarekiko sentsibilizazioa sortzea.

Herritarrak bizimodu eta eredu iraunkorretara bideratzea.

Deskriba�pena�:�
2008. urteko programak honako erakusketa hauek 
jaso ditu:

 • “Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: mu-
gikortasun iraunkorra eta espazio publikoa” 5. argaz-
ki-lehiaketaren erakusketa.

 • “Animalien idazkera” erakusketa.
 • “Ingurumenaren biografiak” erakusketa.
 • “Bernardo Lara, gainak, hostotzak eta izakiak” erakusketa.
 • “Entzungor, soinua eta gu” erakusketa.
 • “Naturaren argazkilariak 2008-Wildlife photographer 

of the year 2008” erakusketa.
 • “Hegaztiak liburuen arabera” erakusketa.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopuru osoa�:� 6.039 lagun.

Da�ta�:� urte osoa.

Aurrekontua�:� 35.000 € (Vital Kutxaren Gizarte Ekintzare-
kin batera finantzatua).

“Medio Ambiente Vitoria�-Ga�steiz 
Ingurumena�:� mugikorta�sun ira�unkorra�  
eta� espa�zio publikoa�” 
 5. a�rga�zki-lehia�keta�ren era�kusketa�

Helburua�k:�
Herritarrek ingurumenaren gaiari hainbat ikuspegitik 
hel diezaioten lortzea, kasu honetan “Mugikortasun 
iraunkorraren eta espazio publikoaren” ikuspegitik.

“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: mu-
gikortasun iraunkorra eta espazio publikoa” 5. argazki-
lehiaketan aukeratutako lanak jendaurrean aurkeztea.
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Automobil pribatuaren erabilera masiboan oinarritu-
tako egungo mugikortasun-ereduaren aurrean egon 
daitezkeen bestelako aukeren inguruko gogoeta sorra-
raztea eta mugikortasun-aukera bat edo beste bat hau-
tatzearen garrantziaz ohartaraztea.

Deskriba�pena�:�
Erakusketak 46 lan jaso zituen. Haietatik 12 argazki sari-
dunak izan ziren (lehen hiru sariak eta 9 accesitak) eta, 
gainerakoak, “Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Inguru-
mena: mugikortasun iraunkorra eta espazio publikoa”  
5. argazki-lehiaketan aurkeztutako 279 lanen lagina.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 609 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko urtarrilaren 24a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko otsailaren 24a.

“Anima�lien ida�zkera�” era�kusketa�

Helburua�k:�
Biodibertsitatearen eta ekosistemaren kontzeptuak azal-
tzea, eta espezie bakoitza eta espazio bakoitza kontser-
batzeko premia transmititzea, naturaren beraren hizkun-
tza, bizitzaren aztarnak alegia, erabilita.

Deskriba�pena�:�
Erakusketa hau gure mendi eta landetan barrena ga-
ramatzan ibilbidea da. Bisitariek animalien hizkuntza 
sekretua ezagutzeko aukera ederra da. Ekosistemetako 
osagai animatuak ezagutzea da kontua, baina haiek ikusi 
gabe, soilik beren bizileku diren tokietan uzten dituzten 
mezuak behatuz eta interpretatuz.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 946 lagun, haietatik 10 bisita gidatuetan.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko martxoaren 13a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko apirilaren 13a.

“Ingurumena�ren biogra�fia�k” era�kusketa�

Helburua�k:�
Asiako hainbat lurraldetako biztanleek beren ingurume-
nean bizi izan dituzten aldaketak erakustea, pertsona ho-
riek azaldutako esperientzia eta bizipen pertsonalen bidez.

Deskriba�pena�:�
Irabazi asmorik gabeko ekimen honek Asiako hainbat 
lurraldetako biztanleek euren ingurumenean bizi izan 
dituzten aldaketei buruzko lekukotasuna jaso du. Ingu-
rumena nola andeatu den ikusi duten gizabanako eta 
komunitateen kontakizunak azaltzen dira biografietan, 
narriadura horrek haien bizitzan eragin zuzena izan 
duelarik. Hala, biografia horien artean, Aral itsasoa 
lehortzeak uzbekoei eragindako estualdiari buruzko 
historia edo larreen gehiegizko erabilerak Mongoliako 
nomaden bizitzan izan duen eraginari buruzkoa daude.

Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren 
Hamarkada dela-eta abian jarritako ekimenen espa-
rruan kokatuta dago proiektua.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 630 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko apirilaren 17a.

Ama�iera�-eguna�:� maiatzaren 18a.

“Berna�rdo La�ra�, ga�ina�k, hostotza�k  
eta� iza�kia�k” era�kusketa�

Helburua�k:�
Bernardo Lararen obra erakustea. Naturaren margola-
ria izanik, Iberiar Penintsulako landaredia eta faunaren 
espezierik berezienak eta haien bizileku diren paisaia bi-
kainak begien miran jarri ditu Bernardo Larak.

Deskriba�pena�:�
Bernardo Lararen hitzetan, olio-bilduma horrek “Euro-
pako Mendietako paisaiak eta izakiak islatzen ditu, bai 
nire ekimena horixe izan delako bai duela urte asko 
suz eta harriz markatu ninduen espazio bat adierazteko  
beharra nuelako…”
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Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 1.023 lagun, horietatik 370 bisita gidatuetan.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko maiatzaren 22a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 22a.

“Entzungor, soinua� eta� gu” era�kusketa�

Helburua�k:�
Soinu-inguruneari buruzko tresna pedagogiko, komu-
nikatibo eta eraginkorra sortzea.

Gure entzumenaren eta soinu-ingurunearen artean sor-
tzen diren erlazio eta gatazkak islatzea.

Soinua zer den, nola entzuten dugun, soinu bakoitza 
nola interpretatzen dugun edo soinuek hartu ditzaketen 
esanahi ugariak azaltzea.

Gure gizartean soinuak betetzen duen papera aztertzea.

Kutsadura akustikoaren inguruan sentsibilitatea indartu 
eta kontzientzia ekologikoa bultzatzea.

Entzumenaren kultura berri, ekologiko eta eguneratua 
proposatzea.

Deskriba�pena�:�
Entzungor erakusketa Artelekuko AUDIOLABek antolatu du, 
CEA Vitoria-Gasteizko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiarekin 
eta CRISTINA ENEA Donostiako Ingurumen Baliabideen 
etxearekin elkarlanean. 

Erakusketak honako alor tematiko hauek ditu:

 • Soinuaren formak,
 • Soinua eta gu: entzutearen ekologia.
 • Soinu-oroimena.
 • Soinu-fitxategiak.
 • Soinua arte gisa: aurrekariak.
 • Soinua arte gisa: gaur egun.
 • Dokumentazio-espazioa.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 562 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko uztailaren 3a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko abuztuaren 3a.

“Na�tura�ren a�rga�zkila�ria�k 2008-Wildlife 
photogra�pher of the yea�r 2008” era�kusketa�

Helburua�k:�
Natura- eta argazkilaritza-zaleen artean ez ezik, jende xe-
hearen artean ere naturaren argazkilaritzarekiko interesa 
piztea.

Deskriba�pena�:�
Wildlife Photographer of the Year lehiaketako epai mahaiak 
urtero urrian ematen dituen sari eta aipamen berezietatik 
atera dira erakusketa osatzen duten argazkiak. Lehiaketa 
hau, 1964an sortu zenetik, naturaren argazkilaritzaren alo-
rrean dagoen handiena eta entzutetsuena da.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 1.668 lagun, haietatik 94 bisita gidatuetan.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko urriaren 8a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko azaroaren 9a.
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“Hega�ztia�k liburuen a�ra�bera�” era�kusketa�

Helburua�k:�
Liburu zientifiko-teknikoak eros eta irakur daitezen sus-
tatzea.

Lurrean daukagun hegaztien espezie-dibertsitatearen in-
guruko gogoeta bultzatzea.

Deskriba�pena�:�
Azken urteetan hegaztien inguruko bibliografian argita-
ratu diren azalik onenen sorta bat jarri da erakusgai.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldeko erakustaretoa.

Bisita�ri kopurua�:� 601 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko azaroaren 13a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko abenduaren 14a.

Efemeridea�k eta� beste  
ekita�ldi ba�tzuk ospa�tzea�

2008ko ospa�kizuna�k

Helburua�k:�
Egun eta gertakari jakin batzuk baliatzea ingurumenare-
kiko sentsibilizazioa erraztuko duten jolas- eta jai-ekime-
nak antolatzeko. 

Egun eta gertakari jakin batzuk baliatzea Eraztun Berdea 
ezagutarazteko, hiri inguruko parkeen erabilera publikoa 
sustatzeko eta ingurumen-hezkuntza bultzatzeko.

Deskriba�pena�:�
Jardunaldi ludikoak dira, oso egokiak ingurumenari 
buruzko dibulgazio- eta sentsibilizazio-ekimenak gauza-
tzeko. 2008an zehar, CEAk honako ospakizun hauek an-
tolatu ditu edo antolakuntzan parte hartu du:

 • Hezeguneen Mundu Eguna. Otsailaren 2tik 22ra.
 • Dibertsitate Biologikoaren Mundu Eguna. Maiatzaren 

22tik ekainaren 1era.
 • Aste Berdea: Ingurumenaren Mundu Eguna. Ekaina-

ren 2tik 8ra.
 • Vitoria-Gasteizko XIII. Jolas Jaialdia. Ekainaren 10etik 

29ra.
 • Olarizu Eguna. Irailaren 15a.
 • Mugikortasun Iraunkorraren Europar Astea. Irailaren 

16tik 22ra.
 • Bionekaraba Nekazaritza Ekologikoaren IX. Azoka. 

Urriaren 4a.
 • Hegaztien Mundu Eguna. Urriaren 4tik irailaren 14ra.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 23.176 lagun, Jolas Jaial-
dian parte hartu zutenak kontuan hartu gabe.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko otsailaren 28a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko urriaren 5a.

Aurrekontua�:� 101.218 € (hainbat erakundekin batera 
finantzatua).

Hezeguneen Mundu Eguna�

Helburua�k:�
Herritarrak hezeguneen garrantzi ekologiko eta sozialare-
kiko eta hori zaintzeko beharrarekiko sentikor bihurtzea.

Deskriba�pena�:�
1997. urteaz geroztik, urtero, otsailaren 2an, Hezeguneen 
Mundu Eguna ospatzen da. Ospakizun horrek Hezegu-
neen inguruko Ramsar Hitzarmena sinatu zen eguna, 
1971ko otsailaren 2a alegia, oroitzen du. Hainbat erakun-
de ofizialek, gobernuz kanpoko elkartek eta gizarte-taldek 
aukera baliatzen dute hezeguneek eragiten dituzten onu-
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rak eta dauzkaten balioak herritarrei hurbiltzeko. 2008ko 
Hezeguneen Mundu egunerako goiburua honako hau 
izan zen “Hezegune osasuntsuak, jende osasuntsua”.

Ospakizun hori dela eta, CEAk antolatutako programak 
ondorengo jarduera hauek barne hartu zituen: Sal-
buruko hezeguneetan zehar bizikletaz egindako ibilbide 
gidatua, euskal hezeguneen kudeaketari buruzko saioa 
Hiri Ekologiaren Gelan eta baso-igel jauzkaria ikusteko 
gau-bisitaldiak.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 50 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko otsailaren 2a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko otsailaren 22a.

Aurrekontua�:� 900 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Dibertsita�te Biologikoa�ren Mundu Eguna�

Helburua�k:�
Herritarren artean biodibertsitatearen garrantziaz eta 
zaintzeko eta hobetzeko beharraz sentsibilizazioa za-
baltzea.

Biodibertsitatea zaintzeko hainbat estrategia erakutsi 
eta herritarrei Vitoria-Gasteizko aberastasun naturalari 
buruzko alderdi ezezagunak ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Maiatzaren 22a Dibertsitate Biologikoaren Nazioarte-
ko Eguna izendatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak, 
gizateriarentzat funtsezkoa den alderdi horri lotutako 
ulermena eta sentsibilizazioa areagotzeko xedez. Aurten-
goan aukeratutako gaia hauxe izan da: “Biodibertsitatea 
eta nekazaritza”.

Ospakizun hori dela eta, CEAK prestatutako egitarauak 
honako jarduera hauek barne hartu ditu: “Salburuko 
landare-biodibertsitatea” ibilbide botanikoa, Joaquín 
Araujok eskainitako “Biodibertsitatea ospatuz” hitzaldia, 
“Paseriformeen adinaren datazioa mudaren azterketa-
ren bidez” ikastaroa eta “Biodibertsitatea eta natura-
ondarea” argazki-rallya.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 150 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko maiatzaren 22a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 1a.

Aurrekontua�:� 6.000 €.

Aste Berdea�:� Ingurumena�ren Mundu Eguna� 

Helburua�k:�
Ospakizun horrek eskainitako aukera baliatuz, Vitoria-
Gasteizko Tokiko Agenda ezagutarazi eta ingurumenari 
buruzko programa ludiko eta hezigarria garatzea.

Deskriba�pena�:�
Ekimen ugari gauzatu dira 2008an, horietako batzuk 
CEAk zuzen-zuzenean sustatuak eta beste batzuk, berriz, 
beste erakunde batzuekin elkarlanean. Programa honako 
hau izan da:
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 • Ekainaren 2an, 2007-2008ko Eskolako Agenda 21en 
emaitzak aurkeztu ziren. Ikasturteko gai nagusia “Ura 
eta ibaiak” izan zen. Ekitaldian, ikasle parte-hartzai-
leek ikasturtean zehar egindako lanaren konklusioak, 
konpromisoak eta proposamenak aurkeztu zizkioten 
alkateari.

 • Ekainaren 5ean, Ingurumenaren Mundu Egunean, 
Agenda 21en 2008ko buletina eta 2007ko iraunkorta-
sun-adierazleak aurkeztu ziren. Orobat, Hiri Ekologia-
ren Gelan saio bat egin zen, aztergai hau zuela: “Ener-
gia berriztagarriak eta etxean energia aurreztea”.

 • Ekainaren 8an, Ingurumenaren Jaia ospatu zen Ola-
rizuko landetan. Antolatutako programak ondorengo 
ekimen hauek barne hartu zituen: energia berriztaga-
rrien erakustaldia, hondakin-materialez jostailuak egi-
teko tailerra, energia berriztagarrien tailerra, landare 
erabilgarriak, material birziklatuez egindako trebeta-
sun-jokoak, haur-jolasak eta bisita gidatuak etxaldean.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 1.750 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 2a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 8a.

Aurrekontua�:� 10.500 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Vitoria�-Ga�steizko xIII. Jola�s Ja�ia�ldia�

Helburua�k:�
Jolasaren bidez ingurumenarekiko sentsibilizazioa sus-
tatzea, batik bat haur txikienen artean.

Deskriba�pena�:�
Jolas Jaialdiaren barruan, ingurumenari eskainitako es-
pazioa Florida parkean kokatu da, “Ingurumen-abentu-
ra” deitutako gunean, hain zuzen. Gune horretan hon-
dakin, ur, energia eta biodibertsitateari buruzko jolas eta 
jarduerak gauzatu dira.

Aurreko edizioetan bezala, parkeko zuhaitzak ezagutzeko 
helburua zuen “Aurkitu aztarna” jarduera eta “Birziklape-
naren azoka” jolasa antolatu dira 2008. urtean.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 55.873 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 10a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko ekainaren 29a.

Aurrekontua�:� 11.868 €.

Ola�rizu Eguna�

Helburua�k:�
Olarizuko jaia aprobetxatuz, ingurumenarekiko sentsi-
bilizazioa areagotzeko jarduerak antolatzea eta CEAren 
instalazioak (Etxaldea eta Olarizuko baratzeak) eta horie-
tan gauzatzen diren jarduerak ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
CEAk, 2008an, jolas tradizionalen eta asmatuen erakus-
taldi parte-hartzailea eskaini zuen adin guztietako herri-
tarrentzat, Olarizuko ohiko erromerian antolatu ohi diren 
jolas- eta kultura-ekimen ugariak osatzeko.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 1.500 lagun.

Eguna�:� 2008ko irailaren 15a.
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Aurrekontua�:� 1.200 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Mugikorta�suna�ren Astea�:� “Hiria� nire a�utoa� 
ga�be” Europa�r Ja�rduna�ldia�

Helburua�k:�
Herritarrek hiriko trafikoaren arazoekiko kontzientzia har-
tzea: kongestioa, kutsadura, bideko segurtasun-falta...

Herritarrei trafikorik gabeko ingurunean hiria eta bere 
ondarea ezagutzeko aukera eskaintzea.

Herritarrek hiri-mugikortasunaren alorrean parte har de-
zaten erraztea.

Hirian mugikortasun iraunkorra lortzeko jarri behar diren 
neurriei buruz gogoeta egitea.

Deskriba�pena�:�
Jarduerak irailaren 16tik 22ra bitartean gauzatu ziren. 
Azken egun horretan, Europar Jardunaldia izan zela eta, 
munta handiko difusio-kanpaina plazaratu zen prentsan, 
irratian eta telebistan, baita bide publikoan ere.

Egun bakoitzeko ekitaldiek hiri-garraiobideak izan zituz-
ten aztergai. Hala, programa era honetan garatu zen:

 • Aste osoan zehar:
 – Erakusketa ibiltaria: “Aire garbia guztion artean”, 

gizarte-etxeetan.
 – Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta 

Espazio Publikoaren Planari buruz informatzeko eta 
parte hartzeko saioak, Hiri Ekologiaren Gelako pro-
gramazioaren esparruan.

 • Irailak 17: Gidaritza ekologikoari buruzko ikastaroa 
Kultura Etxean.

 • Irailak 18: Garraio publikoari buruzko informazio-
kanpaina eta lehiaketa.

 • Irailak 19:
 – Ibilgailu pribatuen erabilera partekatua sustatzea 

helburu zuen jardunaldia.
 – Ikus-entzunezko proiekzioa: “Mundua bizikletaz”.

 • Irailak 20: Bizikletari eskainitako eguna:
 – “Olagibel bizikletaz” I. bizikleta-ibilaldia, gasteiztar 

arkitekto ospetsuak egindako obrak banan-banan 
ezagutzeko.

 – Bizikletak konpontzeko tailerra, informazio-panelak 
eta parte hartzeko guneak, Konstituzio plazan.

 • Irailak 21: Oinezko ibilbidea hirigunea eta Eraztun Ber-
dea lotzen dituen Abetxukoko hiri-zidorrean zehar.

 • Irailak 22: “Hiria nire autoa gabe. Aire garbia guztion 
artean” europar eguna. Aurreko urteetan bezala, tra-
fikoa murriztu zen. Kasu horretan, Gorbeia, Ricardo 
Buesa eta Antso Jakituna kaleetan izan ziren murri-
zketak, horietan hainbat jarduera gauzatu baitziren, 
hala nola eskola-tailerrak, Vitoria-Gasteizko Mugikor-
tasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren 
erakusketa, mimo-emanaldiak, tranbiaren gaineko 
informazio-gunea, hiri-bizikleten erakusketa…

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 16.586 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� Irailaren 16a.

Ama�iera�-eguna�:� Irailaren 22a.

Aurrekontua�:� 60.000 € (Udalsarea 21ekin batera finan-
tzatua).

Bioneka�ra�ba� Neka�za�ritza� Ekologikoa�ren Ix. 
Azoka� 

Helburua�k:�
CEAren baratzezaintza ekologikoari buruzko jarduerak 
ezagutaraztea.

Nekazaritza ekologikoa eta produktu osasungarrien 
kontsumoa sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Arabako Nekazaritza Ekologikoaren Elkarteak (Bione-
kazaritza) antolatutako “Bionekaraba” Nekazaritza Eko-
logikoaren Azoka ospatu zela eta, Olarizuko eta Abe-
txukoko baratze ekologikoetatik ateratako produktu sorta 
batez osatutako standa jarri zuen CEAk.

Lekua�:� Aihotz plaza.

Berta�ra�tu kopurua�:� 1.000 lagun.

Eguna�:� 2008ko urriaren 4a.

Aurrekontua�:� 750 €.
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Hega�ztien Mundu Eguna�

Helburua�k:�
Hegaztien mundua herritarrengana hurbiltzea eta he-
gaztien garrantziaz, haien gaineko mehatxuez eta haiek 
zaintzeko beharraz ohartaraztea.

Deskriba�pena�:�
Urriaren 4tik 5era bitartean Hegaztien 2008ko Mundu 
Eguna ospatu zen Araban. Ekitaldia BirdLife Internatio-
nalek bultzatua da, hegaztien mundua eta arazoak ezagu-
tarazteko xedez. Oraingoan, ahate gorrizta (Netta rufina) 
aukeratu zuten “Urteko hegazti”, Espainiako ur-hegaztien 
eta horiek bizitegi duten hezeguneen ikur izategatik.

Programak honako ekimen hauek barne hartu zituen:

 • Urriaren 4an eta 5ean, “Gaueko eta eguneko hegazti 
harraparien muda-, adin-, eta sexu-ereduak” ikastaroa 
gauzatu zen”.

 • Urriaren 5ean, ondorengo jarduera hauek burutu zi-
ren Lakuan:
 – Betoñoko urmaeletik, hegaztien behaketa eta iden-

tifikazio monitorizatua.

 – Hegaztien siluetak identifikatzeko lehiaketa.
 – Hegaztien zientzia-eraztunketarako jarduerak.
 – Hegaztien argazkiak identifikatzeko lehiaketa.
 – Hegaztien kantuak identifikatzeko lehiaketa.
 – Argazki eta digiscoping (teleskopio bidezko argazki 

digitala) tailerrak, Arkauteko urmaeleko “Los Fres-
nos” behatokian.

 – Bisita gidatuak hezeguneetara.
 – Ornitologiari buruzko kontsulta bibliografikoak.
 – Kometak egiteko eta erabiltzeko “Lau Haizetara” 

tailerra, adin guztietako publikoarentzat.
 – Adin guztietako publikoarentzako papiroflexia-tai-

lerrak.
 – Haur-jolasak.

 • Azaroaren 13tik abenduaren 14ra bitartean, “Hegaz-
tien eboluzioa liburuen arabera” izeneko erakusketa 
aurkeztu zen Olarizuko Etxaldean.

Lekua�:� Salburuko parkea eta Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 2.140 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko urriaren 4a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko abenduaren 14a.

Aurrekontua�:� 10.000 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Dibulga�zio-ma�teria�la� la�ntzea�
“Vitoria�-Ga�steiz. Hezkuntza�ra�ko Espa�zioa�. 
2008-2009 ika�sturtea�” gida�liburua�

Helburua�k:�
Udal-sailek ikastetxeei begira 2008-2009 ikasturtean an-
tolatutako jarduera-programak ezagutaraztea, horien ar-
tean CEAk eta AMVISAk eskainitako ingurumen-hezkun-
tzarako programak.

Hezitzaileei beren zereginak eta, batez ere, naturarekin 
eta ingurumenarekin zerikusia dutenak programatzeko 
lagungarri izan dezaketen tresna eskaintzea.

Deskriba�pena�:�
CEAk eta AMVISAK Vitoria-Gasteizen ingurumen-
hezkuntzaren arloan eskainitako jarduera guztiei buruzko 
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informazioa ematen du gidaliburuak. Ikasmaterialak, 
tailerrak, ibilbideak eta ingurumen-hazkuntzari lotutako 
bestelako edukiak aurki daitezke horretan.

Gidaliburuaren edizio horretan CEAk eta AMVISak an-
tolatutako jarduerak zehatz-mehatz aurkeztu eta behar 
besteko aurrerapenez horietan parte hartzeko aukera es-
kaintzen da, berariaz prestatutako fitxak erabiliz.

Norentza�t:� ikastetxe eta gizarte-taldeentzat.

Argita�ra�tze-da�ta�:� 2008ko iraila.

Aurrekontua�:� Komunikazio eta Protokolo Zerbitzuak bere 
gain hartu du argitalpenaren kostua.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/conte-
nidosEstaticos/adjuntos/6053.pdf

INBIOS proiektua�ren liburuxka�

Helburua�k:�
Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea handitzeko 
helburua duen INBIOS proiektuari buruzko dibulgazio-
ekimenak ezagutaraztea.

Salburuko hezeguneetako animalien artean katuek era-
gindako inpaktua gutxitzeko helburua duen “Nork jarriko 
dio txintxarria katuari?” izeneko kanpaina aurkeztea.

Deskriba�pena�:� 
DIN A 6 formatuko 8 orrialdeko liburuxka hedagarria 
da. Horretan, Salburuko hezeguneetako biodibertsita-
tea handitzeko INBIOS proiektuari lotuta aurreikusitako 
dibulgazio-jarduerak azaltzen dira.

Ale kopurua�:� 3.000.

Argita�ra�tze-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Aurrekontua�:� 850 €.

“Bizi Ibilbide Berdea�”ren eta� “Bizi Ibilbide 
Urdina�”ren liburuxka�k eta� pa�nela�k 

Helburua�k:�
Salburuko parkeko landarediari eta fauna ornitologikoari 
buruzko informazioa eskaintzea.

Salburuko hezegunea suspertutako natura-gune gisa 
aurkeztea.

Parkeari eta horretan jokatzeko eta erabiltzeko arauei 
buruzko informazioa ematea.

Salburuko parkean ibilbide autogidatuak egiteko baliabi-
deak eskaintzea.
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Deskriba�pena�:� 
Salburuko eta inguruko landare eta animaliei buruzko 
hainbat alderdi ezagutarazteko helburua dute liburuxkak 
eta panelek. Horiei esker, parkean zehar ibilbide autogi-
datuak egitea errazagoa da. Salburuko parkea suspertze-
ko argibideak eta parke barruan jokatzeko arau eta ahol-
kuak ere barne hartzen ditu informazioak.

Lehen fasean, 2008an, Ibilbide Berdea (landareei buruz) 
eta Urdina (hegaztiei buruz) garatu dira. Haien informa-
zioari esker, azaldutako espezieen fenologia, bizi-errit-
moak eta etologia interpreta daitezke, ibilbidea interes-
garriagoa eta elkarreragileagoa izan dadin. Horrez gain, 
“Bizi Ibilbide Berdeak” Salburuko parkeko ohiko landa-
reei buruzko informazio-panel orokorra eta beste hamaika 
panel ere barne hartzen ditu. Bestalde, “Bizi Ibilbide Urdi-
nak” hamaika hegazti-espezieri buruzko informazio-panel 
orokorra eta panel bana barne hartzen ditu.

Aurrekontua�:� 21.139 €.

2009ko egutegia�:� “Medio Ambiente Vitoria�-
Ga�steiz Ingurumena�:� la�nda�-ingurunea�, 
pa�isa�ia�k eta� herrita�rra�k”

Helburua�k:�
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” argazki-
lehiaketan saritutako argazkiak argitalpen batean plaza-
ratzea. Lehiaketaren seigarren edizioaren gaia “Landa-
ingurunea: paisaia eta herritarrak” izan da.

Deskriba�pena�:�
Hormako egutegia da eta hilabete bakoitzari dagokion 
irudia “Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” 
argazki-lehiaketan saritutako argazki bat da. CEAk urte-
ro antolatzen du lehiaketa hori eta 2008ko gaia “Landa-
ingurunea: paisaia eta herritarrak” izan zen.

Argita�ra�tze-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ale kopurua�:� 5.000.

Aurrekontua�:� 8.500 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).
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Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun Ira�unkorra�ren 
eta� Espa�zio Publikoa�ren Pla�na�ren 1. fa�sea�ren 
liburuxka�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Planaren 1. faseak barne hartzen dituen 
alderdi nagusiak argitalpen batean jasotzea, Madrilen 
2008ko abenduan egindako Ingurumenari buruzko IX. 
Kongresu Nazionalean eta, ondoren, Vitoria-Gasteizko 
herritarren artean ezagutarazteko xedez.

Deskriba�pena�:�
DIN A-4 formatuko 16 orrialdez osatutako liburuxka da, 
non Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Es-
pazio Publikoaren Planaren 1. fasearen berri ematen den.

Argita�ra�tze-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ale kopurua�:� 5.000.

Aurrekontua�:� 5.951 € (Udalsarea 21ekin batera finantzatua).

Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun Ira�unkorra�ren 
eta� Espa�zio Publikoa�ren Pla�na�ren 1. fa�sea�ren 
pa�nela�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Planaren 1. faseak barne hartzen dituen 
alderdi nagusiak panel batean jasotzea, 2008ko aben-
duan hirigunean ezarritako tranbiari buruzko informazio-
karpan ezagutarazteko.

Deskriba�pena�:�
Panelaren neurriak 2,5 x 2,5 m dira eta, horretan, Vitoria-
Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Pu-
blikoaren Planaren 1. fasea azaltzen da.

Argita�ra�tze-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� kosturik gabe.

Vitoria�-Ga�steizen era�kustokia� Ingurumena�ren 
Ix. kongresu Na�ziona�lea�n

Helburua�k:�
Ingurumenaren IX. Kongresu Nazionalaren esparruan, 
Vitoria-Gasteizek ingurumenaren eta iraunkortasunaren 
arloetan emandako urratsak erakustea eta ideiak ekintza 
bihurtzen ari diren hiriko proiektuen berri ematea.

Deskriba�pena�:�
Erakustokiak 40 metro koadro zituen eta informazioa 
hainbat formatutan (bideo, ordenagailu, liburuxka, pla-
no eta abarretan) emateko diseinatuta zegoen. “Vito-
ria-Gasteiz, mugikortasunaren eta espazio publikoaren 
ikuspegi orokorra” goiburupean, erakusgai nagusia Vi-
toria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Plana izan zen.

Horrez gain, Udaleko pertsonal teknikoak kudeaturiko 
erakustokiak honako udal-proiektu hauek ezagutarazi 
zituen:

 • Klima-aldaketa saihesteko estrategia.
 • Tokiko Energia Plana 2006-2010.
 • Bizikletak mailegatzeko zerbitzua.
 • Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren 

Plana. 
 • Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana.
 • Biodibertsitatea ikertu, zaindu eta hobetzeko estrategia.
 • Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea hobetzeko 

INBIOS proiektua.
 • Eraztun Berdea.
 • Salburuko hezeguneak.
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 • ATARIA, Salburuko hezeguneen interpretazio-zentroa.
 • Baratzezaintza ekologikoa (Olarizuko eta Abetxukoko 

baratzeak).
 • Komunitate-lorategien programa.
 • Agenda 21 eta 2009-2013 aldirako Ekintza Plana.
 • Eskolako Agenda 21.
 • Garapen iraunkorrerako sentsibilizazioa eta hezkuntza.
 • Ingurumenari buruzko informazio-sistema.
 • Iraunkortasun Behatokia.
 • Vitoria-Gasteizko GEO txostena.
 • Ura aurrezteko plan integrala.
 • Inguruko zarata.
 • Kutsadura elektromagnetikoa.
 • Industria-isuriak detektatzeko sistema.
 • Osasun-plana.

Da�ta�:� 2008ko abenduaren 1etik 5era.

Aurrekontua�:� 121.297 € (Udalsarea 21ekin batera finan-
tzatua).

komunika�zio-ka�npa�ina�k 
Vitoria�-Ga�steizko Bidezidorren Pla�na�ri  
eta� Bizikleta�k Ma�ilega�tzeko Zerbitzua�ri 
buruzko komunika�zio-ka�npa�ina�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Bidezidorren Plana eta Bizikletak Maile-
gatzeko Zerbitzua ezagutaraztea.

Herritarrak hiriko trafikoak eragindako arazoekiko sen-
tikor bihurtzea.

Hiriko mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Herritarrei zerbitzuaren gaineko informazio erabilgarria 
eskaintzea, zerbitzua zuzen erabiltzeko.

Hiriko mugikortasun mota iraunkorrak sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Bizikletak mailegatzeko zerbitzua 2004. urtean jarri zen 
abian lehen aldiz eta 2008ko martxotik irailera bitartean 
egon da funtzionatzen. Oraingo honetan, informazio-
kanpainarako liburuxkak argitaratu dira, Kongresu eta 
Turismo Zerbitzuarekin elkarlanean. Orobat, prentsako, 

irratiko eta telebistako komunikabide ugarietan plazara-
tu da kanpaina.

Halaber, Eraztun Berdeko bidezidor- eta pasealeku-sa-
rearen planoa jasotzen duten 10.000 poster hedagarri 
argitaratu dira. Material horiek turismo-bulegoan, gizar-
te-etxeetan, Olarizuko Etxaldean eta bestelako hezkun-
tza-ekipamenduetan banatu dira.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko martxoaren 4a.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abenduaren 30a.

Aurrekontua�:� 1.000 € (Kongresu eta Turismo Zerbitzuare-
kin batera finantzatua).

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/html/9/522.
shtml

Vitoria�-Ga�steizko Bizikleta� Mugikorta�suna�ren 
Gida� Pla�na� ga�ra�tzeko, hiriko joa�n-
etorrieta�n bizikleta�ren era�bilera� susta�tzeko 
komunika�zio-pla�na�

Helburua�k:�
Planifikatutako bidegorri-sarea eraginkorra izateko eta 
mugikortasuna bizikletara bideratzeko estrategia osaga-
rriak diseinatzea. Estrategia horiek behar bezala egitura-
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tzea, honako alderdi hauek identifikagarri izan daitezen: 
haien edukia, jarduteko sekuentzia, erakundeak, organo 
eskudunak eta esku hartzen duten eragileak, behar diren 
finantza- eta aurrekontu-baliabideen estimazioa eta es-
trategia horiek zehaztu eta ezartzeko denbora.

Deskriba�pena�:�
 • Bizikleta-azpiegiturei buruzko komunikazio-kanpaina, 

txirrindularien segurtasuna eta erosotasuna hobetze-
ko xedez.

 • Adin eta gizarte maila guztietako taldeei zuzendutako ko-
munikazio-, hezkuntza- eta kontzientziazio-programak.

 • Herritarrak eguneroko joan-etorriak bizikletaz egitera 
animatuko dituzten sentsibilizazio-kanpainak.

 • Herritarrei bizikleta-zirkulazioari buruzko araudi berria 
ezagutarazteko kanpaina.

 • Txirrindulariei bide-hezkuntza eta -prestakuntza es-
kaintzeko programa.

 • Beste eragile interesdun eta onuradun batzuekin hi-
tzarmenak sinatzeko proposamena, esate baterako tu-
rismoko, merkataritzako, industriako, unibertsitateko 
edo bidaiarien garraioko eragileekin.

 • Gogoeta, elkarrizketa eta eztabaida-foroak sortzeko 
plataformak.

 • Web-orrialdea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 17.900 €.

komunika�bideeta�ko dibulga�zioa�

Helburua�k:�
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren jarduerak ezaguta-
raztea.

Jokabide iraunkorragoak sustatzea.

Ingurugiro-gaiei buruzko analisia eta eztabaida bultzatzea.

Deskriba�pena�:�
CEAk hainbat komunikabide idatzi, irrati eta telebistatan 
kolaborazioak egiten jarraitu du 2008. urtean.

Esku-hartze horiek esker, tokiko edo maila orokorreko in-
gurumen-arazoekin zerikusia duten aztergaiak landu eta 
bere jarduera eta proiektuak ezagutarazi ditu.

Azpimarratzekoak dira SER katearekin egindako kolabo-
razioak, astelehenetan eskainitako asteroko programa 
baten bidez.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.
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Lehia�keta�k
“Medio Ambiente Vitoria�-Ga�steiz 
Ingurumena�:� la�nda�-ingurunea�, pa�isa�ia�k  
eta� herrita�rra�k” 6. a�rga�zki-lehia�keta�

Helburua�k:�
Argazkigintza ingurumen-gaietan parte hartzeko bidea 
izan dadin sustatzea.

Ohiko nekazaritza-eremuen ondare-balioari buruzko go-
goeta eragitea.

Deskriba�pena�:�
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” argazki-
lehiaketaren aurreneko edizioetan izandako parte-har-
tze arrakastatsuaren ostean, 2008. urtean lehiaketaren  
6. edizioa antolatu zen. Haren goiburua hauxe izan zen: 
“Nekazaritza-ingurunea: paisaia eta herritarrak”.

Lehiaketa irekia da eta interesa duen edonork parte har 
dezake, edozein teknikaz edo tratamenduz egindako 
obrak aurkeztuta.

Lehiaketan 115 egilek ateratako 279 argazki aurkeztu zi-
ren. Horietatik 12 argazkik saria lortu zuten (lehen 3 sa-
riak eta 9 accesit). Aurreko edizioan bezala, lan sarituak 
eta aukeratuak erakusgai egon dira 2008ko urtarrilean 
eta otsailean, Olarizuko Etxaldeko erakustaretoan. Oro-
bat, aurreko edizioetan bezala, 12 argazki sarituez osatu-
tako egutegia argitaratu zen 2009rako.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 115 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko irailaren 29a.

La�na�k a�urkezteko a�zken eguna�:� 2008ko urriaren 10a.

Aurrekontua�:� 5.500 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

“Ingurumen Zinema�ri buruzko Na�zioa�rteko 
Ja�ia�ldia�ren” 6. edizioa�

Helburua�k:�
Jendeari ikus-entzunezko komunikabideen bidez inguru-
mena eta garapen iraunkorra ulertzeko beste modu bat 
aurkeztea.

Ingurumen Zinemari buruzko Nazioarteko Jaialdiaren 
(FICMA) lankidetza-harremanari eutsi eta indartzea, ho-
rrelako ekimenak aldizka egiteko eta finkatzeko.

Deskriba�pena�:�
Kataluniako Ingurumen Zinemari buruzko Nazioarteko 
Jaialditik datozen dokumentalez eta metraje laburreko 
filmez osatutako sorta baten emanaldia da. Jaialdia ur-
tero egiten da eta bere gai nagusi eta helburuak ingu-
rumena eta gizakiaren eta haren ingurune naturalaren, 
sozialaren eta kulturalaren arteko harremanak dira.
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Aurten guztira 14 obra egon dira erakusgai, tartean 
dokumentalak eta metraje laburreko filmak, Jaialdiaren 
2008ko ediziotik etorriak.

Ikusle kopurua�:� 300 lagun.

Lekua�:� Vital Kutxako Luis de Ajuria aretoa eta Olarizuko 
Etxaldeko erakustaretoa.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko abenduaren 9a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko abenduaren 18a.

Aurrekontua�:� 6.000 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ingurumen-hezkuntza�ko 
progra�ma�

Ola�rizuko Etxa�ldeko ja�rduera�k
Ola�rizuko Etxa�ldeko 2007-2008ko  
ja�rduera�-progra�ma�

Helburua�k:�
Etxaldea eta hango instalazioak ingurumen-hezkuntzako 
ekimenak aurrera eramateko baliabide eta oinarrizko eki-
pamendu gisa erabiltzea.

Etxaldea publikoari irekitako espazio gisa sendotzea.

Deskriba�pena�:�
Olarizuko Etxaldea CEAren egoitza da. Ingurumenare-
kiko prestakuntza, hezkuntza eta sentsibilizazioa bidera-
tzeko hainbat gela eta instalazio dauzka, hala nola 
honako hauek: liburutegia, haurrentzako saila, dibulga-
zio-saila eta sail teknikoa dituena; gelak; erakustaretoa; 
hitzaldi-aretoa eta energia berriztagarrietarako tailerrak 
eta instalazioak.

Olarizuko Etxaldean 2007-2008 ikasturtean gauzatutako 
ingurumen-hezkuntzako programak ondorengo jarduera 
hauek barne hartu ditu:

 • Energia berriztagarriari buruzko tailerra.
 • Pisten bidezko ingurumen-lasterketa.
 • Ura, ezinbesteko laguna.

Norentza�t:� Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 2.580 ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Energia� berrizta�ga�rriei buruzko ta�ilerra�k

Helburua�k:�
Ikasleei energia berriztagarrien gaineko oinarrizko eza-
gutzak irakastea, Olarizuko Etxaldeko eguzki-energiako 
eta energia fotovoltaikoko instalazioak hezkuntza-ba-
liabidetzat erabilita.
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Energia berriztagarriak eta, batez ere, eguzki-energia era-
biltzearen garrantziaz kontzientzia hartzea.

Deskriba�pena�:�
Bi programa eskaintzen dira, hurrenez hurren DLHko eta 
DBHko ikasleei zuzenduta:

DLHko ika�sleentza�ko progra�ma�:�

 • Lehen fasean, energia-iturri ezberdinak aztertzeko jo-
lasa egiten da.

 • Bigarren fasean, CEAren eguzki-energiako instalazio-
ak bisitatzen dira.

 • Hirugarren fasean, bereganatutako ezagutzak batera 
jarri eta eguzki-energiaz elikatutako ur-berogailu erra-
za edo errota txikia eraikitzen da.

DBHko ika�sleentza�ko progra�ma�:�

 • Lehen fasean, energiaren arazoak erakusteko ikus-
entzunezko saioa aurkezten da.

 • Bigarren fasean, CEAren eguzki-energiako instalazio-
ak bisitatzen dira.

 • Hirugarren fasean, energia berriztagarriak erabiltzen di-
tuzten maketak eraikitzeko tailerra egiten dute ikasleek.

Norentza�t:� DLHko eta DBHko ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 22 ikastetxetatik etorritako 1.289 
ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Aurrekontua�:� 12.600 € (Caja Vital Kutxako Gizarte Ekin-
tzarekin batera finantzatua).

Pisten bidezko ingurumen-la�sterketa�

Helburua�k:�
Jolasen bidez eta liburuak kontsultatuz, gure ingurunean 
ohikoak diren animaliak ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Bilaketa dokumentala eta elementuak naturan aurkitzea 
nahasten dituen ariketa da. Jardueraren helburua ani-
maliak identifikatzea da (urtxintxa, basurdea, zikoina, 
etab.).

Ikasleek liburu eta materialetara daramatzaten hainbat 
pista dituzte. Horien bidez, espezie “ezezagunari” 
buruzko informazioa eta datuak jasoko dituzte, hala nola 
haien habitata, elikadura mota, aztarnak eta bestelako 
ezaugarriak.
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Behin espezieak ezagutu eta identifikatuta, Olarizuko 
Etxaldearen inguruan (Olarizuko zelaietan) bilatzeko es-
katzen zaie ikasleei. Horretarako plano txiki baten lagun-
tza izango dute.

Jarduerak bi ordu eta erdi irauten du.

Norentza�t:� DLHko 3. zikloko ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 8 ikastetxetatik etorritako 548 ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2007ko azaroa.

Aurrekontua�:� 8.358 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ura�, ezinbesteko la�guna�

Helburua�k:� 
Haur txikienei etxean ura nola erabili behar duten eta 
urak naturan duen garrantzia ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Jolas horretan, uraren ohiko erabilerak identifikatu os-
tean (edan, eskuak eta hortzak garbitu, platerak garbitu, 
etab.) txorrota itxi eta ura aurreztu beharra dagoela go-
goratzen zaie umeei. Jardueraren bidez uraren inguruko 
kontzeptu garrantzitsuak irakasten zaizkie, hala nola ura-
ren zikloa, kutsadura-iturriak eta -eragileak, izakien eta 

uraren arteko harremanak eta ura baliabide eskasa dela.

Parte-hartzaileen adin txikiari egokitutako ikasmaterialak 
eta jolasak erabiltzen dira.

Jarduerak bi ordu irauten du eta Etxaldeko haur-gelan 
gauzatzen da.

Norentza�t:� DLHko lehen zikloko ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 10 ikastetxetatik etorritako 743 
ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko abendua.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko urtarrila.

Aurrekontua�:� 5.936 € (AMVISAk finantzatua).

Ola�rizuko ba�ra�tzeeta�ko ja�rduera�k
Ola�rizuko ba�ra�tzeeta�ko 2007-2008ko ja�rduera�-
progra�ma�

Helburua�k:�
Landa- eta natura-ingurunearekin zerikusia duten ingu-
rumen-hezkuntzako jarduerak gauzatzea.

Baratzezaintza ekologikoa sustatzea.

Naturarekin harremanetan aisiaz eta astialdiaz gozatzea.
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Da�ta�:� urte osoa.

Aurrekontua�:� 62.172 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Adinekoentza�ko a�isia�ldiko ba�ra�tze 
ekologikoa�k

Helburua�k:�
Adinekoek aisialdia era eraginkor eta aberasgarrian 
ematea.

Udalerrian nekazaritza ekologikoa sustatzea.

Nekazaritza tradizionaleko usadio eta ohiturak berresku-
ratzea.

Produktu naturaletan oinarritutako elikadura osasunga-
rria bultzatzea.

Deskriba�pena�:�
Jardueraren bidez, funtsean, 50 metro koadroko lur-zatia 
lagatzen zaio adinekoari, horretan baratzeak edo/eta lo-
reak landatzeko.

Lagapenak gutxienez urtebete irauten du eta urtero luza 
daiteke.

Norentza�t:� Lanean ez dauden 55 urtetik gorako biztanle 
gasteiztarrentzat.

Deskriba�pena�:�
Olarizuko baratzeetan natura- eta landa-ingurune ugari 
eta ezberdinak daude, hala nola honako hauek: landare 
autoktonoen mintegia, baratze ekologikoak, fruta-arbo-
lak, ornamentuzko landare exotikoak dituen kristalezko 
berotegia, urmaela, landare bizikorrak eta herrestariak 
dituen arrokaia, eraikin bioklimatikoa eta Vitoria-Gas-
teizko udalerriko baso-sistema nagusiak islatzen dituen 
arboretuma.

Landareekin lotutako ingurumen-hezkuntzako jarduerak 
aurrera eramateko espazio ezin hobea da, beraz.

Olarizuko baratzeetako jarduerak ikasle zein helduei 
begira antolatuta daude. Horien artean, baratzezaintza, 
lorezaintza eta fruta-arbolen landaketa eta tratamendua 
azpimarra daitezke.

Jarduera horiek guztiak, bai nekazaritza- eta basogintza-
jarduerak bai eta haiei lotutako prozesuak eta espazioa 
bera ere, laborantza ekologikoaren bidez gauzatzen dira, 
hau da, ingurumena erabat errespetatuta.

Horrez gain, antolatutako zereginetan parte hartu gabe 
ere, naturarekin harremanetan egon nahi duten guztiak 
egoteko eta elkartzeko espazioa da.

Norentza�t:� Ikasle eta helduentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 1.101 lagun.
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Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 90 lagun.

Da�ta�:� urte osoa.

Aurrekontua�:� 40.000 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ola�rizuko ba�ra�tzea�k zuretza�t za�ba�lik

Helburua�k:�
Olarizuko baratzeak dinamizatzeko jarduera bultzatzea.

Olarizuko baratzeetan nekazaritzaren eta basogintzaren 
alorretan gauzatzen diren jarduerak erakustea, hitzaldi 
teoriko-praktikoen bidez.

Deskriba�pena�:�
Olarizuko baratzeen inguruan lantzen diren alderdi guz-
tiak ezagutarazi nahi dira jarduera honetan. Ibilbide, 
hitzaldi eta lantegiak baliatuz, gai interesgarri askori 
buruzko ezagutzak eskainiko dira: etnografia, frutagintza 
ekologikoa, fruta eta barazkien artisau-kontserbak, sen-
dabide fitoterapeutikoen prestaketa eta aplikazioa, lora-
tegiko landareak, Arabako baso autoktonoak, etab.

Norentza�t:� Jende guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 690 lagun.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 5.094 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Loreontzieta�ko loreza�intza� la�ntegia�k 

Helburua�k:�
Loreak, lorategiko landare zurkarak eta landare erabilga-
rriak landatzen irakastea.

Deskriba�pena�:�
 • Tailer bakoitzak 30 ordu irauten du eta urteko sasoi 

ezberdinetan gauzatzen da:
 • Terrazarako eta balkoirako neguko loreak (tulipak, nar-

tzisoak, hiazintoak, udaberri-loreak, pentsamenduak, 
landare bizikorrak, eta abar) loreontzian landatzen 
ikasteko lorezaintza-tailerra: 2007ko urritik abendura.

 • Kanpoaldeko loreontzietan edukitzeko zurezko lan-
daretarako (konifero nanoak, hosto galkorreko nahiz 
iraunkorreko hostotsuak, erromeroa, ezkaia, izpilikua, 
etab.) lorezaintza-tailerra: 2008ko urtarriletik martxora.

 • Barlasai, balkoi eta terrazetarako udako loreak (lan-
dare lurrintsuak, sukaldaritzakoak eta sendagarriak) 
loreontzian landatzen ikasteko lorezaintza-tailerra: 
2008ko apiriletik ekainera.

Olarizuko baratzeetako kristalezko berotegian egiten dira 
tailerrok.
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Ama�iera�-eguna�:� 2008ko otsailaren 29a.

Aurrekontua�:� 3.078 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ura�rteko (Abetxuko) 
ba�ra�tzeeta�ko ja�rduera�k 

Adinekoentza�ko a�isia�ldiko ba�ra�tze 
ekologikoa�k

Helburua�k:�
Adinekoek aisialdia era eraginkor eta aberasgarrian 
ematea.

Udalerrian nekazaritza ekologikoa sustatzea.

Nekazaritza tradizionaleko usadio eta ohiturak berresku-
ratzea.

Produktu naturaletan oinarritutako elikadura osasunga-
rria bultzatzea.

Deskriba�pena�:�
Jardueraren bidez, funtsean, 50 metro koadroko lur-zatia 
lagatzen zaio adinekoari, horretan baratzeak edo/eta lo-
reak landatzeko. Lagapenak, gutxienez, urtebete irauten 
du eta urtero luza daiteke.

Lur-zatia laga aurretik, parte-hartzaileek baratzezaintza 
ekologikoari buruzko 60 orduko prestakuntza-ikastaroa 
egin behar dute. 2008. urtean, 30 parte-hartzaileek maia-
tza eta ekaina bitartean egin zuten ikastaroa.

Norentza�t:� Lanean ez dauden 55 urtetik gorako biztanle 
gasteiztarrentzat.

Norentza�t:� jende guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 90 lagun.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� 14.000 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Bertoko la�nda�rea�k susta�tu eta� heda�tzeko 
ka�npa�ina� 

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko eta Arabako landare autoktonoak eza-
gutaraztea.

Espezie exotikoen ordez bertoko landareen kontserba-
zioa eta erabilera sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Kanpainaren bidez, landare autoktonoak jaso nahi zituz-
tenei banatu zitzaizkien eta, horrez gain, landare horien 
ezaugarriei, zainketari eta erabilerari buruzko aholkuak 
eman zitzaizkien.

Landareak hartzeko lekua Olarizuko baratzeetako minte-
gia izan zen.

Norentza�t:� Interesa duten erakunde, elkarte, talde eta gi-
zabanakoentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 231 eskaera (215 gizabanako-
enak eta 16 erakundeenak).

Ha�siera�-eguna�:� 2007ko abenduaren 3a.
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Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 120 lagun.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 20.028 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ba�ra�tze ekologikoa�k:� zure elka�rgunea�

Helburua�k:�
Gazte eta helduek aisialdia era eraginkor eta aberasga-
rrian ematea.

Udalerrian nekazaritza ekologikoa sustatzea.

Nekazaritza tradizionaleko usadio eta ohiturak berres-
kuratzea.

Produktu naturaletan oinarritutako elikadura osasunga-
rria bultzatzea.
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Parkearen ahalmen hezigarria eta erabilera publikoa ga-
ratzeko xedez, CEAk hainbat ekipamendu jarri du herri-
tarren esku eta jarduera-programa zabala antolatu du, 
ikasleentzat berariaz diseinatutako eskola-programa 
barne hartuta.

Norentza�t:� Ikasle eta helduentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� Ia 8.000 lagunek parte hartu 
dute antolatutako bisitaldietan edo erabili dituzte ekipa-
menduak.

Eskola-programan, berriz, 22 ikastetxetatik etorritako 
2.019 ikaslek parte hartu dute.

Da�ta�:� Urte osoa.

Informa�zio-gunea�

Helburua�k:�
Bisitariei Salburuko hezeguneen gaineko informazioa 
eskaini eta ezagutza sakontzeko aukera ematea, hainbat 
baliabide haien esku jarriz.

Deskriba�pena�:�
Salburuko parkeko informazio-gunea Arkauteko sarreran 
dago, birmoldatutako ur-gordailu zaharrean kokatuta.

Deskriba�pena�:�
Jardueraren bidez, 75 metro koadroko lur-zatia lagatzen 
zaie parte-hartzaileei, horretan baratzeak edo/eta loreak 
landatzeko. Lagapenak, gutxienez, urtebete irauten du 
eta urtero luza daiteke.

Lur-zatia laga aurretik, parte-hartzaileek baratzezaintza 
ekologikoari buruzko 60 orduko prestakuntza-ikastaroa 
egin behar dute. 2008. urtean, 30 parte-hartzaileek maia-
tza eta ekaina bitartean egin zuten ikastaroa.

Norentza�t:� Vitoria-Gasteizko 18 eta 55 urte bitarteko he-
rritarrentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 60 lagun.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 6.665 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Sa�lburuko pa�rkeko ja�rduera�k
Sa�lburuko pa�rkeko 2007-2008ko ja�rduera�k

Helburua�k:�
Salburuko hezeguneak ezagutarazi eta horiek zaintzeko 
beharraz sentsibilizatzea.

Herritarrek parkea erabili eta horretaz gozatzea, hango 
ekipamenduen bidez.

Deskriba�pena�:�
Salburuko parkea Euskal Herriko hezegune kontinental 
baliotsuenetako bat da. 2002. urtean, Nazioarteko Ga-
rrantziko Hezegune izendatu zuten, Ramsar Hitzarmena-
ren arabera, eta 2005ean, Natura 2000 Sareko Garrantzi 
Komunitarioko Leku bilakatu zen.

Parkea balio eta interes handiko espazioa da, hango lo-
reen singulartasunagatik, ur-hegaztien ugaritasun eta ba-
rietateagatik, bertan bizi diren animalia anfibio, ugaztun 
eta ornogabeek zientziaren eta naturaren aldetik duten 
interesagatik eta landaredia era naturalean kudeatzeko 
helburuz sartutako orein-populazioagatik. Arrazoi horiek 
direla eta, ingurumen-hezkuntzako jarduerak aurrera 
eramateko leku ezin hobea da.
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Zentroak honako zerbitzu hauek eskaini izan ditu 2003. 
urteaz geroztik:

 • Arreta pertsonalizatua.
 • Arkauteko urmaelaren barruko irudiak zuzenean 

erakustea, urrutitik kontrolatutako kamera bati esker.
 • Dokumentu bidezko informazioa (gidak, liburuxkak…).
 • Prismatiko-mailegua.
 • Bizikleta-mailegua.
 • Argitalpen-salmenta.

Halaber, ikasleekin jarduerak egiteko tailerra dago bertan.

Asteburuetan eta jai-egunetan irekita dago jendearen-
tzat, goizeko eta arratsaldeko orduetan, urte osoan. 
Maiatzetik irailera bitartean ere lanegunetan irekitzen 
ditu ateak, arratsaldez.

Norentza�t:� Jende guztiarentzat.

Bertaratu kopurua: 7.761 lagun. Haietatik 1.146 lagunek 
bizikletak mailegatzeko zerbitzua erabili zuten eta 285ek 
prismatikoak mailegatzekoa.

Da�ta�:� Urte osoa.

Fa�una�ko espezie na�ba�rmenei lotuta�ko bisita�k

Helburua�k:�
Salburuko animalien eta haien ziklo biologikoen ezagu-
tza erraztea.

Gure inguruko izakiekiko sentsibilizazioa sustatzea, haien 
jokabidea eta erritmo biologikoak ezagutaraziz.

Deskriba�pena�:�
Ugaltze-garaian, oreinaren marrua eta baso-igel jauzka-
riaren jokaera ikusteko bisitaldiak.

Norentza�t:� Jende guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 60 lagun.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko otsaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko urria.

Ika�sleentza�ko ja�rduera�-progra�ma�  
Sa�lburuko pa�rkea�n

Helburua�k:�
Ikasleek ekosistemarekin harreman afektiboa izan deza-
ten lortzea.

Gure etxetik gertuko paisaia naturalak ezagutzea.

Naturarekiko jakin-mina eta interesa piztea.

Mendian eta landan zehar ibiltzeko ohitura hartzea (arris-
kuez ohartzea, ingurunea behatzea, zentzumenak erabil-
tzea…).
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Za�dorra�ko pa�rkeko ja�rduera�k
Jola�stuz ura� eza�gutu

Helburua�k:�
Uraren gaia ikasleengana hurbiltzea, ikuspegi ludiko eta 
atsegin batez.

Deskriba�pena�:�
Ipuinean oinarritutako aurkezpena egin ondoren, ikas-
leek hainbat jarduera burutzen dituzte: irudien elkarketa, 
gauzak arrantzatzea, ibaiaren behaketa eta gorputz-len-
goaia. Horien helburua ikasleek uraren eta ibaien ezau-
garriak ezagutzea da.

Norentza�t:� Haur Hezkuntzako 2. mailako 2. zikloko ikas-
leentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 15 ikastetxetatik etorritako 784 
ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� 6.384 € (AMVISAk finantzatua).

Ikasleei behatzeko tresnak erabiltzen irakastea.

Izakien eta inguru fisikoaren arteko harremana ezagutzea.

Ikasleei flora eta fauna ikertzen irakastea, lagin erreale-
kin egindako praktiken bidez.

Izaki txikien behaketa eta haiekiko estimua sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Programak hiru jarduera ditu eta bakoitzak bi ordu eta 
erdi irauten du, gutxi gorabehera:

Sa�lburuko ibilbidea�k
Ibilbideek jarduera praktikoak barne hartzen dituzte, hala 
nola prismatikoak nola erabili, behatokian hegaztiak be-
giratzea eta oreinen ohiturei, hezeguneen funtzionamen-
duari eta abarri buruzko azalpenak.

Biodibertsita�te-gela�
Informazio-guneko tailer-gelan egindako jarduera da. 
Horretan, urmaeletako ur-laginak hartu, erabili eta azter-
tzen dira.

Esperimentua�k Sa�lburua�n
Jarduera horrek proposamen dinamiko eta ludikoak ditu 
oinarri, parkea ikaslerik txikienengana hurbiltzeko xedez.

Norentza�t:� DLHko 1., 2. eta 3. zikloetako ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 22 ikastetxetatik etorritako 2.019 
ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� 11.200 € (AMVISAk finantzatua).
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Era�ztun Berdeko ja�rduera� 
orokorra�k

Era�ztun Berdeko 2007-2008ko ja�rduera� 
orokorra�k

Helburua�k:�
Eraztun Berdea eta bere ekosistemak ezagutaraztea.

Herritarrek Eraztun Berdea zaintzen eta hobetzen parte 
har dezaten sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Eraztun Berdea espazio ezin hobea da natura eta gure ingu-
ruko biodibertsitatea zaindu behar ditugula konturatzeko.

Han biltzen diren askotariko ingurune eta ekosistemak 
direla-eta (hezeguneak, basoak, ibaiertzak…), Eraztun 
Berdea ikasteko leku bikaina da, non herritarrek, batez 
ere gazteek, ingurumena zaindu eta babesteko jarduera 
hezigarrietan aktiboki parte har dezaketen.

Baina Eraztun Berdeko parke batzuetako alderdi be-
rezienak ezagutarazteko antolatu ohi diren jarduera-
programa espezifikoez gain, natura babesteko bestelako 

ekintza generikoak ere antolatu ohi dira, ez parke jakin 
bati buruzkoak, baizik eta era ibiltarian.

Hala, Eraztun Berdean 2008. urtean gauzatutako jarduera 
orokor horien artean, ibilbide ekologikoak, instalazio eta 
ekipamenduetan egindako bisitak eta basoetan landatze-
ko kanpainak ditugu.

Norentza�t:� Ikasleentzat eta jende guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 9.468 lagun. Horietatik 
5.802 ikasleak eta 3.666 bestelako bisitariak.

Era�ztun Berdeko bisita� gida�tua�k 

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea osatzen duten parkeak 
erakustea.

Salburuan, Olarizun, Zabalganan, Armentian eta Zadorra 
ibaiaren ingurunean dauden natura-gune eta ekipamen-
duen ezaugarri nagusiak aurkeztea.

Honako hauek ezagutaraztea: energia berriztagarrieta-
rako instalazioak, baratzezaintza ekologikoa, baso-min-
tegiak, ekosistemak suspertzeko prozesuak, erabilera 
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bi hilabetez zaintzeko konpromisoa hartzen dute, harik 
eta zuhaitza landatu arte.

2. fa�sea�:� Zuha�itza�k la�nda�tzea�. 2008ko otsailean eta mar-
txoan zehar. Ikasleek Zadorra ibaiaren ertzean landatu 
zituzten zuhaitzak, Krispiña inguruan, ingurumen-hezi-
tzaileek lagunduta eta aholkatuta. Gainerako parte-har-
tzaileek martxoaren 9an, igandean, landatu zuten. Azpi-
marratzekoa da urtarrilaren 24an Vital Kutxako Mejora 
fundazioarekin elkarlanean egindako landaketa, 50 lagu-
nek baino gehiagok parte hartu baitzuten horretan.

3. fa�sea�:� La�nda�tuta�ko zuha�itza�k za�intzea�. 2008ko maia-
tza eta ekaina. Ekaineko 15 egunetan, ikasleek landatu-
tako zuhaitzak bisitatu eta zaintzeko lanak egin zituzten 
(jorratzea, ureztatzea eta ongarriztatzea), ingurumen-
hezitzaileek lagunduta.

Norentza�t:� DLHko 2. eta 3. zikloko ikasleentzat eta jende 
guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 3.000 lagun baino gehiago, ho-
rietatik 21 ikastetxetatik etorritako 1.056 ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko azaroa.

publikoa kudeatzeko metodoak, ingurumen-informazioa 
eta -dokumentazioa kudeatzeko metodoak, etab.

Deskriba�pena�:�
Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea osatzen duten espazio 
guztiak ezagutzeko ibilbideak: Salburuko parkeak, Olari-
zu, Zabalgana, Armentia eta Zadorra ibaiaren ingurunea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 1.966 bisitari.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 9.287 €.

“Adopta� eza�zu zuha�itz ba�t eta� ha�z za�itez 
bera�rekin ba�tera�” xII. ka�npa�ina� 

Helburua�k:�
Ikasleei eta, or ohar, jende guztiari Vitoria-Gasteizko ber-
tako basoak ezagutaraztea eta zaintzen eta suspertzen 
parte harraraztea.

Zuhaitzekiko errespetua sustatzea, izakiak eta Lurreko bi-
zitzaren ezinbesteko eragileak diren aldetik.

Herritarrek Eraztun Berdea zaintzeko eta hobetzeko 
jokabide aktiboa izan dezaten bultzatzea.

Deskriba�pena�:�
Urtero antolatzen den kanpaina honetan bertako zuhaitz 
eta zuhaixkak banatzen dira pare-hartzaileen artean eta, 
lehen fasean etxean zaindu ondoren, Eraztun Berdeko 
parke batean landatu eta zainduko dira. 2008an, Zado-
rra ibaiaren ingurunean landatu dira, Krispiña ondoan. 
Banatutako zuhaitz-espezieak haritzak eta hari lotutako 
zuhaixkak izan dira.

Kanpainak bi modalitate izan ditu, bata ikasleei zuzendua 
eta bestea jende guztiari. Ikasleei zuzendutako modali-
tateak hiru fase izan ditu eta jende guztiari zuzenduak, 
berriz, bi.

1. fa�sea�:� Zuha�itza�k biltzea�. 2007ko azarotik 2008ko ur-
tarrilera bitartean. Zuhaitzak banatu zitzaizkien ikasleei 
Olarizuko baratzeetan eta jende guztiari Espainiako pla-
zan, Gabonetako nekazaritza-azokaren esparruan. Zu-
haitza eskuratzen duten ikasleek eta gainerako pertsonek 
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Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� 27.000 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ha�bia�-ka�xa�k:� etxe ba�t gure la�gun 
hega�la�rientza�t

Helburua�k:�
Txoriek ugaltzeko izaten dituzten beharrak eta ohiturak 
ezagutarazi eta haien iraupena bermatzea, habia-kaxak 
eraikiz eta jarriz.

Hegazti intsektujaleek ekosisteman duten garrantziaren 
eta dakarten onuraren berri ematea.

Naturaren babesaren aldeko jarrera aktiboak eragitea.

Deskriba�pena�:�
Habi-kaxak eraiki eta jartzeko tailerrak hiru fase izan zituen:

1. fa�sea�:� Ha�bia�-ka�xa�k era�iki eta� munta�tzea�. 2008ko urtarri-
lean. CEAk emandako monitoreak, erremintak eta mate-
rial osagarriak erabiliz, habia-kaxak egin zituzten ikasleek.

2. fa�sea�:� Ha�bia�-ka�xa�k Armentia�ko ba�soa�n ja�rtzea�. 2008ko 
otsailean. Negua bukatu aurretik, hegazti batzuen uma-
tze-garaiarekin batera, egindako kaxak Armentiako 
basoko zenbait lekutan jarri zituzten ikasleek, inguru-
men-hezitzaileek aholkatuta eta pertika teleskopikoez 
lagunduta.

3. fa�sea�:� Ha�bia�-ka�xen okupa�zioa�ren ja�rra�ipena� eta� kon-
trola�. 2008ko maiatzean. Ekimenaren arrakasta bertatik 
bertara egiaztatzeko, habia-kaxetan bizi ziren hegaztiak 
ikusi eta identifikatu ziren. Horretarako, ikasleek prisma-
tikoak, hegaztiak identifikatzeko gidaliburuak eta hegaz-
tien txiten fitxa moldekatuak erabili zituzten, ingurumen-
hezitzaileek lagunduta.

Norentza�t:� DLHko 5. mailako ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 4 ikastetxetatik etorritako 140 
ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Aurrekontua�:� 4.500 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ika�sleentza�ko ibilbide gida�tua�k 

Helburua�k:�
Eraztun Berdeko parkeak eta haien balio naturalak ikas-
leei ezagutaraztea.

Ikasleen artean natura-ingurunearekiko errespetua eta 
babesa sustatzea.

Deskriba�pena�:�
2007. eta 2008. urteetan ibilbide gidatuak eskaini ziren 
Armentiako basoan, Zabalganako parkean, Olarizuko 
baratzeetan eta Zadorra ibaian. Bisitatutako parke eta 
espazio bakoitzaren ezaugarri nagusiak erakutsi zituzten 
ibilbideek.

Zabalganako ibilbideek paisaian, orientazioan eta landa-
ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko erlazioan jarri 
zuten arreta-gunea.
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Ingurumena� kudea�tzeko uda�l-
insta�la�zioeta�ko ja�rduera�k

Ga�rdelegiko honda�kindegiko gela�ko 
ja�rduera�k 

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko hondakinak kudeatzeko eta maneiatze-
ko sistemak ikasleei ezagutaraztea.

Hondakinen problematikarekiko sentsibilizazioa sustatzea.

Ahalik eta hondakin gutxien sortzeko jokabideak bultzatzea.

Hondakinen produkzioa murrizteko bideak garatzea.

Deskriba�pena�:�
Jarduerak hiru fase ditu:

1. fa�sea�:� Honda�kindegia� ikusi a�urreko ja�rduera�k. Garde-
legi bisitatu aurretik, hondakinen sailkapenari, kudeake-
tari eta lotutako problematikari buruzko materialak eman 
zitzaizkien parte hartu zuten ikastetxeei.

2. fa�sea�:� Ga�rdelegiko honda�kindegia� bisita�tzea�. Hon-
dakindegiaren inguruko zenbait eremu bisitatu zituzten 
ikasleek: garbigunea, hondakindegia bera, biogas-plan-
ta, ingurumen-gela eta kontrol-laborategia.

3. fa�sea�:� Bisita�ren osteko ja�rduera�k. Bisitaren ostean, 
ikastetxean egin beharreko globalizazio- eta ebaluazio-
jarduerak proposatu zitzaizkien.

Norentza�t:� DLHko 5. eta 6. mailako ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 6 ikastetxetatik etorritako 332 
ikasle.

Da�ta�:� 2008ko otsaila eta martxoa.

Aurrekontua�:� 4.012 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Armentiako ibilbideek, berriz, basoko animaliak eta lan-
dareak ezagutzeko eta hiriaren eta Gasteizko mendien 
arteko lotura ulertzeko aukera eman zuten.

Olarizuko baratzeetan zehar egindako ibilbideek dina-
mika ludikoak izan zituzten oinarri eta, horietan, bara-
tzezaintza ekologikoa, bertako landaredia eta bazterral-
deko eremu hezeetako animaliak erakutsi zitzaizkien 
lehen hezkuntzako ikasle gazteenei.

Azkenik, “Ibilbideak Zadorra ibaian barrena” progra-
mak ikasleentzako lau ibilbide barne hartu zituen, adi-
naren eta mailaren araberako edukia eta metodologia 
eskainita. Ibilbide bakoitza ibaiaren tarte batean gauzatu 
zen. Hala, Atxako ibilbidea, Urtegiko ibilbidea, Gobeoko 
ibilbidea eta Ibilbide orokor luzeagoa gauzatu ziren.

Norentza�t:� DLHko, DBHko 1. eta 2. zikloetako eta Batxi-
lergoko ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 43 ikastetxetatik etorritako 2.297 
ikaslek egin zituzten ibilbide gidatuak Armentiako, Zabal-
ganako eta Olarizuko parkeetan.

36 ikastetxetatik etorritako 2.025 ikaslek parte hartu zu-
ten Zadorra ibaian barrena egindako ibilbide gidatuetan.

Da�ta�:� Ikasturte osoa.

Aurrekontua�:� 22.484 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

28.000 € (AMVISAk finantzatuta Zadorrako ibilbideetarako).
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Jundizko Biocompost biometa�niza�zio-
pla�nta�ko ja�rduera�k 

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko hondakinak kudeatzeko eta maneiatze-
ko sistemak ikasleei ezagutaraztea.

Hondakinen problematikarekiko sentsibilizazioa sustatzea.

Hondakinak birziklatzeko jokabideak bultzatzea.

Hondakinen produkzioa murrizteko bideak garatzea.

Deskriba�pena�:�
Jarduerak hiru fase ditu:

1. fa�sea�:� Pla�nta�ren funtziona�mendua�ri buruzko bideo ba�t 
ikustea�.

2. fa�sea�:� Bisita� gida�tua� pla�nta�ra�. Araztegian gauzatzen 
diren prozesu guztiak ikus daitezke ibilbidean: hondaki-
nak jasotzea, ontziak, beira, kartoia eta papera bereiztea, 
konpostatze-prozesua… etab.

3. fa�sea�:� Ta�ilerra�k. Etxeko konpostegiak erakustea, ma-
teria organikoa konpostatze-maila ezberdinetan ikustea 
eta plantan gauzatzen diren prozesuak mikroskopioan 
begiratzea.

Norentza�t:� DBHko ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 9 ikastetxetatik etorritako 493 
ikasle.

Da�ta�:� 2008ko urtarrila eta otsaila.

Aurrekontua�:� 4.556 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Ara�ka�ko Eda�teko Uren Ara�ztegira� (EUA)  
eta� krispiña�ko Ur Zikinen Ara�ztegira� (UZA) 
bisita� gida�tua�

Helburua�k:�
Giza kontsumorako uraren kalitatea kontrolatzeko erabi-
litako laborategiko teknikaren esperimentazioaren bidez, 
parte-hartzaileei metodo zientifikoa erakustea.

Parte-hartzaileen artean ur-kontsumoarekiko erantzuki-
zuna zabaltzea eta aurreztearen aldeko jarrera sustatzea.

Ur zikinen araztegiak ur-zikloan duen garrantziaz sentsi-
bilizazioa sortzea, ingurumen-osasunean eta, batez ere, 
ibaiarenean erabakigarria dela ohartarazita.
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Ika�stetxeeta�ko ja�rduera�k
Eskola�ko Agenda� 21 2007-2008:� ura� eta� iba�ia�k

Helburua�k:�
Ikastetxeko eta udalerriko ingurumenaren kalitatean era-
gina duten erabakiak hartzeko egitura finkatzea.

Ikastetxeko eta udalerriko bizitza iraunkorragoa izateko 
akordioak hartzea.

Hezkuntza-komunitateko eragile guztien arteko koordi-
nazio-mekanismoak indartzea.

Tokiko Agenda 21ean parte hartzea eta gizarte- eta lurral-
de-ingurunean txertatzea.

Ikastetxeko eta inguruneko ingurumen- eta gizarte-ara-
zoak identifikatu, aztertu eta irtenbideak proposatzea, fo-
roetan jakinaraztea eta ingurunearen erabilera iraunko-
rra ahalbidetzeko prozesuak abian jartzea.

Ikasleak ikastetxeko eta udalerriko ingurumenaren kali-
tatean eragina duten gaietan parte hartzen, laguntzen, 
erabakiak hartzen eta inplikatzen ohitzea.

Ikastetxea ingurumenarekiko jokaera arduratsu eta 
errespetuzkoagatik eredugarri bihurtzea.

Curriculuma garapen iraunkorraren eskakizunei erantzu-
na emateko egokitzea.

Deskriba�pena�:�
Ikastetxeko eta bere inguruneko ingurumen-kalitatearen 
eta iraunkortasunaren alde lan egiteko hezkuntza-komu-
nitateak hartzen duen konpromisoa da Eskolako Agenda 
21. Horrek esan nahi du ingurunea ezagutzeko interesa, 
bidegabekeria zuzentzeko nahia eta guztion orainaren 
eta geroaren alde lan egiteko eta konpromisoa hartzeko 
gogoa. Oinarrizko hiru osagai dauzka: ikastetxearen eta 
bere ingurunearen ingurumen-iraunkortasuna, curricu-
lumaren berrikuntza eta komunitatearen parte-hartzea.

Parte hartzen duten ikastetxeek, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurugela-CEIDAk, udal-teknikariek eta CEAko teknika-
riek koordinazio-bilerak egiten dituzte urtean zehar, urte 

Bisitarien partaidetza erraztea, araztegiarekin kontaktua 
har dezaten dinamika elkarreragileak erabiliz, ur zikinek 
sorrarazitako arazoetan ikertu eta irtenbideak aurkitzea 
bultzatzeko.

Hondakinek ingurunean eragindako inpaktuaren berri 
ematea, arazoetan sakonduz eta energia eta ongarriak 
ekoizteko erabil daitezen proposatuz.

Deskriba�pena�:�
Arakako edateko uren eta Krispiñako ur zikinen instala-
zioetara ikustaldi gidatuak egiteko programaren barruan 
hainbat ibilbide daude, eta osagarri gisa, zenbait jarduera 
didaktiko ere egin dira, honako programa honen arabera:

Ara�ka�ko eda�teko uren a�ra�ztegira� (EUA) bisita� gida�tua�. 
Bisitak bi zati ditu; lehenengoan, instalazioak bisitatzen 
dira, eta bigarrenean, ikasleentzako jarduera praktikoak 
gauzatzen dira instalazioetako tailer-gelan. Bisitak bi 
ordu irauten du.

krispiña�ko ur zikinen a�ra�ztegira� (UZA) bisita� gida�tua�. 
Aurrekoan bezala, bisitaldi honetan ibilbidea egiten da 
araztegian zehar. Bertan, uraren tratamendurako oina-
rrizko prozesuak ezagutarazi eta benetako elementuak 
zein maketak begiratuta bestelako azalpenak ematen 
dira. Bigarren zatia ikasleentzat antolatutako tailerreko 
jarduerek osatzen dute. Bisitak hiru ordu irauten du.

Norentza�t:� DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 
prestakuntza-zikloetako ikasleentzat eta talde antola-
tuentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 1.793 ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� Aurrekontua: 28.000€ (AMVISAk finantzatua).
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bakoitzeko gai nagusiari begira aurrera egiteko. 2007-
2008 ikasturteko aztergai nagusia honako hau izan da: 
ura eta ibaiak.

Eskola-foroak bilera egin zuen, maiatzaren 20an eta 
21ean, ikastetxe bakoitzean egindako diagnostikoetatik 
atera ziren konklusioak, konpromisoak eta proposame-
nak aurkezteko eta eztabaidatzeko. Ekainaren 2an, berriz, 
Vitoria-Gasteizko alkateari aurkeztu zitzaizkion azken 
konklusioak.

Norentza�t:� Derrigorrezko eta derrigorrezkoaren ondoko 
hezkuntzako eta prestakuntza-zikloetako ikasleentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 25 ikastetxetatik etorritako 
16.500 ikasle.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko iraila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� 25.235,78 € (Udalsarea 21ekin batera fi-
nantzatua).

Esteka�:�http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/eu/
html/15/336.shtml

Hiriko ja�rduera�k
Bizikleta�-ma�ileguko zerbitzua�

Helburua�k:�
Bizikletaren erabilera sustatzea, hirian motordun ibilgai-
luen trafikoa murrizten laguntzeko.

Kutsadura eta zarata gutxitzen eta hiri-ingurunearen ka-
litate orokorra hobetzen laguntzea.

Deskriba�pena�:�
Vitoria-Gasteizen bizikletaren erabilera sustatzea eta 
erraztea helburu duen ekimena da. Eraztun Berdeko Hiri 
Bidezidor eta Pasealekuen Planaren esparruan kokatu 
behar dugu ekimena. Proiektu horren helburua da, bate-
tik, behar bezala seinaleztatutako ibilbide-sarea sortu eta 
atontzea, bide-segurtasunaren aldetik baldintza egokiak 
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Norentza�t:� Jende guztiarentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 45.907 lagun inskribatuta daude 
eta 110.155 aldiz erabili dute zerbitzua.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko martxoaren 4a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko abenduaren 30a.

Aurrekontua�:� 710.000 €.

“Txirringa�rra�ia�tu” ka�npa�ina�

Helburua�k:�
Gazteak beren joan-etorrietarako bizikleta erabiltzera 
bultzatzea.

Motordun ibilgailuen gidari, oinezko eta txirrindularien 
arteko errespetua eta bizikidetza sustatzea. 

bermatzeko, eta bestetik, oinez edo bizikletaz ibiltzeko in-
gurune atsegina eratzea.

2008an, mailegu-zerbitzua martxoaren 4an jarri zen 
abian eta abenduaren 30era arte egon zen indarrean, 
biak barne.

Guztira 260 bizikleta mailegatu ziren 13 mailegu-gunee-
tan. Honako hauek dira guneok: Turismo Bulegoa, Artium 
Museo-Zentroa, kirol-instalazioak, gizarte-etxeak eta bi 
merkataritza-gune, hirian zehar eta hiri-bidezidorren sa-
reko leku estrategikoetan sakabanaturik.

Zerbitzu horretan zenbait udal-sailek esku hartzen dute: 
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak zerbitzua kudeatu eta 
koordinatzen du, Informazio Teknologien Saila maileguak 
kontrolatzen duen sistema informatikoaz arduratzen da 
eta Bide Publikoko Zerbitzuak bizikleten aparkalekuak 
kokatzen ditu mailegu-guneetan. Gizarte-etxeek, Turismo 
Bulegoak eta Mendizorrotzako kirol-instalazioek, berriz, 
mailegu-guneak kudeatzen dituzte eta Udaltzaingoak 
zerbitzua zaintzen eta kontrolatzen du.
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Bizikletak eta bide publikoak zuzen erabiltzea, segurta-
suna areagotzeko xedez.

Bizikleta hiriko garraiobide gisa duintzea.

Deskriba�pena�:�
Kanpainak barne hartzen dituen ekimenak honako 
hauek dira:

 • “Zu eta zure bizikleta” argazki-lehiaketa.
 • “Bizikletaz ibiltzen ikastea” bide-hezkuntzako ikastaro 

teoriko eta praktikoa. 
 • “Nola dago zure bizikleta?” bizikletak konpontzen eta 

egokitzen ikasteko tailerra.
 • “Esadazu nola ibiltzen zaren eta esango dizut zenbat 

kostatzen zaizun” gazteek parte hartzeko tailerra.
 • Bizikletaz ibiltzeko aholkuak eta informazioa jasotzen 

dituen agenda bat argitaratzea. 

Norentza�t:� 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 468 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko irailaren 20a.

Ama�iera�-eguna�:� 2009ko otsailaren 14a.

Aurrekontua�:� 40.000 €.

Ara�ba�ko gune interesga�rrieta�ko 
ja�rduera�k

Uriba�rri-Ga�nboa�ko urtegira�ko jola�s- eta� kirol-
bisita�ldia�k fa�milientza�t

Helburua�k:�
Gure etxean erabiltzen dugun uraren jatorria ezagutaraztea.

Urtegiak ur-hornidurarekin duen loturagatik eta bere ba-
lio naturalengatik duen garrantzia azpimarratzea.

Naturan ingurumenaren aldetik oldarkorrak ez diren ai-
sialdiko jarduerak sendotzea.

Urtegien abantailak eta eragozpenak erakustea.

Hezegune bat zer den eta Ramsar zerrendan izateak zer 
esan nahi duen jakinaraztea.

Urtegia eta uraren kudeaketa egokia mehatxuan jartzen 
dituzten arriskuen berri ematea.

Ingurumenarekiko baliabide oldarkorrak erabili gabe, 
gertuko naturaz gozatzeko gaitasuna hartzea.

Ura alferrik galtzea eta kutsadura zer diren ikusaraztea.

Urtegietako natura-ingurunea preziatzea.

Urtegiarekin errespetuz jokatzen ohitzea.
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Deskriba�pena�:�
Uribarri-Ganboako urtegian bizikletaz eta bela-ontziz 
egindako ibilbideak dira. Horietan, era ludiko eta lasaian 
jorratzen dira honako eduki hauek:

 • Vitoria-Gasteizen edaten den uraren jatorria eta hi-
riko uraren zikloa. Urtegia elikatzen duten iturriak eta 
ibaiak.

 • Uribarri-Ganboako urtegia. Hornitutako biztanleriari, 
gordetako bolumenari eta autonomiari buruzko da-
tuak. Eraikuntzaren abantailak eta eragozpenak.

 • Hezeguneak, ibaiak eta urtegiak. Ur-ekosistemen ga-
rrantzia eta eginkizunak.

 • Urtegia eta lotutako beste ekosistema batzuk kaltetzen 
dituzten faktoreak.

 • Bela-ontziak gobernatzen eta bizikletaz ibiltzen ikaste-
ko nozioak.

Norentza�t:� 10 urtetik gorako lagun-taldeentzat.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 130 lagun.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko maiatzaren 4a.

Ama�iera�-eguna�:� 2008ko uztailaren 27a.

Aurrekontua�:� 15.680 € (AMVISAk finantzatua).

Dibulga�zio zientifiko-
teknikoko progra�ma�

Hiri Ekologia�ren Gela�
2008ko Hiri Ekologia�ren Gela� 

Helburua�k:�
Hiriari, ingurumenari eta garapen iraunkorrari lotutako 
gaien inguruko jakintza bideratzeko, gogoeta egiteko eta 
eztabaidatzeko gunea sortzea.

Hiria eta bere ingurunea osatzen duten elementuen ikus-
pegi ekologiko eta integratzailea erraztea, haien funtzio-
namendua, antolakuntza eta herritarrekin duten erlazioa 
ulertzea.

Hainbat lanbide-eremutatik (unibertsitatea, administra-
zioa, enpresa, GKEak, fundazioak, ikerketa-institutuak…) 
eta lurralde-eremutatik (tokikoa, eskualdea, Estatua, Eu-
ropa…) datorren askotariko eta kalitatezko informazioa 
ematea. 

Eremu horietako erakunde eta profesionalekin elkarlana 
bideratzea.
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Deskriba�pena�:�
Hiria, ekosistema gisa ulertuta, osatzen duten alderdi 
guztiei buruz gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko gune 
irekia da Vitoria-Gasteizko Hiri Ekologiaren Gela. 

Ekimena 2002ko maiatzean jarri zuten abian.

Hileroko programazioa eskaintzen du. Horretan, hainbat 
gai jorratzen dira antolatutako jarduera ugarietan: hi-
tzaldiak, mintegiak, solasaldiak, ikastaroak, jardunaldiak, 
tailerrak, etab.

Gogoeta horiei ahalik eta ikuspegi zabal eta aberatse-
netik heltzea komeni da. Horregatik, ezagutzari lotutako 
hiru erakundek etengabe laguntzen diote gelari. Honako 
hauek dira: UPV/EHU, Bakeaz eta Euskal Herriko Arkite-
ktoen Elkargoaren Arabako Delegazioa. Nolanahi ere, 
aldikako edo etengabeko kolaborazioak bereganatzeko 
irekita dago Hiri Ekologiaren Gela.

2008an garatutako programak 18 deialdi jaso ditu:

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 1.000 lagun.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 23.765 € (Vital Kutxako Gizarte Ekintzarekin 
batera finantzatua).

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/
html/20/156.shtml

OTSAILA. “Euska�l hezeguneen kudea�keta�”

Helburua�k:�
Ekosistema urtarren balioari eta horiek zaintzeko beha-
rrari buruzko dibulgazioa eta sentsibilizazioa bultzatzea.

Uraren Esparru Zuzentarauak hezeguneak kudeatzeko 
ezarri dituen kontzeptu berriak erakustea.

Euskal hezeguneen egoera biologikoaren jarraipen-sa-
rea ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Ekologiaren Gelaren saio hori otsailaren 2an izan zen, 
Hezeguneen Mundu Eguna ospatzeko. Han, Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoko Ekologia Saileko irakasle Eu-
genio Rico Mendizabalek hitzaldi hau eskaini zuen: “Eko-
sistema urtarrak kudeatzeko ikuspegi berriak: euskal he-
zeguneetan erabiltzea”.

Uraren Esparru Zuzentarauak (2000/60/CE Zuzentaraua) 
ekosistema urtarrak kudeatzeko kontzeptu berriak ezarri 
ditu. Hala, lehen, erabiltzeko kalitateaz hitz egiten zen, eta 
orain, kalitate ekologikoaz. Ekosistema horien ikuspegia 
aldatu egin da, beraz. Lehen, urez hornitzeko baliabi-
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Lekua�:� Villa Suso jauregia

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 20 lagun.

Eguna�:� 2008ko martxoaren 12a.

APIRILA. “klima�-a�lda�keta�ren erronka�”

Helburua�k:�
Berotegi-efektuko gasak eguratsera neurriz kanpo isur-
tzeak eragindako ondorioak azaltzea, hau da, berotze 
globala eta klima-aldaketa.

Klima-krisiari irtenbidea emateko irtenbideak proposa-
tzea, bai norberak bai toki mailan, irtenbide horiek ez-
tabaidatzea eta abian jartzeko beharraz sentsibilizazioa 
zabaltzea.

Bertaratutako jendeak arazo horretaz kontzientzia har 
dezan lortzea, nork bere lanbidean eta esparru propioan 
arazoari aurre egiten eta irtenbideak aurkitzen parte har 
dezan.

Deskriba�pena�:�
2007ko urrian Klima Aldaketaren aurkako Liderren Espai-
niako I. Topaketa egin zen Sevillan. Topaketa horrek “Kli-
ma Proiektua” izeneko mugimendua hartu zuen. Estatu 
Batuetako lehendakariorde ohi Al Gorek sortutako mugi-
mendu horrek mundu osoko herritarrak eta gobernuak 
kontzientziatu nahi ditu Lurra jasaten ari den beroketa 
globalaren aurrean. Sevillako Topaketan, “Egia desero-
soa” filmaren egileak 220 lagun prestatu zituen bere me-
zua zabaltzeko; pertsona horietako bat Hiri Ekologiaren 
Gelaren saio honetako hizlaria izan zen.

Izan ere, Eduardo Ochoa de Aspuruk, Biologia Zientzietan 
doktore, Vitoria-Gasteizko Jesús Obrero Institutu Politek-
nikoko irakasle eta ingurumen-arduradun eta Al Goreren 
“Klima proiektua” ekimeneko partaideak,”Klima-aldake-
taren errealitatea: jarduteko aukera bat” izeneko hitzal-
dia eskaini zuen. Hitzaldiaren ostean, elkarrizketa inte-
resgarria sortu zen.

detzat hartzen ziren eta euren kudeaketa giza erabilerari 
begira egiten zen. Orain, berriz, haien ikuspegi ekosiste-
miko integratzailea nagusi da. Ikuspegi integra tzaile ho-
rretatik, Euskal Autonomia Erkidegoak bere hezeguneen 
egoera ekologikoaren jarraipen-sarea garatu du.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopuru osoa�:� 35 lagun.

Eguna�:� 2008ko otsailaren 7a.

MARTxOA. “Eda�teko ura�ren a�lterna�tiba�k  
hiri-era�bilereta�n”

Helburua�k:�
Edateko uraren ordez erabilera jakin batzuetan beste ur 
mota batzuk erabiltzeko aukerari buruzko informazioa 
eman eta esperientzia zehatzak aurkeztea.

Vitoria-Gasteizen edateko uraren ordez bestelako ba-
liabideak erabiltzeko aukera proposatzea.

Deskriba�pena�:�
Uraren kudeaketa eraginkorragoa eta iraunkorragoa izan 
dadin, ezinbestekoa da uraren kalitatea bere erabilera-
ren araberakoa izatea. Oinarrizko printzipio horretatik 
abiatuta, zenbait kasutan edateko uraren ordez kalitate 
gutxiagoko ura erabil daiteke. Gauzak horrela, Uraren 
Mundu Egunaren ospakizunen esparruan, Hiri Ekologia-
ren Gelak saio hori egin zuen, martxoaren 22an. Saioan 
bi hitzaldi eta, ondoren, solasaldia izan ziren:

 • “Sabadelleko edateko uraren banaketa-saretik 
kanpoko ura erabiltzeko sistema”. Núria Saperas 
Sagües, Sabadelleko Udaleko Iraunkortasunaren 
eta Ekosistemen Kudeaketaren Zerbitzuko Uraren 
Zikloaren Kudeaketaren Ataleko teknikaria.

 • “Vitoria-Gasteizen edateko uraren ordez bestelako ba-
liabideak erabiltzeko aukeren azterketa”. Víctor Peñas, 
Geografian doktorea eta Nueva Cultura del Agua fun-
dazioko kidea.
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Lekua�:� Villa Suso jauregia.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 70 lagun.

Da�ta�:� 2008ko apirilaren 15a.

APIRILA. “Bizikleta� hirieta�n mugitzeko 
a�lterna�tiba� gisa�. Sevilla�ko esperientzia�”

Helburua�k:�
Bizikleta hiriko garraiobide gisa sustatzea.

Bizikletaren aldeko jarraibide eta neurri zehatzak ematea.

Bizikleta-mugikortasunari lotutako esperientzia aitzinda-
riak aurkeztea.

Gai horretako erakunde eta adituekin lankidetza-harre-
manak erraztu eta finkatzea.

Deskriba�pena�:�
Hiri Ekologiaren Gelaren saio hau “Zu, bizikleta… eta 
zerbait gehiago” jardunaldien esparruan gauzatu zen, Al-
dabe Gizarte Etxean. Jardunaldietan izan ziren, besteak 
beste, bizikletaren mekanikari buruzko tailerrak, proiek-
zioz lagundutako hitzaldiak eta “Bizikleta hirietako mu-

gikortasunaren alternatiba gisa. Sevillako esperientzia” 
izeneko hitzaldi-solasaldia, Sevillako Hiri Iraunkortasun 
Behatokiaren Zerbitzuaren buru Mª Josefa García Jaén-
ek eskainia.

Lekua�:� Aldabe Gizarte Etxea

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 50 lagun.

Eguna�:� 2008ko apirilaren 17a.

MAIATZA. “Ingurumena�ren biogra�fia�k”

Helburua�k:�
“Ingurumenaren biografiak” proiektuaren helburua gi-
zaki eta komunitateen eta ingurumenaren arteko harre-
mana eta mendekotasuna erakustea da.

Deskriba�pena�:�
“Ingurumenaren biografiak” ekimenak Asiako hainbat 
lurraldetako biztanleek euren ingurumenean bizi izan di-
tuzten aldaketei buruzko lekukotasunak jaso ditu. Nazio 
Batuen Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarka-
da dela-eta abian jarritako ekimenen esparruan kokatuta 
dago proiektua.
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EkAINA. “Energia� berrizta�ga�rria�k eta� energia� 
a�urreztea� etxea�n”

Helburua�k:�
Energia berriztagarri mota bakoitzaren ezaugarri nagu-
siak eta Euskal Autonomia Erkidegoan nola dauden eza-
gutaraztea.

Etxean energia eraginkortasunez erabiltzeko eta aurrez-
teko jarraibide eta aholku praktikoak eskaintzea.

Deskriba�pena�:�
Hiri Ekologiaren Gelaren saio honek, Vitoria-Gasteizko 
Ingurumen eta Iraunkortasun Sailarekin batera antola-
tuak, bi hitzaldi eta, ondoren, solasaldi bat barne hartu 
zituen:

 • “Energia berriztagarriak. Ezaugarriak eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko egoera”. Iñaki Boveda. Energiaren 
Euskal Erakundea (EVE).

 • “Etxean energia aurreztea”. Iñaki García. CADEM-EVE.

Lekua�:� Villa Suso jauregia.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 40 lagun.

Da�ta�:� 2008ko ekainaren 5a.

EkAINA. “Bioerrega�ia�k ezta�ba�ida�ga�i”

Helburua�k:�
Gaurkotasun handia duen eta eztabaida bizia eragiten 
duen gai honi buruzko informazioa ematea eta eztabaida 
zabaltzea. 

Deskriba�pena�:�
2010erako, kontsumitzen diren erregaien % 5,75 bioerre-
gaiak izateko helburua finkatu du Europako Batasunak, 
eta 2020rako, portzentaje hori % 10era iristea nahi du. 
Hala ere, gero eta jende gehiago dago bioerregaien 
egungo garapen-ereduaren aurka. 

Ekosistemak suntsitzea, gizarte-ezberdintasunak area-
gotzea eta oinarrizko elikagaiak garestitzea kritikatzen 
dute horiek, besteak beste. Hiri Ekologiaren Gelak, Vi-
toria-Gasteizko Ingurumen eta Iraunkortasun Sailarekin 

Hizlariak, Andrew Rickard-ek eta Eider Huertas-ek, bede-
ratzi hilabetez bidaiatu zuten Asiako 13 lurraldetan baino 
gehiagotan zehar, ingurunearen aldaketa eta narriadura 
nozitzen duten biztanleen lekukotasunak hartzen. 

Pertsona anonimo hauen lekukotasunek agerian utzi 
dute eskualde haietako natura-baliabideak agorturik 
daudela eta nola muga ekologikoen baitan bizitzetik 
muga horietatik at bizitzera igaro diren.

Era berean, kasu askotan nabarmen geratzen da pertso-
na haiek, nahiz eta beren ingurunearen narriadura su-
matu, lehen baino hobeto bizi direla eta onartzen dutela 
narriadura beren bizi kalitatea hobetzearren ordaindu 
beharreko saria dela.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 15 lagun.

Da�ta�:� 2008ko maiatzaren 8a.

MAIATZA. “Biodibertsita�tea� ospa�tuz”

Helburua�k:�
Dibertsitate biologikoaren balioari eta horiek zaintzeko be-
harrari buruzko dibulgazioa eta sentsibilizazioa bul tzatzea.

Deskriba�pena�:�
Maiatzaren 22an Biodibertsitatearen Mundu Eguna zela-
eta, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak jarduera-programa 
bat antolatu zuen. Programak Hiri Ekologiaren Gela hau 
ere barne hartu zuen. Hizlaria Joaquin Araujo izan zen, 
naturaren eta ingurumenaren babesean ospe handia 
duena eta hedabideetan eta ekitaldi publikoetan gai ho-
rien inguruko dibulgatzaile ezaguna.

Lekua�:� Villa Suso jauregia.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 80 lagun.

Da�ta�:� 2008ko maiatzaren 26a.
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elkarlanean, auzi horri buruzko bi hitzaldi eta, ondoren, 
solasaldi bat antolatu zituen:

 • “Bioerregaien etorkizuna Euskal Autonomia Erkide-
goan”. Enrique Monasterio Beñaran, CADEM-Energia-
ren Euskal Erakundea (EVE).

 • “Ekologikoak dira bioerregaiak? Gaiari buruzko kaze-
tarizta-ikerketa”. Alex Fernández Muerza, Zientzian eta 
teknologian espezializatutako kazetaria eta zenbait ko-
munikabidetako ohiko laguntzailea.

Lekua�:� Villa Suso jauregia.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 45 lagun.

Eguna�:� 2008ko ekainaren 18a.

EkAINA. “Aukera�k hiri-hutsuneeta�n”

Helburua�k:�
Hirian badira hiri-ekoizpenaren egituratik at dauden hu-
tsuneak: industrien jardueraren hondarrak, zain dauden 
orubeak, plangintzaren zirrikituak... Toki horietako ez-
ekintzak, zehaztugabetasunak eta antzutasunak sortu-
tako ekosistemetan hiria berrasmatzeko eta hiriaz berriro 
jabetzeko aukerak sorrarazten dituzte. Hiri Ekologiaren 
Gelaren saio honetan espazio hauek, beren ziurgabeta-
sunak, beren aukerak eta egokitasunak aztertzeko gon-
bitea egin zen.

Deskriba�pena�:�
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak, Hiria Gunearekin 
(Egungo Hirirako Arkitektura eta Hirigintzaren Zentroa) 
lankidetzan, Hiri Ekologiaren Gela hau antolatu zuen, 
Hiria Guneak eskainitako Javier Landerasen “On loca-
tions” erakusketari lotuta. 

Argazki-lan horrek hirietako bazterreko paisaia dakar-
kigu, Vicenza, Berlin eta Bilbo hirietako hiringuruko eta 
trantsizio-guneetako espazioen irudiak erakutsiz. 

Hitzaldiaren izenburua “Ocupar el vacío y otras estrate-
gias intersticiales” izan zen, eta hizlaria Ana Méndez de 
Andés.

Ana Méndez de Andés arkitekto hirigilea da. 1999az ge-
roztik lan egiten du paisajista gisa Holandako, Londres-

ko eta Madrilgo bulegoetan. Egun Madrilen ari da eta 
Malashierbas izena erabiltzen du. Urbanacción minte-
giaren zuzendarikidea da, bai eta Madrilgo Observatorio 
Metropolitano eta Areaciega kolektiboetako kidea ere. 
Ondorengo solasaldian Ana Méndez de Andések, Javier 
Landerasek (“On locations” erakusketaren egileak) eta 
Nekane Aranburuk (Hiria Gunea) parte hartu zuten.

Hiri-iraunkortasun sortzaile dei genezakeena abiapun-
tu hartuta, ez-leku horiek aurkitzea eta haiei nortasuna 
ematea eta gizarte-prozesu potentzialei irekitzea xede 
duten proiektuak guztiz interesgarriak dira. Sorkuntza, 
salaketa, esperimentazioa, topaketa, lankidetza, disiden-
tzia, jaia, bizitza… gauzatzeko espazioak sortzea, iraunko-
rrak zein iragankorrak.

Lekua�:� Hiria Gunea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 20 lagun.

Eguna�:� 2008ko ekainaren 26a.
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UZTAILA. “Sona�r ciuda�des”

Helburua�k:�
Saio hori “Entzungor, soinuak eta gu” erakusketaren 
kariaz antolatutako ekitaldien barruan dago. Erakusketa 
Olarizuko Etxaldean egon zen ikusgai eta soinuari, soinu-
inguruari eta entzuteari buruzkoa izan zen.

Deskriba�pena�:�
“Sonar ciudades” izeneko filma proiektatu zen saioan. 
Xabier Iriondok zuzendutako film honetan Llorenç Bar-
ber soinu-artista da protagonista. Llorenç Barberrek 
kanpaiak erabiltzen ditu musika-tresna gisa eta hiriak 
auditorio bezala. Mundu osoko hiri askok atotsi dituzte 
bere kontzertuak, 150 baino gehiagok orain arte. Doku-
mental honetan konpositore valentziarraren lana erakus-
ten da Nafarroako Bera herrian eman zuen kontzertu ba-
ten bitartez.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 20 lagun.

Eguna�:� 2008ko uztailaren 3a.

UZTAILA. “Sa�guza�rrei buruzko hitza�ldia� eta� 
ibilbide zoologikoa�”

Helburua�k:�
Hainbat topikoren biktima den animalia ezezagun hau 
jendeari ezagutaraztea, haren biologia berezia eta gi-
zakiarentzat zein ingurumenarentzat dakartzan onurak 
erakutsiz, identifikatzeko eta ikertzeko metodoak azalduz, 
sufritzen dituen mehatxuez ohartaraziz eta zaintzeko har-
tutako neurrien berri emanez.

Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea hobetzeko IN-
BIOS proiektua ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Hiri Ekologiaren Gelaren saio hau Salburuko hezegu-
neetako biodibertsitatea hobetzeko INBIOS proiektuaren 
esparruan antolatu zen. Bertan, “Saguzarrak zaintzeko 
tresnak” izeneko hitzaldiaren ondoren, Salburuko sagu-
zarrak ezagutzeko ibilbidea egin zen. Jarduera horien ar-
duraduna Juan Tomás Alcalde Díaz de Cerio Saguzarren 
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Kontserbazio eta Ikerketarako Espainiako Elkarteko (SE-
CEMU) kidea izan zen.

Lekua�:� Salburuko parkea eta Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 140 lagun.

Eguna�:� 2008ko uztailaren 17a.

UZTAILA. “kontzertua� pa�rkea�n”

Helburua�k:�
Saio hori “Entzungor, soinuak eta gu” erakusketaren 
kariaz antolatutako gertaeren barruan dago. Erakusketa 
Olarizuko etxaldean egon zen ikusgai eta soinuari, soinu-
inguruari eta entzuteari buruzkoa izan zen.

Deskriba�pena�:�
Saio horretan ezohiko kontzertua egin zen Olarizuko 
parkean, ERTZ musika-taldeko Gaizka Sarasola musika-
riaren eskutik. Naturarekin hizketan eta ingurunearekin 
elkarlanean egindako kontzertua izan zen, instalazioaren 
eta kale-kontzertuaren arteko emanaldia. 

Lekua�:� Olarizuko parkea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 50 lagun.

Eguna�:� 2008ko uztailaren 31.

IRAILA. “Mugikorta�sun ira�unkorra� eta� espa�zio 
publikoa�”

Helburua�k:�
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren 
Planean jasotako proposamenak herritarrei ezagutaraz-
tea, hainbat gai ukituta: espazio publikoa, aparkalekuak, 
garraio publikoa, bizikleta-mugikortasuna...

Deskriba�pena�:�
Hiru informazio-saio eta, horien ondoren, solasaldiak izan 
ziren, mugikortasunaren Europar Astearen esparruan.

 • Irailak 16: “Espazio publikoa eta aparkalekuaren in-
guruko politikak”. Eduardo Rojo Fraile, Bide Publikoen 
Zerbitzuko burua, eta Salvador Rueda, Bartzelonako 
Udaleko Hiri Ekologiako Agentziako zuzendaria.

 • Irailak 17: “Vitoria-Gasteizko garraio-sare publiko be-
rria”. Javier Latorre, TUVISAko zuzendari gerentea.

 • Irailak 18: “Bizikleta Vitoria-Gasteizen. Bizikleta Mu-
gikortasunaren Gida Plana”. Mónica Ibarrondo, Vitoria-
Gasteizko Iraunkortasun Behatokiko zuzendaria.

Lekua�:� Artium.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 150 lagun.

Da�ta�:� 2008ko irailaren 16a, 17a eta 18a.

IRAILA. “Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun 
Ira�unkorra�ren eta� Espa�zio Publikoa�ren 
Pla�nea�n pa�rte ha�rtzeko ta�ilerra�”

Helburua�k:�
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren 
Planean jasotako proposamenak herritarrei ezagutaraz-
tea, hainbat gai ukituta: espazio publikoa, aparkalekuak, 
garraio publikoa, bizikleta-mugikortasuna...

Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Hiritar Foroaren aro 
berria abian jartzea. 2007ko apirilean sinatutako Ituneko 
konpromisoa jarraituz, Foroak Mugikortasun Iraunkorra-
ren eta Espazio Publikoaren Plana abian jartzea sosten-
gatu eta bere segimendua egin behar zuen.

Deskriba�pena�:�
Parte-hartze saio bat antolatu zen, Mugikortasunaren 
Europar Astearen esparruan, Vitoria-Gasteizko Mugikor-
tasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana jen-
daurrean ezagutarazteko eta herritarren parte-hartzea 
errazteko.
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Elikagaien Gizarte Topaketan laguntzea, kontsumoaren 
eta elikagaien banaketaren ikuspegi berria hedatzeko 
xedez.

Deskriba�pena�:�
Zadorra Fundazioarekin lankidetzan antolatutako Eko-
logiaren Gelaren saioa Vitoria-Gasteizko Elikagaien II. 
Gizarte Topaketaren esparruan antolatu zen. Saioan bi 
hitzaldi eta, ondoren, solasaldi bat antolatu ziren:

 • “Politika berriak elikagai-sistema jasangarrietarako”. 
Henk Renting, Wageningen (Holanda) Unibertsitateko 
ikerlaria eta Alimenterra Elikagai Sistema Jasangarrie-
tarako Europako Sareko laguntzailea.

 • “Gizarte-kontsumorako elikagai ekologikoak Anda-
luzian”. José Román Montes, Andaluziako Juntako Ne-
kazaritza eta Arrantza Saileko Ekoizpen Ekologikoko 
zuzendari nagusia.

Lekua�:� “Nire autoa gabeko eguna” ospatzeko Bastiturri 
kalean jarritako karpa.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 12 lagun.

Eguna�:� 2008ko irailaren 22a.

URRIA. “Sa�guza�rrei buruzko hitza�ldia�  
eta� ibilbide zoologikoa�”

Helburua�k:�
Animalia hau jendeari ezagutaraztea, kasu honetan 
arreta jarrita arrisku-faktore nagusietan, Euskal Herrian 
mehatxurik handiena duten espezieetan, espezia hauei 
buruzko ezagutza-mailan eta saguzarrak ezagutzeko era-
bilitako ikertzeko tekniketan.

Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea hobetzeko IN-
BIOS proiektua ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Saio horretan “Saguzarrak zaintzeko alderdiak eta baldin-
tzak“ izeneko hitzaldia eta, ondoren, Salburuko saguza-
rrak ezagutzeko ibilbidea egin ziren. Jarduera horien ar-
duraduna Joxerra Aihartza EHUko Biologia doktorea izan 
zen. Zoologiako irakasle eta saguzarretan aditua da bera.

Lekua�:� Salburuko parkea eta Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 140 lagun.

Eguna�:� 2008ko urriaren 2a

URRIA. “Politika� berria�k elika�ga�i-sistema� 
ja�sa�nga�rrieta�ra�ko”

Helburua�k:�
Elikagai-sistema jasangarriak sortzeko diseinatzen ari 
diren politikak ezagutzera ematea eta Vitoria-Gasteizen 
eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplika daitezkeen ala 
ez eztabaidatzea. Sistema horiek hainbat helburu barne 
hartzen dituzte, hala nola osasun publikoa, elikagaien ka-
litatea, ingurumen-inpaktua eta landa- eta hiri-garapen 
ekonomikorako ekarpena.
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Lekua�:� Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 35 lagun.

Da�ta�:� 2008ko urriaren 8a

URRIA. Neka�za�ritza� ekologikoa�ren a�stea�:� 
“Bizitza� ekologikoa� nire esku”

Helburua�k:�
Nekazaritza eta lorezaintza ekologiari buruzko alderdi 
batzuk erakutsi eta ingurumenarentzat zein osasunaren-
tzat dakartzaten onurak ezagutaraztea.

Ekoizpen eta kontsumo ekologikoak suspertzea, elikadu-
ra osasungarrian arreta jarrita.

Ekoizpen eta kontsumo ekologikoei lotutako elkarteekin 
harremanak erraztu eta finkatzea.

Deskriba�pena�:�
Jardunaldiak Ekonekazaritzarekin (Nekazaritza Ekolo-
gikoaren Euskadiko Federazioa) eta Bionekazaritzarekin 
(Nekazaritza Ekologikoaren Arabako Elkartea) lankide-
tzan antolatu zituen CEAk. Horietan hitzaldiak eta sola-
saldiak izan ziren, baita, aldi berean, argazki-erakusketa 
hau: “Bizitza ekologikoa nire esku”.

 • Urriaren 28a. “Lorezaintza ekologikoa”. Mikel Baztan, 
Noaingo (Nafarroa) Udaleko Nekazaritzako ingeniari 
teknikoa.

 • Urriaren 29a: 
 – “Nekazaritza ekologikoaren ekarpena klima-aldake-

ta arintzeko”. Jesús Calvillo, nekazaritza ekologikoko 
teknikaria. 

 – “Transgenikoak eta nekazaritza ekologikoa”. Marce-
lino Santiago, nekazaritzako peritua.

 • Urriaren 30a. “Elikagai osasungarriak: zure botika na-
gusia”. Javier Arocena, biologoa eta elikaduran aditua.

Lekua�:� Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 60 lagun.

Da�ta�:� 2008ko irailaren 28a, 29a eta 30a.

AZAROA. “Ur-ipurta�tsei eta� iga�ra�bei buruzko 
hitza�ldia� eta� ibilbide ekologikoa� Sa�lburua�n”

Helburua�k:�
Jendeari Salburuan bizi diren bi mustelido erdiurtar ho-
rien berri ematea. Biak ere iraungitzeko arriskuan dau-
den espezieen katalogoan ageri dira.

Salburuan ur-ipurtatsen populazioak indartzeko egiten 
ari den esperientzia erakustea.

Salburuko hezeguneetako biodibertsitatea hobetzeko IN-
BIOS proiektua ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Saioan bi hitzaldi eta, ondoren, ibilbide zoologikoa an-
tolatu ziren:

 • “Igarabaren eta ur-ipurtatsaren ezaugarri batzuk”. Ja-
vier López de Luzuriaga.

 • “Salburuko ur-ipurtatsa indartzeko programa”. Asun-
ción Gómez.

 • “Salburuko mustelido erdiurtarrak” ibilbide zoolo-
gikoa, bi hizlariek gidatua.

Visón Europeo elkarteko kide eta ur-ipurtatsa Espainian 
berriro sartzeko eta oraindik existitzen diren taldeak in-
dartzeko egiten ari den proiektu pilotuaren arduradunak 
dira Javier López de Luzuriaga eta Asunción Gómez.

Lekua�:� Salburuko parkea eta Olarizuko Etxaldea.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 80 lagun.

Da�ta�:� 2008ko azaroaren 13a eta 15a.

Argita�lpena�k
Tokiko Agenda� 21en 2008ko a�ldizka�ria�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko 2007ko Tokiko Agenda 21en iraunkorta-
sun-adierazleak jaso eta ezagutaraztea.

Vitoria-Gasteizko ingurumen- eta iraunkortasun-baldin-
tzen bilakaeraren ebaluazioa egitea.
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Txostenak 35 adierazlez osatutako multzo hitzartuaren 
emaitza jasotzen du. Horren bidez, Vitoria-Gasteizko in-
gurumenaren, gizartearen eta, neurri txikiagoan, ekono-
miaren ezagutza sakondu ahal izango da.

Edizio-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe (Vitoria-Gasteizko Komu-
nikazio Bulegoak finantzatua).

Esteka�:�http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/
documentos/1986es.pdf

CEAren 2007ko oroitza�-txostena�

Helburua�k:�
CEAk 2007an zehar egindako lanaren berri ematea, gau-
zatutako jarduerak eta proiektuak eta egindako kudeake-
ta ezagutaraziz.

Deskriba�pena�:�
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak gauzatutako jarduera 
eta eskainitako zerbitzuen laburpena eta deskribapen la-
burra egiten ditu txostenak.

Oroitza-txostenak bi atal ditu, CEAren lan-ildo nagusiei 
dagozkienak:

 • Informazioa, Ingurumen Hezkuntza eta Herritarren 
Parte-hartzea.

 • Natura eta Biodibertsitatea.

Jarduera edo proiektu bakoitza bere helburu, metodo-
logia, data, kostu, finantzaketa, lortutako emaitza eta 
parte-hartzaile kopuruaren arabera deskribatzen da.

Edizio-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Esteka�:�http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/
html/14/660.shtml

Vitoria-Gasteizko Udalak 2007an zehar hiriko eta udale-
rriko ingurumen- eta iraunkortasun-baldintzak hobetze-
ko hartutako neurri eta ekimenen berri ematea.

Deskriba�pena�:�
Agenda 21en aldizkariaren hamaikagarren edizioa da. 
Aldizkari hori urtero argitaratzen da Vitoria-Gasteizko 
iraunkortasun-adierazleen balioen berri emateko eta 
Udalak aztergai dagoen arlo tematiko bakoitzean hartu-
tako programak eta jarduerak ezagutarazteko.
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“+Verde. Era�ztun Berdeko a�lbistea�k” 
a�ldizka�ria�

Helburua�k:�
Eraztun Berdeari eta osatzen duten parkeei buruzko al-
bisteak hiru hilean behin ematea, jarduera, proiektu, az-
terlan, ikerketa eta abarren berri emanda.

Vitoria-Gasteizko hiri-aldirietako ingurumenaren ezagut-
za eta errespetua sustatzea.

Deskriba�pena�:�
Argitalpen elebiduna da eta bi hilean behin plazaratzen 
da. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eta Vitoria-Gasteiz-
ko Komunikazio Bulegoak jardun dute aldizkaria egiten, 
koordinatzen, diseinatzen eta maketatzen.

Paperezko euskarrian zein euskarri digitalean hedatzen 
da, doan. Argitaraldi bakoitzean 27.000 ale banatu ziren. 
Horietatik, 25.000 Udal Kazetaren gehigarri gisa argita-
ratu ziren hiriko gizarte-etxe eta kioskoetan (banaketa 
orokorra) eta gainerako 2.000 aleak, bereiz argitaratuta, 
tokiko banaketa sendotzera zuzendu ziren, alde batetik, 
eta berariaz prestatutako banaketa-planaren araberako 
helburu zehatzetara, bestetik (banaketa berezia). Orobat, 
Eraztun Berdearen web-orrialdean argitaratu zen, euska-
rri digitalean.

Paperez egindako tokiko banaketa, gizarte-etxe eta kios-
koez gain, honako hauetara bideratu zen: gizarte- eta 
kultura-zentro, herritarrentzako eta turistentzako infor-
mazio-gune, hotel, liburutegi, fakultate, elkargo ofizial, 
herritarren elkarte eta antzekoetara. Eskualde eta Estatu 
mailan, berriz, banaketa beste erakunde hauetara bide-
ratu da: talde ekologista, GKE, naturaren babesari eta 
kudeaketari lotutako administrazio eta erakunde, ingu-
rumen-informazio eta –dokumentazio zentro eta natura-
guneen interpretazio-zentroetara.

“+Verde. Eraztun Berdeko albisteak” aldizkariaren lehen 
zenbakia 2006ko urtarrilaren 27an argitaratu zen. Ordu-
danik 11 zenbaki kaleratu dira eta, haietatik, 9, 10, 11 eta 
12 zenbakiak 2008. urtean plazaratu dira.

2008ko argitaratze-datak: 2008ko urtarrila, apirila eta uztaila.

Aurrekontua�:� 18.854 €.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb/eu/
html/5/171.shtml

La�nkidetza�- eta� truke-progra�ma�k
La�nkidetza� uda�l-sa�ilekin

Helburua�k:�
Udalaren barruan informazioa eta baliabideak trukatzeko 
harremanak sortzea.

CEAren baliabideak udal-zerbitzuen esku jartzea.
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 • Esku-hartze Sozialeko Sailaren Haur Zerbitzuarekin 
lankidetzan, Haurren Eskubideen Nazioarteko Egu-
nean antolatutako Haur Jaia: 50 familia-talderentzako 
habia-kaxak muntatzeko tailerra antolatzea.

Da�ta�:� Urte osoa.

La�nkidetza� beste era�kunde ba�tzuekin

Helburua�k:�
Hainbat erakunde eta entitateri ingurumena sustatzeko 
proposamenak egiteko aholkularitza teknikoa, giza ba-
liabideak edo baliabide materialak eskaintzea.

Hainbat erakunde eta entitaterekin garapen iraunkorra-
ren kontzeptua zeharka sartzeko harremanak izatea.

Deskriba�pena�:�
CEAk lankidetzan jardun du zenbait erakunderekin, 2008. 
urtean zehar, haien jarduerak aurrera eramateko infor-

Deskriba�pena�:�
2008an zehar, CEAk honako udal-sail eta zerbitzu haue-
kin jardun du lankidetzan:

 • Gizarte-etxeekin lankidetzan:
 – Aldabe Gizarte Etxearekin: “Zu eta zure bizikleta” 

jardunaldiak.
 – Hegoalde Gizarte Etxearekin: Udaberriko jaia.
 – El Pilar Gizarte Etxearekin: Argazkiak lagatzea.

 • Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, "Vitoria-Gasteiz, hiri 
hezitzailea" proiektua.

 • Kultura Sailarekin lankidetzan, Olarizuko Eguneko jar-
duerak antolatu eta garatzea.

 • Hiriko Paisaiaren Bulegoarekin eta Gizarte Etxeen Zer-
bitzuarekin lankidetzan, herritarrek parte hartzeko “Ko-
munitate Lorategiak” programa prestatu eta gauzatzea.

 • Gazteria Zerbitzuarekin lankidetzan, “Txirringarraia-
tu” kanpaina abian jartzea.
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mazioa eta baliabideak eskainita. Lankidetza horien ar-
tean honako hauek azpimarra daitezke:

 • Gasteiz Cup Nazioarteko Oinarrizko Futbol Txapelketa-
ren antolakundearekin lankidetzan, bizikleta-mailegua 
eskaintzea.

 • Vital Kutxako Mejora Fundazioarekin (3. adinekoen-
tzat) hitzarmena, “Adopta ezazu zuhaitz bat eta haz 
zaitez berarekin” kanpainari lotutako zuhaitzak lan-
datzeko jardunaldia gauzatzeko eta Eraztun Berdean 
bizikleta-ibilbideak egiteko. 

 • Goiena Mendi Klubarekin hitzarmena, Erantzun Ber-
deko IV. BTT Bira egiteko. Udaleko Kirol Sailak ere 
parte hartu zuen. Ibilbidea uztailaren 13an izan zen eta 
300 lagunek parte hartu zuten.

 • Peña Karria Kirol Elkartearekin hitzarmena, Eraztun 
Berdeko oinezko V. Bira egiteko. 2008ko kirol-ibilbidea 
Ingurumenaren Mundu Egunean antolatutako ekime-
nen esparruan gauzatu zen, hain zuzen ekainaren 8an. 
Guztira 184 lagunek parte hartu zuten.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 3.000 €.

Uda�lsa�rea� 21en (Ira�unkorta�sunera�ko Euska�l 
Uda�lerrien Sa�rea�) pa�rte ha�rtzea�

Helburua�k:�
EAEko beste udal batzuekin elkarlanean jardutea, Gara-
pen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiaren ara-
bera herrialdeko udalen ingurumen-kudeaketaren prin-
tzipioen integrazioan aurrera egiteko xedez.

Deskriba�pena�:�
Iraunkortasunaren aldeko Euskal Udalen Sarea da Udal-
sarea 21. Eusko Jaurlaritzak, EUDELek eta hiru lurralde 
historikoetako foru-aldundiek bultzatua da eta garapen 
iraunkorraren alorrean euskal udalei zerbitzua ema-
tea du helburu. Vitoria-Gasteiz sare horretako kidea da 
2002ko abenduan eratu zenez geroztik. 

Udalsareak garatutako edo sustatutako jarduerak ho-
nako hauek dira: prestakuntza, jardunaldi eta mintegi 
tek nikoak antolatzea; dokumentu eta eskuliburu tek-
nikoak egitea; barrura zein kanpora begirako komunika-
zioa eta sentsibilizazioa bideratzeko planak finantzatzeko, 

garatzeko eta sustatzeko iturriak bilatzea; ekintza-planen 
jarraipena egiteko tresnak diseinatzea (Mugi 21, Ekos-
kanes…) eta beste batzuk, sarea osatzen duten udalei 
euren Agenda 21ak aurrera eramateko helburuz.

2008an zehar, honela gauzatu da CEAren parte-hartzea:

 • Udalsareko Batzorde Teknikoak antolatutako osoko 
bilkuretan parte hartu du, finantzaketari buruzko kon-
tuak eztabaidatzeko, ekimen eta esperientzien berri 
emateko eta, oro har, udalen eta sare osoaren lanaren 
jarraipena egiteko.

 • Sarearen baitan sortutako ekitalde edo lan-taldeen bi-
leretara bertaratu da, gai zehatzak jorratzeko, esate ba-
terako honako hauek: klima-aldaketa, mugikortasuna, 
hirigintza, biodibertsitatea, erosketa publiko berdea, 
Eskolako Agenda 21 eta ingurumen-hezkuntza.

Zehazki, CEAk biodibertsitatearen ekitaldean parte har-
tu du 2008an. Talde horren lana udalei dibertsitate bio-
logikoaren galera gelditzeko jarraibideak eta ekintzak 
abian jartzea izan da, gaur egun egiteko bidean den EAE-
ko Biodibertsitatearen Estrategiaren helburuekin bat.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 1.000 €ko urteko kuota.

FEMPen “Biodibertsita�tea� 2010 Tokiko 
Era�kundeen Sa�rea�n” pa�rte ha�rtzea�

Helburua�k:�
Sare horretako beste udal batzuekin lan egitea, honako 
dokumentu hau egiteko: "Biodibertsitatea zaindu eta 
areagotzeko tokiko estrategia eta adierazle-sistema".

Deskriba�pena�:�
Zirriborro batzuen gainean egindako eztabaidan par-
te hartzea, posta elektronikoz bidaliko ekarpenen bidez 
eta Madrilen egindako bi lan-bileraren bidez. Egindako 
dokumentuak tokiko biodibertsitatea zaintzeko ohiko 
arazoei heltzeko gidatzat balio izango du.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko martxoa.

Ama�iera�-da�ta�:� Behin betiko dokumentua 2009ko udabe-
rrian argitaratu eta aurkeztuko da.
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Ja�rduna�ldia�k, kongresua�k eta� mintegia�k

Helburua�k:�
CEAren jarduera-eremuko ezagutzak eta esperientziak 
aurkeztu eta trukatzea.

Deskriba�pena�:�
2008an zehar, CEAk honako jardunaldi, kongresu, ikasta-
ro eta mintegi hauetan parte hartu du:

 • Ingurumen-kudeaketako eta administrazioko VIII. 
Masterra, Biodiversidad fundazioak antolatua. CEAk 
urtarrilaren 21ean parte hartu zuen, klase hau eman-
da: “Tokiko administrazioaren babes-jarduerak: Vito-
ria-Gasteizko Eraztun Berdea”.

 • Hitzaldi bat eman zien EHUko Ingurumen Zientzien 
Fakultatuko ikasleei. Hitzaldia “Inguru naturalaren ku-
deaketa” izeneko ikasgaiaren baitan zegoen. CEAn izan 
zen, maiatzaren 23an, eta Salburuko hezeguneetan 
egindako lanen eredu praktikoa azaldu zen horretan.

Ingurumena�rekiko konpromiso-ekintza�k 
erregimen irekiko presoekin, Era�ztun Berdeko 
iba�ia�k eta� pa�rkea�k ga�rbitzeko

Helburua�k:�
Ingurumen-hezkuntza, garbiketa-lanak borondatezko eta 
parte-hartzeko jardueratzat hartzea eta komunitateare-
kiko konpromisoa.

Deskriba�pena�:�
Abuztuan zehar, presoentzako abegi-etxearen erabil-
tzaile-talde batek alde batera uzten ditu urteko gainerako 
hilabeteetako okupazio- edo prestakuntza-lantegiak. 
Arabako IHESaren aurkako Batzordeak proposaturik, 
ingurumenarekiko konpromisozko ekintza hau gauzatu 
zen lanegun guztietan, goizero: Eraztun Berdeko parke 
nagusiak eta hiriaren inguruko ibaiak korritu eta haietan 
utzitako zaborrak eta gauzakiak kentzea, berariaz egoki-
tutako edukiontzietara botatzeko.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abuztua.
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 • Espainiako Ingurumen Hezkuntzako Erreferentziako 
Zentroen I. Topaketan parte hartu zuen, Iruñean, 
maiatzaren 28an eta 29an.

 • FEDENATURren (Naturgune eta Baserrigune Metro-
politarren eta Periurbanoen Federazioak) jardunal-
diak, Milanen, ekainaren 5ean eta 6an. CEA jardunaldi 
horietan izan zen eta, jardunaldien hasierako txosten 
gisa, “Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdeko landaredia-
ren kudeaketa” izeneko komunikazioa aurkeztu zuen.

 • Biodibertsitatearen aldeko Tokiko Gobernuen I. To-
paketa, Jaenen, uztailaren 2an eta 3an. CEAk topake-
ta horretan parte hartu eta Salburuko biodibertsita-
tea areagotzeko helburua duen “Inbios Proiektuari” 
buruzko komunikazioa aurkeztu zuen. Proiektu hori 
FEMPek sarituetako bat izan zen “Biodibertsitatea are-
agotzeko I. ekimen-lehiaketan”.

 • Arbolazaintzari buruzko XII. Kongresua: “Zuhaitza 
inguru periurbanoetan”. Gijoneko Lorategi Botaniko  
Atlantikoan izan zen, urriaren 5etik 8ra bitartean.

 • Naturaren Babesari buruzko Mundu Kongresua, Bar-
tzelonan, urriaren 7tik 9ra bitartean. CEAk kongresu 
horretan parte hartu eta tokiko biodibertsitatearen ba-
besari buruzko komunikazioa aurkeztu zuen.

 • Bisita gidatua Salburuko hezeguneetara Madrileko 
Unibertsitateko Autonomoko Biologia Fakultateko 
ikasleekin, azaroaren 13an. Bisita horretan, Salburuko 
hezeguneetako egoera ekologikoa leheneratzeko egin-
dako lanen berri eman zitzaien ikasleei, baita haietan 
ezarritako kudeaketa- eta jarraipen-prozesuak ere.

 • Hiri Hezitzaileen Sareko Iraunkortasunerako Hezkun-
tzaren Sare Tematikoaren I. bilera. Donostian izan zen, 
azaroaren 18an.

 • Hitzaldi bat eman zitzaien Derioko Nekazaritza Esko-
lako ikasleei. Hitzaldia “Inguru naturalaren kudeake-
ta” izeneko ikasgaiaren baitan zegoen. CEAn izan zen, 
azaroaren 27an, eta Eraztun Berdean egindako lanen 
eredu praktikoa azaldu zen horretan.

 • Ingurumenaren IX. Kongresua, CONAMAk antola-
tua eta Madrilen egina, abenduaren 1etik 5era bitar-
tean. Ingurumenari lotutako gaiei buruz eta garapen 

iraunkorrari buruz eztabaidatzeko Estatuko foro eta 
elkargune nagusietako bat da.

 • Vitoria-Gasteizko Udalak ekitaldiaren babesle gisa jar-
dun zuen eta hiriak ingurumenaren eta iraunkortasuna-
ren aldetik bultzatutako proiektu eta ekimen nagusiak 
erakusteko standa jarri zuen. Erakusketa-espazio ho-
rretan “Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren 
eta Espazio Publikoaren Planari” eman zitzaion arre-
ta berezia, hiriak datozen urteetarako dituen erronka 
nagusietako bat baita hori. Orobat, Vitoria-Gasteizko 
Udalak kongresuko areto dinamiko batean aurkeztu 
zituen plana eta komunikazio tekniko batzuk.

 • Espainiako Ornitologiari buruzko XIX. Kongresua. 
Santanderren izan zen, abenduaren 5etik 7ra. CEA 
kongresuan izan zen eta “Hegaztiak eta hiri-biodiber-
tsitateari” buruzko mahai-inguruan parte hartu zuen.

02.2 INFORMAZIOA  
ETA BERRIkUNTZA

 Ingurugiroa�ri buruzko Dokumenta�zio  
eta� Informa�zio Zentroa� (IDIZ)

Helburua�k:�
Ingurumenaren alorreko dokumentazio-funts egunera-
tua eta nabarmena sortu, antolatu eta mantentzea.

Dagoen dokumentazio-funtsa eta hari lotutako informa-
zioa herritarren esku jartzea.

Ingurumenaren alorreko aholkularitza eta dokumentuak 
kontsultatu eta mailegatzeko zerbitzu eraginkorrak es-
kaintzea.

Deskriba�pena�:�
IDIZek gaur egun 7.500 agiri inguru dauzka, haien artean 
monografiak, argitaratu gabeko ikerlanak eta proiektuak, 
aldizkariak, ikus-entzunezko materialak, haur-liburuak, 
jokoak eta ikasmaterialak. Hiru atal ditu (haurrentzakoa, 
dibulgatiboa eta teknikoa) eta ikus-entzunezko materia-
lak bistaratzeko eta Interneten sartzeko ekipamenduez 
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97.000 bisitarik baino gehiagok jo zuten web-orrialdera 
2008. urtean zehar, atal eta kontsulta-zerbitzu nagu-
sietan sartzeko eta deskargak egiteko, eta ia 275.000 
dokumentu erabili zituzten. 

Da�ta�:� Urte osoa.

Esteka�:� CEAren web-orrialdea: http://cea.vitoria-gasteiz.
org

Eraztun Berdearen web-orrialdea: http://Anilloverde.
vitoria-gasteiz.org

ATARIAren web-orria�ldea� egitea�

Helburua�k:�
ATARIA, Salburuko Hezeguneen Interpretazio Zentroaren 
proiektua garatzeko eta web 2.0ko parte hartzeko tresnak 
jasotzeko web-ataria sortzea.

Deskriba�pena�:�
Vitoria-Gasteizko Udalak, CEAren bidez, beste ekipamen-
du bat sortu du Salburuko parkean. ATARIA du izena eta 
bere helburua da herritarrek Salburuko landa-eremuari, 
biodibertsitateari eta, oro har, udalerriari buruz gehiago 
jakitea.

Ekipamendu horrek Interneten bere espazio birtuala 
izango du. Horretan, komunikazioa, hezkuntza eta par-
te-hartzea bideratzeko jarduerak egingo dira, bai ekipa-
mendu fisikoak eskainiko dituen presentziazko jardueren 
parekoak bai espazio birtualean soilik garatzeko progra-
matuko diren beste batzuk.

hornituta dago. Orobat, mailegu- eta aholkularitza-zer-
bitzuak ere eskaintzen ditu.

2008an zehar, jendearentzako arreta emateko eta doku-
mentuak kudeatzeko ohiko lanez gain, funts biografikoak 
eguneratzeari ekin dio. Horretarako 287 agiri bereganatu 
eta katalogatu ditu.

Urtean zehar 291 lagun inguratu dira zentrora eta 24 ba-
zkide gehiago irabazi ditu. Guztira 1.007 dokumentu kon-
tsultatu eta 418 mailegatu dira.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 291 lagun.

Da�ta�:� Zerbitzua urte osoan egoten da zabalik, jai-egu-
netan eta abuztuan izan ezik. Liburutegira joateko, al-
dez aurretik telefono honetan egin behar da eskaria:  
945 162 696.

Aurrekontua�:� 3.232 €.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/html/siam/
biblioteca.shtml

CEAren eta� Era�ztun Berdea�ren web-orria�ldea�k 
egunera�tu eta� ma�ntentzea�

Helburua�k:�
CEAk oro har eta, bereziki, Eraztun Berdearen esparruan 
antolatu ohi dituen jarduera eta ekimenen berri on-line 
ematea.

Informazio-edukiak zabaldu eta hobetzea eta haietan 
errazago sartzea.

Internet bidez ingurumen-informazioa kontsultatzeko 
zerbitzu berriak eskaintzea.

Deskriba�pena�:�
CEAren web-orrialdea 1997an eratu zen eta gaztelaniaz, 
euskaraz eta ingelesez dago eskuragarri. Hainbat HTML 
orri eta dokumentu interesgarri eskaintzen ditu, CEAren 
jarduera-ildoak aurkeztu eta garatzeko eta dibulgazio-
lana sendotzeko.
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Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko ekaina.

Aurrekontua�:� 47.359 €.

Ingurumen Informa�zioko Sistema�ren da�tu-
ba�nkuko edukia�k egunera�tu eta� ma�ntentzea�

Helburua�k:�
Ingurumen Informazioko Sistemaren datu-bankuaren 
funtzionaltasuna bermatzea, datuak eguneratuz, beste 
maila telematiko batzuk sartuz eta ingurumen-informa-
zioko erregistro berriak katalogatuz.

Deskriba�pena�:�
Ingurumen Informazioko Sistemaren muina da datu-
bankua eta ingurumenaren aldetik interesgarri diren 
hainbat datu eta dokumentu biltzen ditu: Oinarrizko kar-
tografia eta telematikoa, laginketa-estazioen erregistroa, 
txostenak, oroitza-txostenak, proiektuak, ikerlanak…

Horrez gain, bestelako informazioak ere barne hartzen 
ditu, hala nola airetiko argazkiak, satelite-irudiak eta lo-
tutako datu-baseak. Material horretatik zati handi bat es-
kura dago euskarri elektronikoan. Horri esker, errazago 
kudea daiteke tresna informatikoak erabiliz, esate bate-
rako Datu Baseak Kudeatzeko Sistemak edo Informazio 
Geografikoko Sistemak. Bestalde, formatu konbentzio-
nalagoetan eskuragarri dagoen informazioa prozesatu 
egiten da, teknikariek eta herritar interesatuek errazago 
berreskura eta kontsulta dezaten.

Datu horiek mantentzeko eta eguneratzeko lan handia 
eskatzen dute, adibidez edukiak aldian behin berrikus-
tea, eskala kartografikoak hobetzea, gai berriak etengabe 
sartzea eta tratamendu dokumental egokia.

Katalogoan alta gehiago sartzeko eguneroko lanez gain, 
eguneratzeko lan garrantzitsuena hauxe izan da: Vito-
ria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planaren eta, batez ere, Bizikleta Mugikor-
tasunaren Gida Planaren lanetarako hainbat euskarri-
maila telematiko lortzea.

Bestalde, hiri-lurzoruaren okupazio-geruzaren egunera-
tzeko lana hasi da, Topografia eta Kartografiako Udal Zer-
bitzuaren 1:500 Kartografiatik abiatuta.

Ingurumen Informazioko Sistemaren datu-bankuak, 
2008ko abenduan, mila erregistro baino gehiago zituen, 
haien artean paperezko kartografia eta kartografia digi-
tala (393 erregistro), proiektuak, txostenak eta ikerlanak 
(526 erregistro) eta gure inguru geografikoaren ehun bat 
irudi eta argazki-hegaldi.

Da�ta�:� Urte osoa.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/html/atlas-
ambiental/medioFisico-Natural.shtml

CEAren a�ldizka�ri digita�la�

Helburua�k:�
CEAren eta horrek garatu edo sustatutako jardueretan 
interesa duten herritar, talde edo erakundeen artean ko-
munikazio-bide aberats eta zuzena izatea.

Deskriba�pena�:�
CEAren aldizkari digitala bi hilean behin argitaratzen 
eta banatzen da. CEAren web-orrialdearen bidez bere 
jardueren inguruan eskaintzen duen informazioaren 
osagarria izateaz gain, jendearentzat interesgarriak izan 
daitezkeen ingurumenari buruzko bestelako albisteak 
emateko bidea da.
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MODERN proiektuari esker, udal-ibilgailuetan bioerre-
gaien erabilera hedatuko da eta Mugikortasun Iraunko-
rraren eta Espazio Publikoaren Planean aurreikusitako 
neurrietako batzuk gauzatuko dira, hala nola TUVISA 
sarea berregituratzea, oinezko eta txirrindularientzako 
sareen optimizazioa eta etxadi handien eredua saiatzea, 
beste jarduera batzuen artean. Gure hiriak ekimen horre-
tan parte hartzeko 7. Esparru Programak eskainitako fi-
nantzaketa bi milioi eurokoa izango da proiektuak iraun-
go duen lau urteetan.

Informa�zio gehia�go:� http://www.civitas-initiative.org

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2012ko urria.

2008an bost zenbaki argitaratu dira. 2008ko abendua-
ren 31n, argitalpen elektroniko horrek 795 harpidedun 
zituen.

Da�ta�:� Urte osoa (bi hilean behin).

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/eu/html/bole-
tines/menu_boletines.shtml

02.3 AZTERLANAk  
ETA IkERkUNTZA 

Mugikorta�suna�ri buruzko 
a�zterla�n- eta� ikerkuntza�-
progra�ma�

MODERN (CIVITAS+) proiektua�

Helburua�k:�
Hiri-mugikortasun iraunkorraren aldeko estrategien ezar-
pena eta ebaluazioa bideratu eta erraztea, jardunbide 
egokien elkartrukearen bidez eta Mugikortasun Iraunko-
rraren eta Espazio Publikoaren Planaren egungo lanen 
esparruko ekimen pilotuen bidez.

Deskriba�pena�:�
MODERN (Mobility, Development and Energy Reduc-
tion) proiektua CIVITAS+ ekimenaren barruan kokatuta 
dago. Hiri-mugikortasun iraunkorraren aldeko estrate-
gien ezarpena eta ebaluazioa laguntzeko helburuz Euro-
pako Batzordearen 7. Esparru Programaren barruko iker-
keta- eta erakusketa-programa da CIVITAS+.

Proiektua garatuko duen partzuergoaren barruan, gure 
hiriburuaz gain, Craiova (Errumania), Brescia (Italia), 
Coimbra (Portugal) eta Ostrava (Txekiar errepublika) hi-
riek ere parte hartzen dute. Tokiko mailan, Vitoria-Gasteiz-
ko Udalaren aldetik, Ingurumen eta Iraunkortasun Sai-
lak, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eta TUVISAk parte 
har tzen dute proiektuan, baita Energiaren Euskal Erakun-
deak eta Real Automovil Club Vasco-Navarrok ere.
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Vitoria�-Ga�steizko Bizikleta� Mugikorta�suna�ren 
Gida� Pla�na�

Helburua�k:�
Herritarrek euren joan-etorrietarako aukeratzen duten ga-
rraiobidea baldintzatzen duten alderdi guztiak (hirigintza, 
antolakuntza, araudia…) kontuan hartuko dituen propo-
samen integratua diseinatzea, Vitoria-Gasteizko hiri-ga-
rraioaren banaketan bizikletak pisu handiagoa har dezan.

Deskriba�pena�:�
Hirian ibiltzeko bizikletaren erabilera bultzatzeko ez da 
nahikoa garraiobide honentzako bidegorri egokiak izatea. 
Horrez gain, gainerako alderdietan esku hartu beharra 
dago, bai azpiegituretan, bai antolakuntzan, araudian eta 
baita kulturan ere, alderdi horiek guztiek baldintzatzen 
baitute herritarrek aukeratuko duten garraiobidea. Beraz, 
ziurtatu beharra dago aparkalekuak izango direla, udal-
araudia egokitu beharra dago kalean gero eta bizikleta 
gehiago dituen trafikoari eta kultura-aldaketa bultzatu  

beharra dago herritarrek jakin dezaten bizikleta jolase-
rako edo kirolerako tresna baino zerbait gehiago dela.

Helburu horrekin, gaur egun prestatzeko fasean dagoen 
Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak zenbait progra-
ma operatibo barne hartuko ditu (araudia, azpiegitu-
rak, komunikazioa, kudeaketa, parte-hartzea…), Vitoria-
Gasteizko bizikleta-mugikortasunaren alderdi bakoitza 
beren-beregi jorratzeko.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/eu/
html/9/523.shtml
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Vitoria�-Ga�steizko bizikleta�k ma�ilegua�n 
uzteko uda�l-zerbitzua�ri eta� hiri-txirrindula�rien 
ohiturei buruzko ikerketa�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Bizikleta Mugikortasunaren Gida Pla-
naren barruan txertatuta dago ikerketa hori. Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiak bultzatu du, Informazio Teknolo-
gien Udal Saileko Ikerketa Bulegoarekin elkarlanean. 
Ikerketaren helburuak honako hauek dira: 

 • Izena eman duen pertsonaren profila, nola erabiltzen 
duen zerbitzua eta nolako balorazioa egiten duen zer-
bitzuaz jakitea.

 • Vitoria-Gasteizko bizikleta-mugikortasunaren karakte-
rizazioa.

 • Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak finkaturiko hel-
buruen esparruan, hobekuntza-proposamenak zehaztea.

Deskriba�pena�:�
Ikerketa egiteko, alde batetik, mailegu-zerbitzuko datu-
basea erabili zen, programa hasi zenetik (2004ko uztai-
laren 17tik 2008ko urriaren 28ra) zerbitzua erabili duten 
herritarrei eta zerbitzuaren erabilerari buruzko datuak 
baititu; bestetik, inkesta bat egin zen erabiltzaileen ar-
tean, informazio kualitatiboagoa jasotzeko xedez (izena 
emateko arrazoiak, zerbitzuaren balorazioa, hobetzeko 
proposamenak, joan-etorrien tipologia...), zerbitzuaren 
erabiltzaileen gogobetetze-maila ezagutzeko eta Vitoria-
Gasteizko bizikleta-mugikortasuna nolakoa den jakiteko.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko otsaila.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe CEArentzat.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/conte-
nidosEstaticos/adjuntos/23164.pdf
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Beste era�kunde ba�tzuekin 
la�nkidetza�n eginda�ko a�zterla�na�k 
eta� ikerkuntza�

Na�fa�rroa�ko Unibertsita�teko Arkitektura� 
Eskola�ko Hirigintza� Sa�ila�rekin ikerkuntza� 
eta� presta�kuntza� susta�tzeko sina�tuta�ko 
la�nkidetza�-hitza�rmena�

Helburua�k:�
Hiriaren eta landa-inguruaren arteko trantsizio-eremue-
tako paisaiaren eboluzio-prozesuak hobeto ezagutzeko 
ikerketa-ildoa irekitzea. Ikerketak honako ondorio hauek 
emango ditu:

 • Ertzeko paisaien kudeaketa eraginkorragoa izateko 
erabakiak hartzen lagunduko duten irizpideak.

 • Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdearen plangintza eta di-
seinua, hirigunearekin duen konexioa eta nekazaritza- 
eta natura-inguruarekin trantsizioa egiteko funtzioa 
egiteko oinarrizko jarraibideak.

 • Trantsizio-paisaiak balioan jartzeko jarraibideak, hiri- 
eta lurralde-eredu iraunkorra garatzeko.

Deskriba�pena�:�
Ikerkuntzaren eta Prestakuntzaren alorretan lankidetzan 
jarduteko hitzarmena da. 2008ko maiatzean sinatu zuten 
CEAk eta Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Esko-
lako Hirigintza Sailak, Vitoria-Gasteizko hiriaren eta lan-
da-inguruaren arteko trantsizio-eremuetako paisaiaren 
eboluzio-prozesuak ezagutzeko ikerketa-ildoa irekitzeko 
xedez.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko ekaina.

Aurrekontua�:� 30.000 €.
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02.4 EBALUAZIOA  
ETA DIAGNOSIA 

Vitoria�-Ga�steizko Agenda� 21ekin 
lotuta�ko txostena�k

Vitoria�-Ga�steizko Agenda� 21en 2002-2007ko 
Ingurumeneko Ekintza� Pla�na�ren eba�lua�zioa�ri 
buruzko txosten teknikoa�

Helburua�k:� 
Agenda 21en Ingurumeneko Ekintza Planak hasieran 
finkaturiko konpromisoak zenbateraino bete diren azter-
tu eta ebaluatzea.

Plana landu, garatu eta jarraitzeko prozesua bera aztertu 
eta ebaluatzea.

Agenda 21en Ekintza Plan berria egiteko abiapuntuko 
iriz pide batzuk finkatzea.

Deskriba�pena�:�
Agenda 21en Ingurumeneko Ekintza Planaren ebalua-
zioa egiteko, Planak zehaztutako ekintza guztien gara-
penari eta kostuari buruzko datuak bildu, integratu eta 
berrikusi dituzte.

Ingurumen eta Iraunkortasun Saileko, AMVISAko eta 
CEAko 28 teknikarik parte hartu duten txostena egiteko 
lanetan.

Agenda 21en Ingurumeneko Ekintza Planak, guztira, 10 
jarduera-eremutan barne hartutako 216 ekintza aurrera 
eramatea aurreikusten zuen. Proposatutako 216 ekintze-
tatik 186 jarri dira abian, hau da, guztien % 86.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko otsaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/
documentos/2022eu.pdf

Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun 
Ira�unkorra�ren eta� Espa�zio 
Publikoa�ren Pla�na�rekin lotuta�ko 
txostena�k eta� la�na�k

Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun Ira�unkorra�ren 
eta� Espa�zio Publikoa�ren Pla�na�ri buruzko 
komunika�zio- eta� sentsibiliza�zio-ka�npa�ina� 
orokorra�

Helburua�k:� 
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Plana ezagutarazi eta laguntzeko komu-
nikazio-kanpaina bat abian jartzea.

Deskriba�pena�:�
Udaleko Komunikazio Unitatearekin elkarlanean, Vito-
ria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planari buruzko komunikazio- eta sentsibili-
zazio-kanpaina orokorra kontratatzeko baldintza-pleguak 
zehaztu ziren, baita horren barruko kanpaina partziale-
tako bat ere, hain zuzen hiriko joan-etorrietan garraio pu-
blikoaren sustapenari buruzkoa.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� Komunikazio-kanpaina 2009ko maiatzean 
hastea aurreikusita dago.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Ga�rra�io publikoa�ren era�biltza�ileei hiriko 
sa�re berria�z informa�tzeko ka�lea�n eginda�ko 
ka�npa�ina�, bolunta�rioen la�guntza�rekin

Helburua�k:� 
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Plana garatzeko, hirian ezarriko den ga-
rraio publikoaren sare berriaren ezaugarriak herritarrei 
jakinarazteko kalean bertan egindako kanpaina da, bo-
luntarioek burutua.
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Deskriba�pena�:�
Udaleko Komunikazio Unitatearekin eta TUVISAre-
kin elkarlanean, boluntarioen laguntzarekin egindako 
kanpaina kontratatzeko baldintza-pleguak zehaztu ziren.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� Komunikazio-kanpaina 2009ko maiatzean 
hastea aurreikusita dago.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Vitoria�-Ga�steizko Bizikleta� 
Mugikorta�suna�ren Gida� 
Pla�na�rekin lotuta�ko txostena�k 
eta� la�na�k

Bizikleten zirkula�ziora�ko a�ra�udia�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko bizikletari buruzko araudia berrikusi 
eta udal-ordenantzetan eta HAPNan erantsi beharreko 
araudia proposatzea, Bizikleta Mugikortasunaren Plana-
ren programa operatiboetako bat garatzeko eta, horrela, 
hiriko joan-etorrietarako gainerako ibilgailuen artean bi-
zikletaren erabilera normalizatzeko.

Deskriba�pena�:�
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Planaren esparruan, herritarrek euren 
joan-etorrietarako aukeratutako garraiobidea baldintza-
tzen duten alderdi guztiak kontuan hartuko dituen Bi-
zikleta Mugikortasunaren Gida Plana lantzen ari da 
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Hiri-mugikortasuna bi-
zikletara bideratzea du helburu plan horrek.

Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak zenbait progra-
ma operatibo barne hartzen ditu. Horietako batek tokiko 
araudia berrikusi eta hiriko bizikleta-zirkulazioaren be-
harretara egokitzea bultzatuko du. Araudia berrikusteko 
euskarria Plana izango da, beraz. 

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko martxoa.

Aurrekontua�:� 11.800 €.

Boronda�tezko bizikleta�-errolda� kudea�tzeko 
web-a�plika�zioa�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko borondatezko bizikleta-errolda kudea-
tzeko web-aplikazioa egitea, tartean diren eragile guztiek 
eskura izango dutena.
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Deskriba�pena�:�
Borondatezko bizikleta-erroldarako behar diren datuak 
sartu, kontsultatu, aldatu eta kentzeko aukera emango 
du aplikazio informatikoak: bizikletaren jabearen datuak 
eta bizikletaren identifikazio-datuak. Erregistroan egin-
dako altak jakinarazteko, identifikazio-txartelak egiteko, 
salaketak kudeatzeko eta titulartasuna aldatzeko progra-
ma izango du. Halaber, erabiltzaileen profilak kudeatze-
ko aukera emango du erroldak, sistema-administratzaile 
batek gobernaturik. Aplikazioa moldakorra izango da 
eta segurtasun-maila altua eskainiko du. Gaztelaniaz eta 
euskaraz erabili ahal izango da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko ekaina.

Aurrekontua�:� 38.000 €.

Bizikletentza�t da�uden a�pa�rka�lekuei buruzko 
ikerketa� eta� beha�r diren a�zpiegitura� 
berrieta�ra�ko proposa�mena� eta� ka�ra�kteriza�zioa�

Helburua�k:�
Bizikletentzako aparkalekuen egoerari, kokapenari eta 
motari buruzko informazioa biltzea. 2007ean egindako 
inbentarioa eguneratzea.

Aparkaleku gutxiegi edo eskasak dituzten guneak detek-
tatzea.

Bizikletak aparkatzeko eta babesteko eskura dauden 
irtenbideei buruzko informazioa biltzea, dela bizikle-
tak bide publikoan denbora laburrez aparkatzeko, dela 
egoiliarrek denbora luzez aparkatzeko.

Aparkaleku gehiago kokatzeko guneak proposatzea, Mu-
gikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planak 
eta Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak proposatu-
riko bizikleta-bideen sarearen arabera.

Egoiliarrek bizikletak bide publikotik kanpo aparkatzeko 
sarea eratzearen bideragarritasuna aztertzea.
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Deskriba�pena�:�
Bizikleta hiri-mugikortasunerako aukera funtzional gisa 
bultzatzea helburu dela, Vitoria-Gasteizko Bizikleta Mu-
gikortasunaren Gida Planaren esparruan eta bere pro-
grama operatiboetako bat garatzeko, hain zuzen ere 
azpiegiturei buruzkoa, hirian bizikletaren erabilera nor-
malizatzeko eta bizikleta-mugikortasuna gainerako ga-
rraiobideekin bateratzeko behar diren ekipamenduak 
sortzea aurreikusita dago.

Bizikletentzako aparkalekuen aldetik egungo eskaintza 
aztertu egingo da, bizikleta-aparkalekuetan dauden be-
harrak eta hutsuneak detektatzeko eta hirian bizikleta-
aparkaleku onak eta eratzen ari den bidegorri-sarerako 
egokiak sortzeko xedez.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko martxoa.

Aurrekontua�:� 12.000 €.

Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun Ira�unkorra�ren 
eta� Espa�zio Publikoa�ren Pla�na�ren a�ra�bera�ko 
bidegorri-sa�re na�gusia� ga�uza�tzeko oina�rrizko 
proiektua�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espa-
zio Publikoaren Planaren araberako bidegorri-sare nagu-
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sia gauzatzeko behar diren ekimenak zehaztu eta disei-
natzea eta haien aurrekontua egitea.

Deskriba�pena�:�
Oinarrizko proiektuak zenbait irizpide barne hartzen ditu 
(sarearen estaldura, tarteen arteko jarraitutasuna, eki-
pamenduetarako irisgarritasuna, beste garraiobide bat-
zuk eta udalerriz gaindiko beste sare batzuk erabiltzeko 
konexioak, beste mugikortasun-sare batzuekin integra-
tzea…), kasu bakoitzean trazaketarako irtenbiderik one-
nak aukeratzeko.

Lan horietan Udaleko zenbait sailek parte hartu dute, 
hala nola Bide Publiko eta Mugikortasun eta Garraio 
Zerbitzuek, baita Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak berak 
ere, talde idazlariak erabilitako metodologiaren eta egin-
dako proposamen zehatzen jarraipen etengabea egiteko. 
Proposamenak, gainera, hiri-txirrindularien elkartearekin 
(Bizikleteroak) eztabaidatu dira.

Horrela, proposatutako bidegorri berriak urratsez urrats 
garatu dira, hainbat proposamen edo aukerari buruzko ez-
tabaidaren bidez eta hiriko bidegorriak diseinatzeko erre-
ferentziazko eskuliburuaren orientabideak oinarri hartuta. 
Proiektuaren aurreko fasean egin zen eskuliburu hori.

Lan horien esparruan, egokitzat jo zen bidegorri-sarea-
ren ibilbide batzuen sekzioa eta oinplanoa aldatzeko pro-
posamenak egitea, ibilbide horiek hirian epe laburrean 
gauzatu beharreko beste proiektu batzuekin bateraezinak 
zirelako. Hori gertatu zen, adibidez, Gasteiz hiribidean, 
Legutianoko atean eta Arriagako atean egin beharreko 
bidegorrietan, baita azkenean Tokiko Inbertsioetarako Es-
tatu Funtsen (FEII) bidez finantzatuko direnetan ere.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurraldearen Anto-
lamendu Sailarekin batera finantzatu du proiektuaren 
idazketa.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko ekaina.

Aurrekontua�:� 138.000 €.

Sa�rieta�ra�ko ha�uta�ga�itza�-
proposa�mena�k

“Europea�n Green Ca�pita�l 2010- 2011 Sa�rira�ko" 
Vitoria�-Ga�steizen ha�uta�ga�itza�-proposa�mena�

Helburua�k:�
Europako Batzordeak antolatutako “European Green Ca-
pital 2010- 2011 Saria" Vitoria-Gasteizek lortzeko hauta-
gaitza-proposamena sustatzea.
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Europako Batzordeak, ekimen horren bidez, tokiko admi-
nistrazioek ingurumena hobetzeko betetzen duten papera 
aintzakotzat hartu nahi du, baita, saria irabazteko aurkez-
tutako hautagaien artean, ingurumenaren aldetik ibilbi-
derik onena eta etorkizuneko konpromisorik irmoena 
erakutsi dituzten Europako hamabi hiriak aukeratu ere.

Deskriba�pena�:�
Saria irabazteko galdesorta bat bete zuten CEAk eta Uda-
leko beste sail batzuek, Vitoria-Gasteizek ingurumenaren 
alorrean egindako lana eta erakutsitako konpromisoa 
laburbiltzeko. Galdesortak informazio hori biltzeko, alde 
batetik, zenbait adierazle kalkulatu ziren, eta bestetik, 
dagoeneko gauzatutako ekintzak eta etorkizunari begira 
epe laburrean, ertainean eta luzean gauzatu beharrekoak 
aintzat hartu ziren.

“Europako Hiriburu Berdearen Sariaren” edizio hori 
Stockholmek eta Hanburgok irabazi zuten.

Da�ta�:� 2008ko urria.

Aurrekontua�:� 6.000 €.

“Ba�ndera� Berde Sa�ria�ren x. Ediziora�ko” 
Vitoria�-Ga�steizen ha�uta�ga�itza�-proposa�mena�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizek “Bandera Berde Saria” irabazteko hau-
tagaitza sustatzea. Erabiltzaile eta Kontsumitzaile Inde-
pendenteen Federazioak, Biodiversidad fundazioarekin 
elkarlanean, udalei eskainitako aintzatespena da, zenbait 
alorretan egindako ingurumen-kudeaketa saritzeko. Ho-
nako hauek dira alorrak:

 • Hondakinak, garbiketa eta lorezaintza.
 • Ingumenarekiko konpromisoa.
 • Uraren kudeaketa. 
 • Ingurumen-hezkuntza eta herritarren parte-hartzea.
 • Energia-kontsumoa eta kutsadura.

Deskriba�pena�:�
Sari hori irabazte aldera bi galdesorta bete zituzten CEAk 
eta Ingurumen eta Iraunkortasun Sailak, Ingurumenare-
kiko konpromisoaren eta Ingurumen-hezkuntza eta he-
rritarren parte-hartzearen modalitateetan. Galdesortak 
informazio hori biltzeko, alde batetik, zenbait adierazle 

kalkulatu ziren, eta bestetik, kudeaketa-arlo horietan 
gauzatutako ekintzak aintzat hartu ziren.

Ingurumen-hezkuntza eta herritarren parte-hartzearen 
saria lortu zuen Vitoria-Gasteizek.

Da�ta�:� 2008ko martxoa.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

“Tokiko Ira�unkorta�suna�ri eska�inita�ko 
Uda�lsa�re 21 Sa�rien 2008ko Deia�ldira�ko” 
Vitoria�-Ga�steizen ha�uta�ga�itza�-proposa�mena�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizek “Tokiko Iraunkortasunari eskainitako 
Udalsare 21 Saria” irabazteko hautagaitza aurkeztea. To-
kiko garapen iraunkorraren aldetik jarduera eredugarriak 
gauzatzen ari diren Udalsarea 21 elkarteko udalen lana 
aintzat hartzea da sariaren helburua. Sariaren edizio ho-
rretan, udalen jarduerak aztertzerakoan, honako katego-
ria hauek aintzat hartu ziren: 

 • Klima-aldaketa.
 • Biodibertsitatea.
 • Iraunkortasunerako hezkuntza.
 • Udalaren jokaera eredugarria.
 • Berrikuntza.

Deskriba�pena�:�
Sari hori irabazte aldera, CEAk Biodibertsitatearen saria 
lortzeko hautagaitza proposatu zuen, Salburuko hezegu-
nean leheneratzeko jarduerak aurkeztuta. Hautagaitza 
aurkezteko inprimakiak informazioa jasotzen zuen jar-
dueraren helburu, hartzaile, baliabide tekniko eta giza 
baliabide, jarduera, emaitza, lorpen eta beste batzuei 
buruz. Orobat, esperientzia aurkezteko hiru minutuko bi-
deoa aurkeztu zen.

Esperientzia finalista izan zen Biodibertsitatearen kate-
gorian.

Da�ta�:� 2008ko urria.

Aurrekontua�:� 348 €.
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02.5 HERRITARREN  
PARTE HARTZEA
Ingurumena�ren Sektore kontseiluko (CSMA) 
ida�zka�ritza� teknikoa�

Helburua�k:�
Ingurumenaren Sektore Kontseiluari (CSMA) informazioa, 
dokumentazioa eta aholkularitza teknikoa eskaintzea.

CSMAren jarduera dinamizatzea.

CSMAren eta Udal Administrazioaren arteko harrema-
nak erraztea.

Deskriba�pena�:�
CSMA 2000. urtean sortu zen, herritarren elkarte eta tal-
deek informazioa lortzeko eta parte hartzeko aholku-orga-
no eta, aldi berean, eztabaida-foroa izateko. Tokiko Agen-
da 21en prozesuaren baitan sortu zen, Vitoria-Gasteizko 
natura- eta hiri-inguruneak zaindu eta babesteko xedez. 
Gaur egun ia 40 erakundek parte hartzen dute foroan.

Idazkaritzak laguntza eta aholkularitza teknikoa eskain-
tzen du, dokumentazioa, informazioa eta baliabide ma-
terialak (informatikoak, lokalak, etab.) jartzen du kideen 
esku, CSMAko kideen iradokizunak jasotzen eta aintzat 
hartzen ditu eta aztertutako gaiei buruz tokiko adminis-
trazioaren ikuspegia ezagutarazten du.

CSMAk bost saio egin zituen 2008. urtean eta honako gai 
hauek izan zituen aztergai:

 • Plastikozko poltsen erabilera gutxitzea.
 • Bizikleta-azpiegituren alorreko jarduerak.
 • Vitoria-Gasteizko zuhaitzak inausteko irizpideak.
 • Geltoki intermodalaren proiektua eta Arriagako par-

kean izango duen eragina.
 • Errebindikazio-ekitaldietan edo omenaldietan aska-

tzen diren globoak erregulatzea.
 • Animaliak babesteko lantaldea.
 • Herritarren Partaidetzarako Gida Planaren zirriborroa.
 • Parte hartzeko Agenda 2008-2011.
 • Ingurumenaren Sektore Kontseiluko ordezkari bat 

izendatzea Udaleko Gizarte Kontseiluan.

 • Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko ordezkari bat izen-
datzea Planeamenduko Aholku Batzordean.

 • 2002-2007 Ekintza Plana berrikustea.
 • Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Es-

pazio Publikoaren Plana.
 • Vitoria-Gasteizko iraunkortasunaren diagnostiko-txos-

tena (GEO txostena) balioztatzeko herritarrek parte 
hartzeko tailerrari buruzko informazioa.

 • Udalerriko Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralaren 
ebaluazioa eta plan berriari begira parte hartzeko pro-
zesurako proposamena.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Vitoria�-Ga�steizko Mugikorta�sun Ira�unkorra�ren 
eta� Espa�zio Publikoa�ren Pla�nea�n pa�rte 
ha�rtzeko prozesua�, Giza�rte kontseilua�n  
eta� Lurra�lde kontseilueta�n 

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planaren berri ematea Lurralde Kontseiluetan.

Mugikortasun Iraunkorraren Planaren I. faserako propo-
samenari auzoek egindako ekarpenak jasotzea, batez ere 
garraio publikoaren sare berriari dagokionez.

Mugikortasun Iraunkorraren Planaren lehen fasean he-
rritarrek parte-hartzea.

Deskriba�pena�:�
Mugikortasun Iraunkorrerako Herritarren Foroak eta 
Kontseilu Sozialak berretsitako Mugikortasun Iraunko-
rraren eta Espazio Publikoaren Plana ezartzeko lehen 
fasearen irismena amaitu ondoren, parte hartzeko pro-
zesuari eutsi beharra zegoela ikusi zen, baina lurralde-
ikuspegia emanez, hau da, Planak hiriko auzoetan izango 
duen eragina eztabaidagai jarriz.

Hala, parte hartzeko ezarritako bidea Lurralde Kontsei-
luena dela ulerturik, Kontseilu guztien deialdi orokorra 
egin zen, azaroaren 5ean. Planaren lehen faserako pro-
posamena azaldu zitzaien Kontseilu guztiei eta haietako 
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bakoitzarekin bilera egiteko egutegia finkatu zen, Plana 
zehatz-mehatz adierazteko, horri buruz eztabaidatzeko 
eta ekarpenak jasotzeko.

Finkaturiko lan-prozeduraren arabera, Lurralde Kon-
tseilu bakoitzari eta, hala dagokionean, auzo bakoitzari 
azalpenak eta dokumentazio zehatza eman behar zaizkio. 
Behin informazioa emanda, Planari buruz eztabaidatze-
ko eta ekarpen zehatzak jasotzeko unea iritsiko da, pre-
sentziazko bileren bidez. Ondoren, udal-talde teknikoak 
eta Bartzelonako Hiri Ekologiako Agentziak (Plana egi-
teko aholkularitza teknikoa eman zuenak) ekarpenak az-
tertuko dituzte eta, haien bideragarritasuna egiaztatuta 
egoki joz gero, Planari erantsiko dizkiote. Azkenik, Lu-
rralde Kontseiluei haien ekarpenen onarpenari buruzko 
jakinarazpen arrazoitua egingo zaizkie.

Prozesua abenduaren 11n hasi zen, Hegoaldeko Lurralde 
Kontseiluarekin egindako lehen bilerarekin. Bilera horre-
tan ekarpenak jaso eta Kontseiluko kide den Ariznabarra 
auzoak informazio zehatza eskatu zuen Planak gune ho-
rretan izango duen eraginari buruz.

Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.
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Herrita�rrek pa�rte ha�rtzeko 3. ta�ilerra�:�  
“Vitoria�-Ga�steizen etorkizun gerta�ga�rria�k”

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko ingurumen-egoerari eta iraunkortasun-
baldintzei buruzko gogoeta sustatu eta erraztea herrita-
rren artean.

“Vitoria-Gasteizko ingurumenaren eta iraunkortasuna-
ren diagnostiko-txostenaren” edo “GEO txostenaren” 
konklusioak balioztatzea. Txosten hori Agenda 21en pro-
zesuaren baitan egin zuten, Vitoria-Gasteizko 2009-1013 
Ekintza Plana idatzi aurretik.

Herritarrek hiriko ingurumenaren egoerari eta egoera 
sozioekonomikoari buruz egindako ekarpenak jasotzea, 
Vitoria Gasteizko Agenda 21en 2009-1013 Ekintza Plana 
egiteko prozesuaren lehen faseetatik hasita.

Deskriba�pena�:�
Tailerra 2008ko urriaren 21etik 24ra gauzatu zen, Vitoria-
Gasteizko Europa Kongresu Jauregian. Iraupen bereko 
hiru saio bereizietan egin zen.

Lehen saioa informazioa emateko izan zen eta, horretan, 
PNUMAko (proiektua bultzatzen duen organismoa) or-
dezkari batek GEO-Hiriak proiektuaren nondik norakoak 
aurkeztu zituen.

Bigarren saioa guztion artean lan egiteko izan zen eta, 
horretan, parte hartzaileek dokumentuaren edukiaren 
baliospeena eta balioztatzea egin zuten. Hirugarren 
eta azken saioaren helburua izan zen Vitoria-Gasteizko 
Agenda 21en 2009-2013 Ekintza Plana egiten laguntzeko 
proposamenak egitea.

Tailerraren emaitzak Vitoria-Gasteizko GEO txostenaren 
azken bertsioari erantsi zaizkio. Horrela, diagnostikoa eta 
proposamenak egiteko prozesua behetik berrelikatu zen, 
Ekintza Plan berriari begira.

Norentza�t:�
 • Administrazioarentzat.
 • Enpresa pribatuentzat.
 • Elkartu gabeko herritar eta gizarte-taldeentzat: Ingu-

rumenaren Sektore Kontseiluarentzat, eragile ekono-
miko, merkatari-elkarte, auzo-elkarte eta elkargo pro-
fesionalentzat, hezkuntza-sektorearentzat etab.

Pa�rte-ha�rtza�ile kopurua�:� 25 lagun.

Da�ta�:� 2008ko urriaren 21a, 22a eta 23a.

Aurrekontua�:� 12.451€ (Udalsarea 21ekin batera finan-
tzatua).

komunita�te-lora�tegien progra�ma�

Helburua�k:�
Herritarrek beren gertuko hiri-ingurunea diseinatzen, 
mantentzen eta zaintzen esku hartzea.

Herritarrei beren aisialdiaren zati bat auzoetako berde-
guneak zaintzen eta edertzen erabiltzeko aukera ematea.

Hiriko berdeguneen garrantziaz kontzientziatu eta lore-
zaintza iraunkorraren teknikak eta oinarriak ezagutaraztea.

Deskriba�pena�:�
Programa horretan, lagun talde batek erabilera publikoko 
lorategi-gune pribatuak diseinatu, eraiki eta mantendu 
dituzte, Udalak prestakuntzaren, teknikaren eta diruaren 
aldetik lagunduta.

Jarduera ahalbidetzeko, zenbait hitzarmen sinatu ziren 
proiektuak xede zituen guneen jabe-komunitateekin. 
Zehazki, Txirula eta Txalaparta kaleen artean kokatutako 
jardineretan jardun zuen programak 2008an.

Proiektua interesa duen edozein herritar edo talderi zu-
zenduta dago (auzo-elkarteak, herritarren elkarteak, ai-
sialdiko elkarteak, eskola-komunitateak…) baita elkarte 
gabeko herritarrei ere.

Programaren lehen fasea prestakuntza ematekoa da. Ho-
rretan, parte hartzaileek tailer praktiko bat egiten dute, 
eta bukaeran, gauzatu beharreko proiektuaren diseinua 
egin behar dute. Bigarren fasea lorategiak ezartzekoa da. 
Behin lorategiak jarrita, parte-hartzaileek ohiko manten-
tzea egin behar dute. Parte-hartzaileek uneoro Udaleko 
zerbitzu teknikoen laguntza eta ikuskapena dute.
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Da�ta�:� Urte osoa.

Aurrekontua�:� 10.012 €.

Esteka�:�http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/
html/20/681.shtml
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NATURAREN ETA 
BIODIBERTSITATEAREN 
kONTSERBAZIOA

03 
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03.1 ERAZTUN 
BERDEAREN kUDEAkETA 
ETA kONTSERBAZIOA

Era�ztun Berdea� ga�rbitzeko zerbitzua�

Helburua�k:�
Hiriaren inguruko parkeak garbi mantentzea.

Deskriba�pena�:�
Garbitzeko lanak, funtsean, honako hauek dira:

 • Parkeetako sarbideak, picnic-guneak eta aparkalekuak 
aldizka garbitzea.

 • Ibilbide-sarean sakabanatutako zaborrak aldizka biltzea.
 • Kontrolik gabeko hondakinak biltzea, hala behar denean.

Lanaldi osoz kontratatutako langile batek betetzen du 
garbiketa-zerbitzua lanegun guztietan. CEAk utzitako ibil-
gailu bat dauka langile horrek batetik bestera mugitzeko 
eta bildutako zaborra garraiatzeko.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko maiatza.

Aurrekontua�:� 28.025 €.

Era�ztun Berdeko ekipa�mendua�  
ma�ntentzeko zerbitzua�

Helburua�k:�
Hiriaren inguruko parkeetako altzari eta ekipamenduak 
egoera onean mantentzea.

Deskriba�pena�:�
Eraztun Berdeko parke eta pasealeku guztietan sakaba-
natutako altzari eta seinaletan egiten dira mantentze-
lanak. Erabilerak, istripuek edo ekintza bandalikoek kal-
tetutako elementuak konpondu, aldatu eta ordezkatzeaz 
arduratzen da zerbitzua.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko apirila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko martxoa.

Aurrekontua�:� 11.900 €.
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Era�ztun Berdea� za�intzeko eta� publikoa� 
a�rta�tzeko zerbitzua�

Helburua�k:�
Eraztun Berdeko erabilera eta jarduerak kontrolatzea.

Parkeak zaindu eta haien kontserbazio-egoeraren jarrai-
pena egitea.

Bisitariei arreta eta informazioa eskaintzea.

Salburuko parkeko informazio-gunea kudeatzea (bisitak, 
maileguak…).

Deskriba�pena�:�
Lau zaindariz osatutako taldeak kudeatzen du zerbitzua, 
astean zazpi egunetan, urtaroaren araberako ordutegian. 
Zerbitzuak betetzen dituen lanak ondorengo hauek dira:

 • Jendeari arreta eta informazioa eskaintzea.
 • Sarbideak eta instalazioak ireki eta ixtea.
 • Parkeen egoeraren jarraipena.
 • Konpontze- eta mantentze-lanak ikuskatzea.
 • Bisitarien etorrera kontrolatzea.
 • Zainketa.

 • Faunaren jarraipena.
 • Salburuko parkean ibilbide gidatuak antolatu eta egitea.
 • Salburuko parkeko informazio-gunean prismatiko, bi-

zikleta eta gidaliburuen mailegu-zerbitzua kudeatzea.
 • Salburuko parkeko “Los Fresnos” behatokian bisita-

riak artatzea.

Ha�siera�-eguna�:� 2008ko abuztuaren 1a.

Ama�iera�-eguna�:� 2009ko uztailaren 31.

Aurrekontua�:� 114.224 €.

Era�ztun Berdeko la�nda�redia� za�intzeko 
zerbitzua�

Helburua�k:�
Eraztun Berdeko landareak egoera onean mantentzea.

Deskriba�pena�:�
Zerbitzuak landareak zaintzeko lanak egiten ditu, bai 
eremu naturaletan, hala nola baso, zelai, ibaiertz eta 
aintzira multzoetan, baita sarbideetako lorategi-gune, 
aparkaleku, picnic-gune, behatoki eta abarretan ere. 
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Mantentze-lanen helburuak honako hauek izan dira: fun-
tzionalak, erabilera publiko eta segurtasunekoak, eko-
sistemak leheneratu eta zaintzea eta paisaia egokitzea, 
kudeatutako eremuen biodibertsitatearen kontserbazioa 
eta naturaltasuna beti lehentasunezko irizpideak direla. 
Honako lan hauek egin ohi dira:

 • Zuhaitzak ureztatu, ongarriztatu eta medeatzea, landa-
tu ondorengo lehen urteetan.

 • Soropilak eta zelaiak segatzea.
 • Heskaiak eta zuhaitz-txorkoak jorratzea.
 • Bide-bazterrak, suebakiak, aintzirak eta uholde-ibil-

guen ohantzea garbitzea.
 • Zuhaitz gazteak eratzeko eta zuhaitz helduak osasun-

tzeko inaustea.
 • Mantentze-prozesuan sortutako hondakinak konpos-

tatzea.
 • Zuhaitz hilak, zaharkituak edo jendearentzat arrisku-

tsuak moztea.
 • Basoak hartutako guneak garbitu eta entresakak egitea.
 • Ordezko landareak erein, landatu eta basoberritzea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko maiatza.

Aurrekontua�:� 241.460 €.

Era�ztun Berdeko la�n eta� zerbitzuen 
kontrolera�ko eta� ja�rra�ipenera�ko zerbitzua�

Helburua�k:�
Lan Zuzendaritzari lagundu eta Eraztun Berdeko lan eta 
zerbitzuak zaindu eta jarraipena egitea.

Deskriba�pena�:�
Zerbitzuak betetzen dituen lanak ondorengo hauek dira:

 • Lanen zuinketa egiten laguntzea.
 • Kontratistari kontratuaren pleguan zehaztutako bal-

dintzak bete ditzan exijitzea.
 • Lanek onartutako proiektua, baimendutako aldaketak 

eta Lan Zuzendaritzaren argibideak zorrotz betetzen 
dituztela bermatzea.

 • Lan eta zerbitzuen kontrol kuantitatiboa egitea.

 • Planoen interpretazioa, materialen egoera edo obra-
unitateen egikaritza direla-eta sor litezkeen zalantzak 
argitzen laguntzea.

 • Obrak egikaritzen diren bitartean sortutako arazoak 
edo gorabeherak Lan Zuzendaritzari jakinaraztea.

 • Ingurumen-inpaktua zuzentzeko ezarritako neurriak 
ikuskatzea.

Eginkizun horiek betetzeko langile bat kontratatu da jar-
dunaldi osoan, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren ordu-
tegiaren eta egutegiaren arabera.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko iraila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko iraila.

Aurrekontua�:� 26.400 €.

03.2 ERAZTUN BERDEkO 
PLANAk ETA PROIEkTUAk

Ola�rizuko pa�rkeko a�rboretuma�ren proiektua�. 
IV. fa�sea�:� Ba�so borea�l europa�rra�k

Helburua�k:�
Europako eskualde bakoitzeko zuhaitz eta zuhaixka be-
rezien aleak edukiko dituen arboretuma sortzea Olari-
zuko parkean. 

Deskriba�pena�:�
Olarizuko parkean arboretuma sortzeko proposamena 
2005ean egin zen. Proposamena gauzatzeko, 2006an I. 
faseari (Baso mediterraneoak) eta II. Faseari (Baso hosto-
zabal zimelkorrak) zegozkien proiektuak kontratatu ziren, 
eta 2007an, III. Faseari (Baso epel europarrak) zegokiona.

2008an, berriz, IV. Faseari (Baso boreal europarrak) da-
gokion proiektua idatzi da. Proiektuak aurreikusitako la-
nak honako hauek dira:

 • Erliebea birmoldatzea eta lurrak mugitzea.
 • Oinarrizko bide-sarea.
 • Instalazioak: argi-sarea eta ureztatze-sarea.
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 • Lurra prestatzea: lurra lantzea, ongarriztatzea eta me-
deatzea. 

 • Eraitea eta landatzea.
 • Landareak behin betiko finkatu arteko mantentze-lanak.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko urtarrila.

Aurrekontua�:� 17.200 €.

Ga�steizko Mendieta�ko ibilbide ekologikoa�ren 
proiektua�. I. fa�sea�:�  
Berrostegieta�-Eskibel ta�rtea�

Helburua�k:�
Gasteizko Mendien ingurunean erabilera publikoa anto-
latzeko eta ingurumen-dibulgazioa egiteko aurreikusitako 
jardueretako bat oinezkoentzako ibilbidea egitea da. Ar-
mentiako parketik abiatuta, Eskibeletik Zaldiaraineko eta 
Arrietako gailurretara igo ondoren abiapuntura itzuliko 
da, Berrostegietan zehar. Ibilbide hori egiteko lehen fasea 
Berrostegieta eta Eskibel herriak lotzen dituen bidea eta 
Eskibeletik Armentiako parkera doana finkatzea da.

Deskriba�pena�:�
CEAko Plangintza eta Proiektu Sailak egindako proiektua 
da eta gaur egun oso egoera txarrean dagoen Berroste-
gieta eta Eskibel bitarteko bidea finkatzea aurreikusten 
du. Bidea 1.500 metro luze da eta berarentzat proiekta-
tutako bide-zorua zabor-legarrezkoa eta 3 metro zabal 
da. Bidearen erdialdean Armentiako parkera joateko 500 
metroko bide-zidorra dago, eta hori ere finkatu eta 2,40 
metroko zabalera hartuko du.

Lanak egiteko estimatutako aurrekontua 136.235 €-koa da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Sa�lburuko pa�rkeko a�intzira� ba�t  
egokitzeko proiektua�

Helburua�k:�
“Ataria” eraikinetik hurbil dagoen aintziraren arroak bir-
moldatu eta iragazgaiztea.

Deskriba�pena�:�
“Ataria” eraikinetik gertuko aintzira bat eraikitzeko lanak 
2003ko urrian amaitu ziren. “Salburuko parkeko hezegu-
neak leheneratzeko” helburuz Udalak eta Ingurumen Mi-
nisterioak sinatutako hitzarmenari esker finantzatu ziren 
lan horiek. Geroago, aintziraren arroa iragazkorra zela 
egiaztatu zen, bildutako ura azkar galtzen zelako.

Arazoari irtenbidea emateko, egokitze-proiektu bat egin 
zuten CEAko Plangintza eta Proiektu Saileko zerbitzu tek-
nikoek. Funtsean, aintziraren arroa birmoldatzeko geruza 
iragazgaitza jarri eta, horren gainean, landare-lurra ezar-
tzea zen proiektuaren helburua.

Lanak egiteko aurrekontua 170.286 eurokoa da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

“Ata�ria�ren” era�ikina�ren ingurunea� egokitzeko 
proiektua�

Helburua�k:�
“Ataria” eraikina Salburuko parkeko paisaian txertatzea.

Deskriba�pena�:�
Ataria naturaren interpretazio-zentroa eraiki eta urbani-
zatzeko lanak 2008ko otsailean amaitu ziren. Lan horiek 
ez zuten eraikinaren inguruneko landaredian egokitzerik 
aurreikusi, ordea, egokitzapen hori guztiz beharrezkoa 
izanik eraikina Salburuko parkeko paisaian txertatzeko.

CEAko Plangintza eta Proiektu Saileko zerbitzu teknikoek 
egindako egokitzapen-proiektua, funtsean, zelaiak erein 
eta zuhaitzak eta zuhaixkak landatzea izan da.

Lanak egiteko estimatutako aurrekontua 43.755 €-koa da.
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Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko martxoa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Za�dorra� iba�ia�n, Abetxukoko zubia�ren  
eta� Ura�rteko ba�ra�tzeen a�rtea�n, eskuineko 
iba�iertza� egokitzeko proiektua�

Helburua�k:�
Ibaiaren ingurunea leheneratzea eta Abetxukoko zubi be-
rriaren eta Urarteko baratzeen arteko tartean berdegune 
bat eratzea.

Deskriba�pena�:�
Jarduera-eremua Abetxukoko errepidearen ondoko ber-
degunearen eta ibaiaren eskuineko ertzaren artekoa da, 
hain zuzen Abetxukoko zubi berriaren eta Urarteko ba-
ratzeen artekoa. Udalaren jabetzako lurrak dira guztiak.

CEAko Plangintza eta Proiektu Saileko zerbitzu teknikoek 
egindako egokitzapen ekologikoko proiektua, funtsean, 
baimendu gabeko baratzeak kendu, lurrak mugitu eta 
landare-tratamenduak (ereitea eta landatzea) da.

Lanak egiteko estimatutako aurrekontua 42.981 €-koa da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�.da�ta�:� 2008ko uztaila.

Za�dorra� iba�iko Ara�ma�ngeluko mea�ndroa� 
ekologia�ren eta� ingurumena�ren a�ldetik 
onbidera�tzeko proiektua�

Helburua�k:�
Egungo erabilera kaltegarriaren ordez (batez ere legez 
kanpoko baratzezaintza eta laboreak) ibaiertzeko berezko 
ekosistemak berreskuratzea. 

Deskriba�pena�:�
Aramangeluko meandroko 9,93 hektareako lur-eremuan 
gauzatuko dira lanak, N-622 errepidearen bi aldeetan. 
Honako hauek izango dira lanok:

 • Zadorra ibaiaren ertzean kokatutako baratzeak erais-
tea, bai Aramangeluko antzinako meandroan, bai 
N-622 errepidearen inguruan; hondakinak sailkatu eta 
baimendutako hondakindegi edo kudeatze-zentrora 
eramatea.

 • Lurra egokitu eta gero tokiko berezko ibaiertze-
ko basoak eta hariztiak berreskuratzea, landatzeko 
hainbat teknika erabiliz.

 • N-622 errepidearen inguruko paisaia eremu horretan 
egokitzea, landaredia sortzeko hainbat sistemaren bidez.

Proiektua CEAko Plangintza eta Proiektu Saileko zerbitzu 
teknikoek egin dute eta lanak gauzatzeko estimatutako 
aurrekontua 158.702 eurokoa da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko urtarrila.

Vitoria�-Ga�steizko hiriguneko iba�ia�k 
ingurunea�ren a�ldetik egokitzeko proiektua�

Helburua�k:�
Vitoria-Gasteizko hiriguneko ibaiak ingurumenaren alde-
tik leheneratzea, hazitako landareek ibilguaren ahalmen 
hidraulikoa muga ez dezaten. 
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Deskriba�pena�:�
Proiektuak ondorengo ibai hauek izango ditu xede: Ba-
tan, Zapardiel, Santo Tomas, Errekaleor, Errekabarri, Ale-
gria eta Zadorra. Guztira 300 kilometro baino gehiago 
dira. Egin beharreko lanak honako hauek dira: 

 • Baimendu gabeko erabilerak (batez ere baratzeak) 
ibaiertzetatik kentzea; txabolak eraistea; ibaiertzetan 
dauden zabor, tresna eta era guztietako hondakin so-
lidoak sailkatu eta bildu eta baimendutako hondakin-
degi edo birziklatze-plantara eramatea; egon litezkeen 
isurki geldoak eta hiri-hondakin solidoak kentzea eta 
isurpen-gune horiek zigilatzea.

 • Ibaien ahalmen hidraulikoa mugatzen duten zurezko 
landareetan entresakak, eraketako inausketa, eta gar-
biketa selektiboak egitea; lan horien ondorioz edo 
lehendik ibilguetan tapoiak osatuta dauden egur-hon-
dakinak bildu eta hondakin horiek birrintzeko eta kon-
postatzeko guneetara eramatea.

 • Ibaiertzak basoberritzea, zurezko landareen ordez ber-
tako zuhaitzak eta zuhaixkak landatuta.

Proiektua CEAko Plangintza eta Proiektu Saileko zerbitzu 
teknikoek egin dute eta lanak gauzatzeko estimatutako 
aurrekontua 407.643 eurokoa da.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko urtarrila.
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03.3 ERAZTUN BERDEkO 
LANAk

Za�dorra� iba�iko la�na�k Za�dorra�
Za�dorra�ko pa�rkea�n honda�kina�k ga�rbitzea�, 
Gobeo eta� krispiña�ko UZAren a�rtea�n

Helburua�k:�
Zadorrako parkean Gobeo herriaren eta Krispiñako UZA-
ren arteko eremua garbitu eta baimendu gabeko bara-
tzeak eta bestelako asentamenduak kentzea izan da jar-
dueraren helburua. 

Deskriba�pena�:�
Jarduera-eremua ibaiaren ezkerreko ertzera mugatu da, 
ibaiaren, Alibarra kalearen, Krispiñako errepidearen eta 
UZArako sarbidearen artean. Guztira 23 hektarea eta 
ibaiertzeko hiru kilometro dira eragindakoak. Lur-azalera 
horren erdia baino gehiago oso degradatuta zegoen, era 
eta jatorri askotako zaborrez beteta.

Guztira 1.000 tona hondakin geldo, 230 tona egun, 215 
tona hiri-hondakin solido eta 32 tona metal bildu zituz-
ten, baita hainbat pneumatiko, fibrozementuzko plaka 
eta bertan behera utzitako ibilgailu ugari ere. Hondakin 
mota bakoitza dagokion bezala kudeatu zen.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko otsaila.

Aurrekontua�:� 105.921 €.

Za�dorra�ko pa�rkea�n la�nda�tzea�, Gobeo  
eta� krispiña�ko UZAren a�rtea�n

Helburua�k:�
Ibaiertzeko basoaren leheneratze ekologikoa eta eremua 
paisaiaren aldetik egokitzea.

Deskriba�pena�:�
Baimendu gabeko baratzeak eta txabolak kendu era ere-
mua garbitu ondoren, landare-tratamenduak egiten hasi 
ziren. Funtsean, zeuden landareak osasundu, lurrak lan-

du, zelaiak erein, heskaiak sortzeko lur-estalki plastiko 
lineala jarri eta basoberritzea izan ziren lan horiek. Baso-
berritzeko haltzadi, harizti eta erkameztietako bertoko 
landareak erabili zituzten. Basoberritutako lur-azalera 
zortzi hektarea baino gehiago izan zen. Ia 2.000 metro 
zuhaixka-heskai eta 567 zuhaitz landatu zituzten.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko abendua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko martxoa.

Aurrekontua�:� 189.137 €.

Abetxukoko behi-etxa�ldeko ba�soa� 
onbidera�tzea�

Helburua�k:�
Abetxukoko behi-etxaldeko basoa leheneratzea, Zado-
rrako ibaiaren ibaiertzeko basoak apurka-apurka berres-
kuratzeko helburuz. Proiektu hori Zadorra ibaia Vitoria-
Gasteizen igarotzean egokitze hidraulikoa egiteko eta 
ingurumenaren aldetik leheneratzeko planaren barruko 
ekintza da.

Deskriba�pena�:�
Jarduera-eremua 8,8 hektareakoa da eta orain arte ze-
real-laborez beteta zegoen.

Gauzatutako lanak aldez aurreko ekintzak hartu zituen 
barne, hala nola lurra landu, heskaiak jartzeko lur-estalki 
plastikoak jarri eta haltzadi eta hariztietako landareak 
landatzea. Orobat, urmael txiki bat eraiki zuten, lehendik 
zegoen ubide bateko ura aprobetxatuz.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko martxoa.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Aurrekontua�:� 85.752 €.
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Za�dorra�ko pa�rkea� ekologia�ren eta� pa�isa�ia�ren 
a�ldetik egokitzea�, Abetxukoko zubia�n

Helburua�k:�
Hiria eta Abetxuko auzoa lotzen dituen zubi berriak era-
gindako gunea ingurumenaren eta paisaiaren aldetik 
egokitzea.

Zadorra ibaiaren ezkerreko ertzean zehar doan oinezko 
eta txirrindularientzako ibilbidea luzatzea.

Deskriba�pena�:�
Egindako lanak ondorengo hauek izan dira:

 • Zadorra hiribidea eta Eraztun Berdea lotzeko bidea ze-
ramikazko galtzadarriz egitea, Zadorra ibaiaren ondoan.

 • Argi-sarea eta luminariak instalatzea.
 • Hiri-altzariak jartzea.
 • Lanek eragindako eremua ingurumenaren eta paisaia-

ren aldetik egokitzea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko azaroa.

Aurrekontua�:� 202.800 €.

Oinezko eta� txirrindula�rientza�ko ibilbidea� 
Za�dorra�ko pa�rkea�n, Abetxukoko eta� Ga�ma�rra� 
Na�gusiko zubien a�rtea�n

Helburua�k:�
Abetxukoko zubitik Astegietako zubira doan ibilbidea eta 
Eraztun Berdetik Gamarra Nagusiko zubira doana lotze-
ko oinezkoentzako bidea eraikitzea.

Deskriba�pena�:�
Obrak ondorengo jarduera hauek barne hartu ditu:

 • Oinezko eta txirrindularientzako zabor-legarrezko bi-
dea egitea.

 • Dagoen espaloia zabaltzea tarte batean.
 • Oinezkoentzako lau pasabide egin eta Zadorra hirigu-

nearen eta N-240 errepidearen bidegurutzean sakaga-
iludun semaforoak jartzea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 244.746 €.
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Alegria� iba�iko la�na�k
Alegria� iba�ia�ren a�zken ta�rteko la�nda�redia� 
ga�rbitzea�

Helburua�k:�
Alegria ibaiaren ibilguko landaredia garbitzea, Santo To-
mas eta Errekaleor ibaien desbideratze-ibilguaren boka-
learen eta Eskalmendiko zubiaren artean, landareek ibil-
guaren ahalmen hidraulikoa muga ez dezaten.

Deskriba�pena�:� 
Obrak ondorengo jarduera hauek barne hartu ditu:

 • Ibaiaren goialdeko ibilguan zeuden zurezko landaree-
tan entresakak eta garbitze selektiboa egitea.

 • Aukeratutako aleetan eraketako inaustea egitea, be-
heko adarrak moztuz.

 • Ibaiaren goialdeko ibilguan zeuden belar-landareak eta 
motzondoak kentzeko garbiketa orokor mekanizatua.

 • Ibaiaren goialdeko ibilguan zeuden zurezko hondaki-
nak bildu eta kentzea.

 • Zurezko landareen hondakinak birrintzea.
 • Zaborrak eta tresnak bildu eta baimendutako honda-

kindegira eramatea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko iraila.

Aurrekontua�:� 26.341 €.
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Sa�lburuko la�na�k
Ara�ba�ko Foru Aldundia�rekin elka�rla�nea�n, 
Sa�lburua�n uha�lde-ena�rek ha�bia�k egiteko  
la�u ka�xa� ja�rtzea�

Helburua�k:�
Arabako Foru Aldundiarekin elkarlanean jardutea proiek-
tu honetan. Salburuko auzo berriak Errekaleor errekas-
toan zegoen uhalde-enaren kolonian eragindako kaltea 
arintzea xede duen neurria da. Salburuko hezeguneen 
barruan txori horien kolonia ugaltzaile berria finkatzea 
da azken helburua.

Deskriba�pena�:� 
CEAk honako zeregin hauetan lagundu dio proiektuari: 
laguntza tekniko eta logistikoa eskaintzen, proiektua Sal-
buruan gauzatzeko baimena emanda; kaxak diseinatzen; 
kokapen egokiak aukeratzen; eta Eraztun Berdeko zain-
dariek eta CEAko pertsonal teknikoak proiektuari jarrai-
pena egiten.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko otsaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko apirila.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Ola�rizuko la�na�k
Ola�rizuko a�rboretuma�. II. fa�sea�:�  
Ba�so epel submediterra�neoa�k

Helburua�k:�
Olarizuko arboretuma Vitoria-Gasteizko lorategi botaniko 
izango denaren osagarrietako bat da. Europako eskualde 
bakoitzeko zuhaitz eta zuhaixka berezien aleak edukiko 
dituen arboretuma sortzea du helburu, hiritik gertuko 
gune publiko batean kontinenteko berezko landarea eza-
gutarazi eta zaintzeko. 
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Deskriba�pena�:�
Proiektuak ondoz ondoko bost fase izango ditu: Baso 
mediterraneoak, Baso epel submediterraneoak, Baso 
epelak, Baso borealak eta Baso subalpino eta oromedi-
terraneoak.

Proiektuaren bigarren fasean, beraz, Baso epel submedi-
terraneoetan berezkoak diren zuhaitzak, zuhaixkak, mu-
luak eta lianak landatu dira. Lurra prestatu, bideak eta 
sarbideak eraiki, landareak landatu eta landareak berme-
aldian zehar zaintzeko beharrezko mantentze-lanak egin 
dituzte.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko iraila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko otsaila.

Aurrekontua�:� 709.000 €.

Za�ba�lga�na�ko la�na�k
Za�ba�lga�na�ko pa�rkea� pa�isa�ia�ren a�ldetik 
a�tondu eta� era�bilera� publikora�ko egokitzea�

Helburua�k:�
Zabalganako parkea hobetu eta 5 hektarea handitzea, 
landareak egokitu, bide eta sarbide berriak eraiki eta par-
kearen erabilera publikoa hobetzeko ekipamenduz hor-
nitzeko lanak barne hartuta.

Deskriba�pena�:�
Obrak ondorengo jarduera hauek barne hartu ditu:

 • Zabalgana auzotik sarbide nagusira iristeko bide berriak 
egitea, Zabalganako parkea eta Armentiako parkea he-
goaldetik lortzea eta egungo bide-sarea hobetzea.

 • Bi sarbide egokitzea, zorua zolatuz eta harrizko hor-
mak eta informazio-panelak jarriz. 

 • Jendeak erabiltzeko zenbait ekipamendu instalatzea: 
Picnic-mahaiak, eserlekuak, zurezko pasaguneak, in-
formazio-panelak…

 • Landare-lurra ezartzea, han dagoen landareen haz-
kundea errazteko eta zelaiak birmoldatzeko.

 • Lehengo legar-hobiko zelaian eta parkearen iparral-
dean, Areta kalearen ondoan, zuhaitzak eta zuhaixkak 
landatzea, ekologiaren eta paisaiaren leheneratzea 
errazteko.

 • Parkeari beste bi lur-zati eranstea, bata 28.942 metro 
koadrokoa, parkeko ipar-ekialdeko muturrean, eta 
bestea 21.441 metro koadrokoa, ekialdeko muturrean, 
lur-zati horiek erein, landatu eta basoberrituta.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko otsaila.

Aurrekontua�:� 773.116 €.

Era�ztun Berdeko la�n orokorra�k
Vitoria�-Ga�steizko Era�ztun Berdea�n (4. gunea�), 
Armentia�ko ba�soa�ren eta� Za�dorra� iba�ia�ren 
a�rteko lotura� hobetzea�

Helburua�k:�
Hiriaren inguruko parkeak eta ingurumen-balio handiko 
guneak konektatuko dituen “Eraztuneko itzulia” egoki-
tzeko, derrigorrezkoa da Armentiako basoaren eta Za-
dorra ibaiaren arteko lotura hobetuko dituzten hainbat 
jarduera burutzea, oinezkoak eta txirrindulariak seguru 
eta eroso ibil daitezen. 4. gune deritzona Zabalganako 
parkearen eta Zadorra ibaiaren arteko tartea da.

Deskriba�pena�:�
Honako hauek dira egin beharreko lanak: lur-zorua ego-
kitzeko lurrak mugitzea, 3,5 metroko zabalerako zabor-
legarrezko bidea egitea eta landare-tratamenduak. 

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko urria.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko otsaila.

Aurrekontua�:� 305.213 €.
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Era�ztun Berdeko za�bor-edukiontzieta�ra�ko 
ka�xa�k hornitu eta� ja�rtzea�

Helburua�k:�
Parkeetako sarbide nagusietan zabor-edukiontziak har-
tzeko zurezko kaxak jartzea, edukiontziak egonkortzeko, 
ekintza bandalikoen eragina gutxitzeko eta lapurretak 
eragozteko.

Deskriba�pena�:�
Autoklabean 4. mailan tratatutako pinu-zurezko 27 kaxa 
jartzea. Kaxak 60 cm zabal, 60 cm luze eta 95 cm altu dira 
eta ateka eta informazio-panelak dituzte. Horiei eusteko, 
100 x 100 cm neurriko hormigoizko 15 azpi-harri jartzea. 
Kaxen barruko edukiontziak polietilenozkoak dira, berde 
kolorekoak. Estalkia goialdean, bi gurpil eta 120 litroko 
edukiera dituzte. 

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Aurrekontua�:� 9.500 €.

03.4  BIODIBERTSITA-
TEAREN IkERkETARAkO 
ETA JARRAIPENERAkO 
PROGRAMA

Sa�lburuko pa�rkeko hega�ztia�k era�ztuntzeko 
ka�npa�ina�. 2008. urtea�

Helburua�k:�
Udazkeneko igaroaldian Salburua erabiltzen duten es-
pezie migratzaileak hobeto ezagutzea eta eremuak pase-
riforme migratzaileak igaro eta jalkitzeko duen garrantzia 
balioestea.

Herritarren parte-hartzea sustatzea, ornitologian inte-
resatutako pertsonen artean Salburuaren ingurumen-
balioak ezagutaraztea eta haien prestakuntza zientifikoa 
areagotzea.

Deskriba�pena�:�
2003an hasitako ikerketa zientifikoei jarraipena emateko, 
2008ko udan paseriformeak eraztuntzeko beste kanpaina 
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bat burutu zuten. Horri esker, Salburua erabiltzen duten 
hegaztien migratologia hobetu ezagutzea lortu dute, ba-
tez ere ur-benarrizarena, txori hori mundu osoan desa-
gertzeko arriskuan baitago.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko abuztua.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 13.050 €.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/
documentos/2134eu.pdf

Vitoria�-Ga�steizko uda�lerriko hega�zti 
uga�ltza�ileen popula�zioen ja�rra�ipena�.  
2008. urtea�

Helburua�k:�
Udalerriko biodibertsitatearen egoeraren jarraipena egi-
tea, diagnostikoa egiteko hegazti ugaltzaileen ugarita-
suna oinarri duen metodoa erabiliz.

Deskriba�pena�:�
2005ean diseinaturiko metodologia erabili zen 2008ko 
datuak lortzeko. Hala, azken urte horretako adierazleak 
kalkulatu eta aurreko kanpainakoekin alderatu ziren.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 2.950 €.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/
documentos/2149eu.pdf

Sa�lburuko pa�rkeko a�poa�rma�tu-popula�zioen 
ka�ra�kteriza�zioa�

Helburua�k:�
Bertako apoarmatuen populazioen egoera aztertu, 
kanpoko ahalik eta apoarmatu gehien desagerraraz-
tea eta, azkenik, espezie horiek denboran zehar nolako 
kontserbazioa duten aztertzeko populazioen jarraipene-
rako protokoloa finkatzea.

Deskriba�pena�:�
Animalia horientzako tranpa espezifikoen bidez, Sal-
buruko parke osoa aztertu zuten 2008ko udan. Guztira 89 
tranpa jarri zituzten Betoñoko urmaelean eta 78 Arkaute-
koan, eta 10 egunez egon ziren jarrita. Sei apoarmatu ko-
rrontezale harrapatu zituzten (Arkauten lau eta Betoñun 
bi), gehienak helduak. Bestalde, lau apoarmatu exotiko 
kendu zituzten handik.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko iraila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� 3.120 €.

Esteka�:� http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/
documentos/2144eu.pdf
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CEAk honako zeregin hauek burutu ditu proiektuan la-
guntzeko: laguntza tekniko eta logistikoa eskaintzea, 
proiektua Salburuan gauzatzeko baimena emanda; insta-
lazioak lagatzea (biltegia, izozkailua, askatu aurreko kaio-
lak) eta Eraztun Berdeko zaindariek eta CEAko pertsonal 
teknikoak proiektuari laguntza ematea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Amaiera-data: Proiektuaren arabera, 2009. urtean antze-
ko esperientzia errepikatuko da. Hortaz, ezin da proiek-
tua amaitutzat eman.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Neikerrekin elka�rla�nea�n, “Hega�zti-gripea�ren 
birusa�ri eustea� eta� ekosistemen a�rteko 
tra�nsmisioa� era�giten duten fa�ktoreei” 
buruzko ikerketa�

Helburua�k:�
Naikerrekin lankidetzan jardutea ikerketa horretan, lau 
hezegune iberikoren (horien artean Salburukoa) ezau-
garriak zehazteko eta horietan hegazti-gripean duen 
eragina aztertzeko helburuz. Hegazti-gripearen birusak 
patogenotasun desberdina du inguruaren arabera (ura, 
eginkariak, etab.) eta birusaren iraupena eragiten duten 
faktoreak argitu nahi dituzte ikerketaren bidez.

Arka�uteko urma�elea�n isurtzen duten a�za�leko 
ureta�ra�ko la�nda�re bidezko tra�ta�mendua� 
eza�rtzeko a�ukera�k a�ztertu eta� a�urreproiektua� 
egitea�

Helburua�k:�
Horrelako ur-sistema instalatzeko aukerak aztertu eta 
proposamenik egokienaren aurreproiektua zehaztea.

Deskriba�pena�:�
Tratamendu batzuk aztertu dira eta onena ur-azaleko eta 
ur-azalaren azpiko sistemen konbinazioa da, bai linean 
bai paraleloan. Erabil daitezkeen landare-espezieak, pon-
patzeko sistemak eta efluenteen irteera deskribatu dira.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko ekaina.

Ama�iera�-da�ta�:� 2009ko abendua.

Aurrekontua�:� 12.000 €.

“Sa�lburuko hezeguneeta�ko ur-ipurta�tsen 
popula�zioa� sendotzeko proiektu pilotua�” 
egiteko la�nkidetza�n ja�rdutea� Biodiversida�d 
funda�zioa�rekin, Visón Europeo elka�rtea�rekin 
eta� Ara�ba�ko Foru Aldundia�rekin

Helburua�k:�
Proiektu pilotu horretan lankidetzan jardutea Biodiver-
sidad fundazioarekin, Visón Europeo elkartearekin eta 
Arabako Foru Aldundiarekin, Salburuan ur-ipurtatsen ale 
batzuk askatzeko teknikak aztertzeko eta, horrela, gero-
ra begira animalia horren populazioa sendotzeko eremu 
iberikoan.

Deskriba�pena�:�
CEAk 2007an Salburuan eraikitako askatu aurreko kaio-
letara bi eme ernari eraman zituzten 2008ko udaberrian. 
Bietako batek kumeak izan zituen eta bestea ez zen erditu. 
Azken eme hori askatu ondoren, uztailean beste eme bat 
eraman zuten, bere kumea zuela. Familia-taldeak irailean 
askatu zituzten. Hil berean, bi ale gazte askatu zituzten 
zuzen-zuzenean inguru horretan. Ale guztiak markatu eta 
jarraipena egin zieten irratiz, askatu zituztenetik urtearen 
bukaerara arte.
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zuten txio txistulari bat eta benarriz arruntaren eme bat 
ugaltzeko sasoian (08-07-03) harrapatu izana.

CEAk honako zeregin hauek burutu ditu proiektuan la-
guntzeko: laguntza tekniko eta logistikoa eskaintzea, 
proiektua Salburuan gauzatzeko baimena emanda; eraz-
tuntzeko materiala biltzeko instalazioak aldi baterako 
lagatzea eta zenbait alderdiren inguruko orientazioa eta 
koordinazioa.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

03.5 TxOSTEN TEkNIkOAk

Vitoria�-Ga�steizko HAPNa�ren Mendioste 
muineko xeda�pen-a�lda�keta�ren Ingurumen 
Inpa�ktua�ren Ba�tera�ko Eba�lua�zioa�ri buruzko 
txostena�

Helburua�k:�
Ingurumen eta Iraunkortasun Sailak eskatuta, Mendios-
te muineko landa-lurzoruaren 35.807 metro koadroko 
lur-zatiaren kalifikazioa aldatzeko helburua duen HAP-
Naren aldaketak ingurumenean izan ditzakeen eraginari 
buruzko txostena egitea. Lur-zatia Gardelegi hondakin-
degiaren ondoan dago eta “Baso-lur ez-urbanizagarria” 
izatetik “Oinarrizko azpiegiturak eta hiri-zerbitzu handiak" 
izatera igaroko litzateke.

Deskriba�pena�:�
Inpaktuak balioesteko ereduen arabera, lur-zatiko be-
lar-sastrakak garbitzeak eragin kaltegarriak izango ditu 
landaredian, animaliengan eta paisaian. Eragin horren 
neurria 10etik 9 izango da, baina zuzentzeko neurri ego-
kiak aplikatuz gero, eraginaren neurria 10etik 1 izango 
litzateke. Hala ere, okupazioak habitata suntsitzeko izan-
go lukeen inpaktua dela-eta ikerlanean proposatutako 
neurri zuzentzaile bakarra lur-zatia birlandatzea da, behin 
hondakindegiaren balio-bizitza amaituta.

Deskriba�pena�:�
2008an zehar lau bisita egin zituzten Salburura, eginka-
rien eta uraren laginak hartzeko, habitataren karakteriza-
zioa egiteko eta hegazti eta ugaztunen presentzia azter-
tzeko. Orobat, Salburuko hegaztiak eraztuntzeko estazioa 
aprobetxatu zuten hegaztien gorotzak hartzeko, espezie 
bakoitzaren laginak alderatzeko xedez. 2008an zehar, az-
tertutako 331 laginetatik, patogenotasun txikiko hegazti-
gripearen 12 kasu detektatu dira.

CEAk honako zeregin hauek burutu ditu proiektuan la-
guntzeko: laguntza tekniko eta logistikoa eskaintzea, 
proiektua Salburuan gauzatzeko baimena emanda; lagi-
nak biltzeko instalazioak aldi baterako lagatzea eta zen-
bait alderdiren inguruko orientazioa eta koordinazioa, 
esate baterako eginkariak biltzeko lekurik onenak zein 
diren edo laginketak egiteko parkeko beste erabilera ba-
tzuetan inpaktu txikiko garaiak noiz diren adieraztea.

Ha�siera�-da�ta�:� 2007ko azaroa.

Ama�iera�-da�ta�:� Azken laginketa irailaren 24an egin zuten, 
baina ikerketak 2009an zehar jarraituko du. 

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

“Txepetxa�” Zientzia� Era�ztunketa�ra�ko 
Elka�rtea�rekin la�nkidetza�n, etenga�beko 
a�ha�legineko ka�npa�ina� (era�ztuntzeko gune 
ira�unkorra�) Sa�lburua�n

Helburua�k:�
Ikerketa horretan “Txepetxa” Zientzia Eraztunketarako 
Elkartearekin lankidetzan jardutea, Salburuan duela sei 
urte hasita egiten ari diren paseriformeen eztei osteko 
eraztunketa-kanpainarekin lortutako datuak osatzeko xe-
dez. Horrela, hegazti horiek urte osoan zehar izaten di-
tuzten aberastasun espezifikoa, migratzeko ohiturak eta 
fenologia ezagutu nahi dituzte.

Deskriba�pena�:�
Hegaztiak eraztuntzeko 30 saio egin dituzte urtean zehar, 
abuztuaren 1etik irailaren 15era bitartean izan ezik, bi-
tarte hori CEAk kontratatutako udako kanpaina espezi-
fikoaren bidez bete baita. 38 espezietako 642 hegazti 
eraztundu dituzte. Azpimarratzekoa da plaka inkubatriza 
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Vitoria�-Ga�steizko HAPNa�ren “Aretxa�ba�leta�-
Ga�rdelegi” 19. sektoreko hirigintza�-
proiektua�ri buruzko txostena�

Helburua�k:�
Udaleko Bide Publikoen Zerbitzuak eskatuta, Aretxabale-
ta-Gardelegi 19. sektoreko hirigintza-proiektuan egin be-
harreko aldaketei buruzko txostena egitea, hango berde-
guneei Eraztun Berdean erabilitako irizpideen araberako 
tratamendua emateko eta sektorean zehar oinezkoen eta 
txirrindularien mugikortasuna hobetzeko.

Deskriba�pena�:�
Txostenak agerian utzi du zein diren proiektuaren akats 
nagusiak, berdeguneen diseinuari eta oinezkoen eta 
txirrindularien pasabideei dagokienez, eta batez ere 19. 
sektorea zeharkatzen duen berdegunea aipatzen du, se-
ktore hori garrantzi handikoa baita Eraztun Berdearen 
plangintza orokorraren barruan, ekialdeko Olarizuko par-
kea eta mendebaldeko Berrostegietako eta Armentiako 
parkeak lotzen dituen ardatza baita.

Txostenaren arabera, lur-zatiaren okupazioak eragingo 
duen inpaktu orokorra arintzeko bide bakarra konpen-
tsazio-neurriak erabiltzea da, hala nola lurra erosi eta 
bertoko espezie hostozabalekin birlandatzea. Beraz, be-
harrezkoa da neurri horiek zehaztu eta haien kostu eko-
nomikoaren estimazioa egitea, baita neurriak gauzatzeko 
denboraren planifikazioa ere, ingurumen-inpaktuaren 
ebaluazio bateratua egiteko prozedura arautzen duen 
183/2003 dekretuak agindutakoaren arabera.

Txostena�ren da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.
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Aukeratu beharreko zuhaitz-espezieei dagokienez, ingu-
runeko baldintzekin bateragarri direnak aukeratzea ahol-
katzen du txostenak, proiektuan proposatutako batzuek 
egokitzeko arazoak izan baititzakete. Orobat, kanpoko 
espezie inbaditzaileak ez erabiltzea gomendatzen da.

Txostena�ren da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Euska�l Autonomia� Erkidegoko Biga�rren 
Errepide Pla�n Na�gusia�ren Berrikuspena�ren 
Aurrera�pena�ri buruzko txostena�

Helburua�k:�
Eragindako Udala den aldetik, Vitoria-Gasteizko udale-
rria zeharkatzen duten errepide batzuen aldaketa barne 
hartzen duen aurrerapenari buruzko txostena egitea, 
dokumentuari erants lekizkiokeen ingurumenari buruzko 
iradokizunak eta oharrak aurkeztuta.

Deskriba�pena�:� 
Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Errepide Plan 
Nagusiaren Berrikuspenean antzemandako zenbait akats 
aipatzen du txostenak, bai aurrerapenaren dokumentuan 
bai Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioan. Ho-
rien artean, honako hauek azpimarratzen ditu: 

 • Bide-sarearen puntu bakar bat ere ez da aintzat har-
tzen ingurumenaren ikuspegi hutsetik (animaliak ha-
rrapatzeko puntu beltzen hobekuntza, etab.).

 • N-104 eta a-132 errepideetarako aurreikusitako aldake-
tek ez dute inolako ingurumen-eraginik, aurrerapen-
dokumentuaren arabera, baina egia esan, Salburua-
ren eta Lautadako irla-baso eta Gasteizko mendien 
arteko deskonexio ekologikoa eragozteko bi errepi-
de kritikoak dira. Ildo horretan, txostenaren arabera, 
N-104 eta A-132 errepideak, Elorriagatik Vitoria-Gas-
teizko udalerriaren irteerara bitartean, lehentasunezko 
bidegunetzat hartu behar dira ingurumenaren hobe-
kuntza- eta integrazio-neurriak hartzeko orduan. 

Txostena�ren da�ta�:� 2008ko maiatzaren 20a.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Ga�steizko Menda�tea�ren (A-2124) uda�lerriko 
ta�rtea�n a�nima�lia�k ha�rra�pa�tuta� gerta�tuta�ko 
tra�fiko-istripuei buruzko txostena�

Helburua�k:�
Arazo horren eraginari buruzko azterketa teknikoa egin 
eta bidegune horretako hilkortasun-tasa handia gutxitze-
ko indarrean jar daitezkeen neurriak proposatzea.
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gaueko trafiko handiko egunetan animalien joan-etorriak 
eragozteko, eta datozen urteetan eremuko basurde eta 
orkatzen populazioen joerak ikertzea.

Txostena�ren da�ta�:� 2008ko abendua.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

Hiri-zuha�iztieta�ko txorkoen tra�ta�mendua�ri 
buruzko txostena�

Helburua�k:�
Hiriko zuhaiztietako txorkoentzako herbizida kimikoen 
ordezko tratamenduak zehaztea, herritarrengandik jaso-
tako kexa baten ondoren eta Herritarren Defentsarako 
Bulegoak hala eskatuta.

Deskriba�pena�:�
Txostenak, lehenik eta behin, egungo egoeraren diag-
nostikoa egin du. Horretan, istripu-tasarik handieneko 
lekuak zehaztu ditu, eta animaliak kolpatzeko eragile na-
gusia zirkulazio-abiadura handia dela ondorioztatu du. 
Abiadura azkartzeko eragile zuzena 2005ean errepidean 
egindako hobekuntzak izan dira. Abiadura azkartzearekin 
batera, istripu-tasa handiaren arazoa eragin duen beste 
eragile batzuk izan dira, alde batetik, animalientzako iga-
robide gutxiegi egotea eta, bestetik, dagoen igarobide 
bakarraren diseinu eskasa.

Neurri zuzentzaileen artean, hau proposatu du txoste-
nak: errepidean hesiak jartzea, animaliak eraikiko diren 
pasabideetara bideratzeko. Pasabide horiek eraikitzeko 
bi kokapen proposatu ditu: bata mendatearen goialdean 
eta bestea baso-gunean. Indarrean jar daitezkeen beste 
neurri batzuk honako hauek dira: ehiza-egunak aldatzea, 
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Deskriba�pena�:� 
Txostenak honako eduki hauek ditu:

 • Zuhaitzak hiri-ingurunean.
 • Txorkoen zentzua eta funtzionaltasuna.
 • Txorkoetako landareen hazkundea.
 • Txorkoetako landare arrotzak kontrolatzeko sistemak.
 • Belar txarrak kentzeko sistema termikoa, kimikoa eta 

eskuzkoa.
 • Konklusioak eta gomendioak.
 • Gaiari buruzko legedia.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko uztaila.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko abuztua.

Aurrekontua�:� 1.009 €.

Armentia�ko pa�rkea�ren kudea�keta�ri buruzko 
oroitza�-txostena� (1997-2007)

Helburua�k:� 
Armentiako parkearen jabea den Arabako Foru Aldun-
diak parkearen kudeaketa CEAren esku uzteko Vitoria-
Gasteizko Udalarekin sinaturiko hitzarmenaren hamar 
urteotan burututako jarduera guztiak jasotzea.

Deskriba�pena�:� 
Txostenak honako eduki hauek ditu:

 • Aurrekariak, hasierako egoera eta helburuak.
 • Bide-sarean, jolas-erabilera trinkoko guneetan, an-

deatutako eremuetan eta landaredietan burututako 
jarduerak.

 • Zaintza- eta kontserbazio-zerbitzuak.
 • Parkeko jarduerak: prestakuntza, hezkuntza eta sentsi-

bilizazioa helburu dutenak eta jolas- eta kirol-ekimenak.

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Ama�iera�-da�ta�:� 2008ko maiatza.

Aurrekontua�:� Kosturik gabe.

“EAEko Biodibertsita�te Estra�tegia�” 
txostenea�n pa�rte ha�rtzea�

Helburua�k:� 
Euskal Autonomia Erkidegoan biodibertsitatearen gale-
ra saihesteko estrategiari begira tokiko administrazioen 
ikuspegia ematea, batik bat Vitoria-Gasteizko Udalarena.

Deskriba�pena�:� 
Dokumentua egitean urratsak emateko mekanismo eta 
epeak zehaztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Estrategia lan-
tzearekin batera, parte hartzeko prozesua ireki du. Horre-
tarako, dokumentazioa bidali du, bide informatikoa era-
biliz, iradokizunak jasotzeko xedez. Azkenik, iradokizun 
horiek presentziazko lan-jardunaldietan eztabaidatuko 
dira. Parte-hartzea hainbat lantalderen bidez gauzatzen 
da. Hala, CEAk “Agrosistemak” eta "Hiri-ingurunea" tal-
deetako kide da eta 2008. urteetan zehar bi lan-bileratan 
parte hartu du

Ha�siera�-da�ta�:� 2008ko urtarrila.

Amaiera-data: Behin betiko dokumentua aurkezteko au-
rreikusitako data 2008ko uda bazen ere, epea ez da bete 
eta oraindik ez dago argi noiz izango den dokumentua-
ren aurkezpena eta onarpen ofiziala.
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04.1 CEAren ESTATUTUAk 

I. kAPITULUA. Iza�era� eta� zeregina�k.

1. a�rtikulua�.- Iza�era� juridikoa�, a�txikipena� eta� helburua�k.

1. Ingurumenaren alorreko ikerketa, heziketa eta pres-
takuntzarako erakunde publikoa da Ingurugiro Gaieta-
rako Ikastegia, toki erakunde autonomo izaera duena, 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 
85. bis artikuluan –abenduaren 16ko 57/2003 legeak 
emandako idazkuntza– aurreikusitakoaren ildotik.

2. Ingurumena –bere alderdi eta agerraldi guztietan– 
sustatu, ikertu eta aztertzea du helburu Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiak, eta bereziki ingurumena zain-
tzen eta babesten laguntzea, guztia ere Gasteizko uda-
lerriaren lurralde esparruan, edo baita beste esparru 
batzuetan ere, egoitza udalerrian nahiz udalerritik kan-
po duten erakunde, entitate, gizabanako edo pertsona 
juridikoekin adostutako hitzarmen edo jardueren on-
dorio diren lankidetza-harremanen bitartez.

3. Gasteizko Udaleko Ingurumen zinegotziari atxikia ge-
ratuko da Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Hain zuzen 
ere, hari dagozkio Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 
jardueraren emaitzen ebaluazioa eta kontrola, eta, ze-
hazki, langileriaren eta giza baliabideen kudeaketak 
sortutako gastuen bilakaerarena, baita erakunde auto-
nomoaren eraginkortasunaren kontrola ere, Gasteizko 
Udalaren sektore publiko lokalaren baitako erakunde 
publikoen emaitzen ebaluazioaren eta kontrolaren 
alorrean Gasteizko Udaleko kontu-hartzaile nagusiari 
dagozkion eskumenak gorabehera.

4. Nortasun juridiko bereizia du Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiak, ondare eta diruzaintza propioak, baita ku-
deatzeko autonomia eta erabateko gaitasun juridikoa 
nahiz jardutekoa ere, eta bere helburuak betetzeko 
beha rrezko dituen administratzeko ahalmenak da-
gozkio bere eskumenen esparruan, estatutu hauetan 
finkatutako moduan, desjabetzeko ahalmena izan ezik.

2. a�rtikulua�.- Erregimen juridikoa�.

Honako lege-arau hauek zuzenduko dute Ingurugi-
ro Gaietarako Ikastegia: Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko xedape-
nek, Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriak biltzen 
dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legeak, Estatuko 
Administrazio Orokorraren Antolakuntza eta Funtzio-
namenduari buruzko apirilaren 14ko 6/1997 Legearen 
45. artikulutik 52.era bitartekoetan xedatutakoak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legeak, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 
testu bateratua onetsi zeneko ekainaren 16ko 2/2000 
Legegintzako Hereje Dekretuak, Administrazio Pu-
blikoen Ondarea arautzen duen azaroaren 3ko 33/2003 
Legetik aplikagarri zaizkion xedapenek, estatuto hauek 
eta, oro har, xedapen horiek garatzen dituzten arauek 
eta aplikagarri zaizkion gainerakoek.

3. a�rtikulua�.- Zeregina�k.

1. Hauek dira Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren zereginak:
a) Ingurumenaren alorreko prestakuntza eta hezkun-

tza politika garatzea, inguru fisikoarekiko lotura 
estuan, Gasteizko Udalaren eremu funtzionalaren 
eta eskumenen baitan.

b) Estatuko nahiz atzerriko beste erakunde publiko 
edo pribatu batzuekin hitzartzen diren ingurume-
naren alorreko ikaskuntza eta ikerketa programak 
kudeatu eta gauzatzea.

c) Edozein erakunde publiko nahiz pribaturekin 
hitzartutako lankidetza programak kudeatu eta 
gauzatzea.

d) Estatuko nahiz nazioarteko erakunde eta 
programetan parte hartu edo lankidetzan jardutea, 
horien jarduerak ingurumenaren alorreko 
sustapen, hezkuntza eta ikerkuntzarekin zerikusirik 
duelarik, bereziki Europar Batasunaren eremuan.
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2. Aurreko atalean adierazitako zeregin horiek betetze 
aldera, jarduera hauek bideratu ahal izango ditu Ingu-
rugiro Gaietarako Ikastegiak:
a) Ingurumenaren alorreko programak prestatu eta 

garatu, maila akademiko eta profesional guztietan.
b) Ingurumenaren kudeaketan aplikatzeko oinarrizko 

ikerketateknikak taxutu eta garatu.
c) Ingurumenaren alorreko informazioa, sentsibiliza-

zioa eta hezkuntza sustatu eta bultzatu herritarren 
artean.

d) Azterlanak, planak eta proiektuak asmatu, garatu 
eta gauzatu, ingurumenaren alorrean.

e) Ingurumenari buruzko txostenak egin eta aholkula-
ritza eskaini.

f) Bere helburuarekin ikustekoa duten instituzio, 
erakunde eta pertsona fisiko nahiz juridikoekin 
hitzarmenak egin eta harremanak izan.

g) Ingurumenaren alorreko argitalpenak egin eta 
halakoetan lagundu.

II. kAPITULUA. Gobernu orga�noa�k.

4. a�rtikulua�.- Gobernu orga�noa�k.

1.  Hauek dira Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko gobernu 
organoak:

Orga�no kolegia�tua�:�
a) Zuzendaritza Kontseilua.

Pertsona� ba�ka�rreko orga�noa�k:�
b) Lehendakaria.
c) Lehendakariordea.
d) Zuzendaria.

2. Estatutu hauetan xedatutakoak eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean 
jasotakoak arautuko dute Zuzendaritza Kontseilua.

5. a�rtikulua�.- Zuzenda�ritza� kontseilua�.

1. Kide hauek izango ditu Zuzendaritza Kontseiluak:
a) Lehendakaria, zein Gasteizko Udaleko alkatea 

izango baita.
b) Udal talde politiko bakoitza ordezkatuko duen 

kontseilu-kide bana –udalbatzak izendatuko ditu, 
zinegotzien artetik.

c) Idazkaria, zein Udal Aholkularitza Juridikoko 
legelari bat izango baita.

6. a�rtikulua�.- Zuzenda�ritza� kontseilua�ren zeregina�k.

1. Hauek izango dira Zuzendaritza Kontseiluaren zereginak:
a) Erakundearen jarduera-ildoak finkatzea.
b) Erakundearen aurrekontuen aurre-proiektua onestea.
c) Erakundearen urteko oroit-idazkia onestea.
d) Ondasun eta eskubideen inbentarioa onestea.
e) 12.000 eurotik gorako edozein eratako kontratuak 

egitea.
2. Erakundeko Zuzendaritza Kontseiluak bere zereginak 

betetzeko bideratzen dituen egintzek eta ematen di-
tuen ebazpenek amanera emango diote administra-
zio-bideari.

Zuzendaritza Kontseiluaren egintzen kontra adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legean aurreikusten den aukerako berraztertzeko erre-
kurtsoa gorabehera.

7. a�rtikulua�.- Funtziona�mendua�.

1. Erakundeak behar bezala funtzionatzeko beharrezko 
den adina bider bilduko da Zuzendaritza Kontseilua, 
lehendakariak deialdia egiten duelarik; gutxienez hi-
lean behin.

2. Idazkariak bideratuko du kontseiluaren bilkurarako 
deialdia, gutxienez 48 ordu lehenago, aztertu beharre-
ko gaien zerrenda bertan ageri delarik. Hain zuzen ere, 
idatziz eta zuzenean helaraziko zaie deialdia, banan-
banan, interesatu guztiei.

3. Lehendakaria eta idazkaria –edo horien ordezkoak– 
bilkurara agertzen direlarik eratuko da balio osoz 
kontseilua, baldin eta gutxienez ere kideen erdia ber-
tan bada. Boto gehiengoz hartuko dira erabakiak; hala 
ere, kideen botoak haztatuak izango dira, bakoitzaren 
talde politikoak udalbatzan duen ordezkapen-mailare-
kiko erlazio zuzenean.

4. Bilkura guztien akta jasoko da; dena delako bilkuran 
bertan nahiz hurrengoan onetsi ahal izango da, eta or-
dutik aurrera izango du indar betearazlea. Idazkariak 
sinatu beharko du, eta lehendakariak ontzat eman. 
Gisa berean egingo dira kontseiluaren erabakiei 
buruzko ziurtagiriak.



MEMORIA 2008 Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. CEA 

a�urkibidea�>

105MEMORIA 2008  Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. CEA

5. Zuzendaria kontseiluaren bilkuretara joango da; ahotsa 
izando du, baina ez botorik. Erakundeko edozein teknika-
ri ere joan ahal izango da, lehendakariak deituz gero.

6. Zuzendaritza Kontseiluaren eratze eta funtzionamen-
du erregimena toki jaurbidearen antolakuntza eta fun-
tzionamendu arauetara egokituko da estatutu hauetan 
aurreikusi gabekoetan.

8. a�rtikulua�.- Lehenda�ka�ria�.

1. Gasteizko Udaleko alkateari dagokio Ingurugiro Gaie-
tarako Ikastegiko lehendakari izatea. Zuzendaritza 
Kontseiluko edozein lideren esku utzi ahal izango ditu 
alkateak, guztiz edo partez, Ingurugiro Gaietarako Ikas-
tegiko lehendakari den aldetik dagozkion eskumenak.

2. Hauek dira lehendakariaren zereginak: erakundea –
erakunde gisa– ordezkatzea, bertako Zuzendaritza 
Kontseiluko lehendakari izatea eta, oro har, berariaz 
Zuzendaritza Kontseiluari leporatu gabekoak oro, in-
darrean dagoen toki jaurbidearen alorreko legediaren 
arabera udalbatzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari eta 
ez besteri dagozkienak salbu.

9. a�rtikulua�.- Lehenda�ka�ria�ren egintza�k eta� eba�zpena�k.

Erakundeko lehendakariak bere zereginak betetzeko bi-
deratzen dituen egintzek eta ematen dituen ebazpenek 
amaiera emango diote administrazio-bideari.

Lehendakariaren egintzen kontra administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikus-
ten den aukerako berraztertzeko errekurtsoa gorabehera.

10. a�rtikulua�.- Lehenda�ka�riordea�.

1. Zuzendaritza Kontseiluko kideen artetik lehendaka-
riorde bat izendatuko du alkateak.

2. Hauxe da lehendakariordearen zeregina: lehendakaria 
ordezkatzea, bertan ez bada, kargua hutsik geratzen bada 
edo gaixorik badago.

11. a�rtikulua�.- Zuzenda�ria�.

1. Administrazio publikoetako karrerako edo lan-kontra-
tupeko funtzionario bat edo sektore pribatuko profe-
sional bat izango da Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko 

zuzendaria; goi-mailako tituluduna izan beharko du, 
eta bigarren kasuan, gainera, 5 urtetik gora lanbidean 
aritua. Gasteizko Udalean zuzendaritza organotzat 
joko da zuzendaria.

Lehendakariak izendatuko du zuzendaria, Zuzendari-
tza Kontseiluak proposaturik.

Zuzendaria, zeinek hitza izango baitu, baina ez boto-
rik Kontseiluaren bilkuretan, gaitzetsi egin ahal izango 
du Zuzendaritza Kontseiluak, bertako kideen arteko 
gehien go absolutuz hartutako erabakia dela medio.

2. Hauek dira zuzendariaren zereginak:
a) Erakundearen jarduerak zuzentzea, Zuzendaritza 

Kontseiluak eta bertako lehendakariak finkatutako 
ildoei jarraiki.

b) Aurrekontuen aurre-proiektua egitea, Zuzendaritza 
Kontseiluari aurkezteko.

c) Erakundeko langileen eta zerbitzuen zuzendari 
izatea.

d) Erakundeak bideratzen dituen proiektuak hobeto 
kontrolatzeko ebaluazio-tresnak finkatzea.

e) Lehendakariak edo Zuzendaritza Kontseiluak 
berariaz agintzen dizkioten edo beraren gain uzten 
dituzten zereginak oro betetzea.

III. kAPITULUA.  
Erregimen ekonomikoa� eta� la�ngileena�

12. a�rtikulua�.- Ekonomi eta� fina�ntza� erregimena�.

Toki ogasunen alorreko legedian eta Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen X. tituluko III. kapi-
tuluan erakunde autonomoei dagokienez finkatutakoa 
izango da aurrekontu, ekonomi eta finantza, kontabilita-
te, kontu-hartze eta finantza-kontrolaren erregimena.

13. a�rtikulua�.- Onda�rea�.

Bere ondareaz gain, honako ondasun hauek izango ditu 
Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak bere helburuak betetze-
ko: Gasteizko Udalak esleitzen dizkionak, bere kudeatze 
zereginen baitan erosten dituen ondasun eta eskubideak 
nahiz edozein pertsona publiko edo pribatuk, edozein ti-
tulu dela medio, beraren esku uzten dituenak. Erakundea-
ren ondasun eta eskubideen inbentarioan sartuko dira 
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horiek guztiak, eta toki korporazioen ondarea arau tzen 
duen legedian eta Administrazio Publikoen Ondarearen 
Legean xedatutakoaren arabera kudeatuko, aplikagarri 
zaizkion neurrian. Urtero, ondasun eta eskubideen in-
bentarioa igorriko zaio Ingurumen zinegotziari.

14. a�rtikulua�.- Ba�lia�bide ekonomikoa�k.

Iturri hauetatik etorri ahal izango dira baliabide ekono-
mikoak:

a) Beraren ondare diren ondasun eta balioetatik.
b) Ondare horren ekoizpen eta errentetatik.
c) Gasteizko Udalaren aurrekontu orokorretan egoki-

tzen zaizkion berariazko diru-izendapenetatik.
d) Administrazio edo entitate publikoetatik jasotzen 

dituen ohiko transferentzia nahiz kapital transfe-
rentzietatik, baita edozein pertsona publiko nahiz 
pribatu, espainiar nahiz atzerritarrek egindako ekar-
penetatik eta dohain emandakoetatik ere.

e) Jasotzeko baimendua dagoen ohiko nahiz aparteko 
diru-sarreretatik, horiek arautzen dituzten xeda-
penen ildotik, zerbitzuak eskaintzearen ondorio 
direnak barne.

f) Beraren esku uzten den beste edozein 
baliabidetatik.

15. a�rtikulua�.- kontra�ta�zio erregimena�.

Administrazio publikoen kontratazio arau orokorrek 
arautzen dituzte Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 
kontratazioak, eta, bereziki, Administrazio Publikoen 
Kontratuen Legearen testu bateratuak eta xedapen ho-
riek garatzen dituzten arauek.

Ingurumen zinegotziak finkatuko du, aldez aurretik, zein 
kopurutara arte kontratatu ahal izango duen erakun-
deak, beraren baimena izateko beharrik gabe.

16. a�rtikulua�.- La�ngileen erregimena�.

1. Honako hauek osatzen dute Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiko langileria:
a) Destinoa Ingurugiro Gaietarako Ikastegian duten 

langile funtzionarioek.
b) Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak kontratatutako 

lan-kontratupeko langileek.

2. Prestakuntza aldian dauden langileek eta bekadunek, 
hau da, doktoratu aurreko, doktoratu osteko edo iker-
keta-hastapeneko nahiz bestelako bekak direla medio 
beren prestakuntza hobetzeko jarduerak egiten dituz-
tenek, ez dute lotura juridiko-laboralik izango Inguru-
giro Gaietarako Ikastegiarekin.

17. a�rtikulua�.- Era�kundea� deusezta�tzea�.

Gasteizko Udaleko udalbatzak erabakiko du erakundea 
deuseztatzea, dela ofizioz, dela Zuzendaritza Kontseiluak 
hala proposaturik. Hala eginez gero, Gasteizko Udalaren 
esku geratuko dira haren ondasun eta eskubideak oro.

(ALHAO 40. zk. 2006ko apirilaren 5a)

04.2 CEAren 
ZUZENDARITZA 
kONTSEILUA
2008an CEAren Zuzendaritza Kontseiluak hurrengo 
kideak izan zituen:

Lehenda�ka�ria�:�
Alba Cañadas Mora andrea / PSE-EE

Ba�tzordekide titula�rra�k:�
Alba Cañadas Mora andrea / PSE-EE
Idoia Garmendia Tellería andrea / PP
Miren Maialen Arruabarrena Julián andrea / EAJ-PNV
Saioa Castañeda Díaz andrea / EB-B
Antxon Belakortu Preciado jauna / EA

Ordezko ba�tzordekidea�k:�
José Manuel Bully Espinosa jauna / PSE-EE
Manuel Uriarte Azcárraga jauna / PP
Iñaki Prusilla Muñoz jauna / EAJ-PNV
José Navas Amores jauna / EB-B

Zuzenda�ria�:�
Felipe Vicario Cearsolo jauna
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