1

HAMAR URTE - HAMAIKA LAN!!
Hitz hauek eskolek egin duten lana goraipatzeko aprobetxatu nahi ditugu eta urte hauetan demostratu
duten herriarekiko konpromisoa eskertzeko ere bai. Bide batez zoriondu nahi ditugu, ikasle zein irakasleak
une oro erakutsi diguten lanerako gogoarengatik.
Ikastetxeetako lana koordinatzen Ingurugelak eskaintzen dituen baliabideak eta gogoak azpimarratu nahi
genituen eta eskertu ere bai.
Udalaren aldetik horrelako programetan lanean jarduteko indar guztiak jarriko ditugula ziurtatu nahi
dizuegu; elkarlanak hobekuntzarako eskaintzen dizkigun aukerak anitzak direlako eta eredu horretan
sinesten dugulako. Bide batez, eskerrak eman ere 10 urte hauetan Eskolako Agenda 21 ekimen honetan
lagundu diguten udal langile zein ordezkari politikoei.
Mila esker Hezkuntza-komunitate guztiari egin dituzuen ahaleginengatik, animo eta elkar lanean urte
askotan jarraituko dugulakoan

ZARAUZKO UDALA
Jabier Etxaburu
Herritarren Partaidetza eta Agenda 21 Saileko zinegotzia
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IKASTETXEEN HITZAK
ANTONIANO Ikastetxea
Ia konturatu gabe 10 urte pasa dira Agenda 21 abian jarri zenetik.
Garai honetan ehundaka ikasle eta irakaslek gure Zarauzko ingurumena zaindu eta hobetzeko
ahaleginetan egin dute lan.
Programa honi esker, gaur egun, gure herriko gazteek ingurumenarekiko sensibilitate berezia
agertzen dute, inguru osasuntsua ongizate mailarekin lotzen baitakite. Beraz, proiektua iadanik
fruituak ematen hasia dela esan dezakegu.
Hasiera batean, helburua ingurumen hezkuntza eskoletara zabaltzea bazen ere, jorratutako bidea uste
baino emankorragoa gertatzen ari dela uste dugu.
Zalantzarik gabe, Agenda 21 proiektua Zarauzko herrian dagoen hezkuntza proiektu
arrakastatsuenetako bat dela iruditzen zaigu, hezitzailea, partehartzaiela eta integratzailea baita aldi berean.
Antoniano Ikastetxetik, Zorionak eman nahi dizkiegu 10 urte hauetan proiektuan parte hartu duten
ikasle, irakasle, eta, zer esanik ez, Arazi elkarteari, ikastetxeekin batera egin duen lan apartagatik.
ANIMO ETA SEGI HORRELA!
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LA SALLE Ikastetxea
Ingurumen krisi globalak, jadanik oso zaharrak, guztion kontzientzia handitu zuen eta horren
ondorioz, ingurumenaren inguruan heztea ezinbestekoa zela ikusi genuen, ardura zentzua hartzeko,
ingurumenaren osotasunaz eta elkarri lotutako arazoetaz jabetzeko, horren ondorioz jarrerak, ohiturak
aldatzeko, eta arazoak konpontzeko trebetasunak garatzeko.
Ingurumenaren hezkuntza ez da naturarekiko hurbiltze soila. Ikasleak trebatu behar ditugu naturaren
behaketan, arazoen behaketan eta azterketan, sentsibilizazioa garatu, kontzientziazioa garatu eta
ikuspegi orokorraz jabetu ostean, estrategiak garatzen erakutsi, proiektu berritzaileak gara ditzaten,
beti ere, arazo bati konponbidea emateko.
Ingurumen arazoak esparru askotan ematen dira, hala nola, mundu mailan, nazio mailan, herri
mailan, erakundeetan, norbanakoaren arduran. Makro arazoen berri izatea ez da zaila suertatzen
komunikabideek noiznahi aritzen baitira hauen berri ematen, baina arazo hauen konponketa nekeza
izan ohi da edo hobe esanda ezinezkoa norbanakoaren esparrutik abiatzen ez bagara.
Hezkuntzan murgiltzen garenok dugun helburu nagusia norbanakoaren erantzukizunaz jabetzea da,
hortik abiatuta hasi bait gaitezke esparru handiagoetan ingurumena zaintzen, babesten eta egindako
kalteak konpontzen. Beraz, etxeko eta eskolako kudeaketaz hausnartzeak, herri mailako arazo eta
konponbideetan pentsatzera, proposamenak egitera eta konpromezuak hartzera garamatza. Hauxe,
hain zuzen, Agenda 21eko xedea.
10 urte bete ditugu Agenda 21eko programa beteaz, lan honetan murgiltzeak eman digu kontzientzia
zabalago bat, gaur egun, lana gero eta osatuagoa, sakonagoa, arduratsuagoa bihurtu delarik eta
esparru askotara iritsi delarik, norbanakoaren ardura, eskolaren kudeaketa, herri mailako hausnarketa.
Pausu txikia zirudiena, urteekin pausu handi bilakatu da, jakinmina belaunaldi berrietan handia
da eta partaidetza bikaina. Nahiz eta jakin badakigun, hezkuntzan gabiltzanok oraindik lan handia
dugula aurretik, egin dugunak indar ematen digu etorkizunaren ildoak ezarri eta hauei tinko eusteko,
ikaslegoaren mesedetan, ingurumenaren mesedetan.
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LIZARDI Institutua
Zarauzko Tokiko Agenda 21ek hamar urte bete ditu. Hamar urte jasangarritasunaren aldeko ekimenak
eta konpromezuak garatuz. Hamar urte ingurumenari keinu eginez. Proiektu hau gauzatzeko,
aspaldian gainbehera egon bada ere, talde-lanean aritu gara: ikastetxeen eta erakundeen arteko
kolaborazioa izan delarik abiapuntua. Ikasleen protagonismoa ardatz hartuta ikastetxe eta udalerriko
ingurumen arazoen konplexutasuna identifikatzen, aztertzen eta alternatibak proposatzen aritu gara.
Lan honetan berritzegunearen eta Araziren laguntza ezinbestekoa izan da: proiektu erraldoi eta global
honen parte eragile sentitu eta izaten lagundu digute eta.
Beste hamar urtetan jarraitzeko aukera izan dezagun espero dugu.

OROKIETA Herri Eskola
10 urte ingurugiroa zaintzen, 10 urte gure burua zaintzen.
Orokieta eskolak Agenda 21 programan partehartzen du eta hamar urte hauetan egindako lana ez da
makala izan.
Herriko mugikortasuna aztertu dugu eta Zarautzeko bide gorriaren antolaketaren partaide izan gara.
Zarautzeko biodibertsitatea aztertu dugu eta herriak dituen guneak ezagutu ditugu. Eskolan uraren
eta argindarraen erabilpen egokia bultzatu dugu eta nola ez, sortzen dugun zaborraren birziklatzea
eskolako kide guztien helburua izan da.
Azken finean eskola komunitatean ingurunea zaintzearen garrantziaz jabetu gara.
Beraz naturaren partaide garelako eta etorkizunaz arduratzen garelako Agenda 21ek beste hamar urte
bete ditzala.
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OTEITZA Lizeo Politeknikoa
Azken urteotan Oteitza Lizeo Politeknikoa ingurumenarekin konpromisoa hartua duen ikastetxea da.
Gure ingurumen-politika, gure zerbitzuek ingurumenarekin duten elkarreragina eta iraunkortasuna
hobetzeko erreminta egokia izan da Zarauzko Eskola Agenda21; halaber, Oteitza Lizeo Politeknikoko
kolektibo ezberdinei beren ingurumenaren arazoa aztertu eta ulertzea ahalbidetzeko ere baliagarria
izan da. Ikasturtero eskola agendako hiru arlo nagusiak diren kudeaketan, curriculumean eta partehartzean oinarriturik, Ingurumen Programan helburu batzuk finkatu ditugu, dagozkien arduradun eta
adierazleekin.
Besteak beste, ondorengo hobekuntzak aipa ditzakegu:
-

Ikasleen parte-hartzea.
Hondakinen gaikako biltze eta kudeaketa.
Paperaren kontsumoa murriztu eta birziklatua erabiltzea.
Uraren eta argindarraren kontsumoa murriztea.
Ingurumen jardueren curriculumean txertatzea.
...

SALBATORE MITXELENA Ikastola
Munduko biztanle guztiek zarauztarrok daukagun kontsumo eredua izango balute bi planeta-lur
eta erdi beharko genituzke guztion bete beharrak asetzeko. Honek erakusten digu gure bizi modua
guztiz jasanezina dela. Horregatik Salbatore Mitxelena ikastolak jasangarritasunaren aldeko heziketa
bultzatzea erabaki du Eskola Agenda 21 proiektuan parte hartuz.
2003. urtean Eusko Jaurlaritza eta udalaren laguntzan oinarrituz, Eskolako Agenda 21 proiektua
garatzen hasi ginen. Bertan, ingurumen eta gizarteko hainbat arazo aztertu ditugu garapen
jasangarriaren ildotik. Ibilbide honetan hainbat gai aztertu ditugu eskualde mailan eta herriko
gainontzeko ikastetxeekin batera. udaletxeari proposamen ugari egiteaz gain, ikastola bertan
konpromiso ezberdinak hartu ditugu hiru aspektu hauetan: curriculuma, kudeaketa eta partaidetza.
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Sarrera
2012 urtean Zarauzko Eskolako Agenda 21ak hamar urte
bete ditu. Hastapeneko urratsetatik hasita, irmoki eta
ziurtasunez buruturiko ibilbidea izan da. Proiektuan
partaide izandako eragileek egindako lana bereziki
aipagarria da, haiei zor baitzaie lorturiko emaitza
oparoa.
Baina zeintzuk dira protagonista hauek eta zertan
datza Zarauzko Eskolako Agenda 21a?
Aurten betetzen diren hamar urteotako garrantziari
neurria jarri ahal izateko, denboran zeharreko ibilbidea
egin dezagun. ZATOZTE!
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Mundutik Zarautza: tokian ekinez mundua aldatzen
Ehiza, arrantza, fruitu-bilketa, nekazaritza, abeltzaintza, industria.... Etenik gabeko GARAPEN
honek, ezinbesteko eragina du gure etxea den Lurra planetan. Hala, XX. Mendeko amaiera aldera,
ingurumenaren egoera eta haren etorkizuna oso gai kezkagarrian bilakatu zen.
1987 urtean Nazio Batuen Munduko Batzordeak “Gure etorkizun komuna” izeneko liburua kaleratu
zuen, non ingurumenaren eta garapenaren arteko lotura aurre egiteko arazotzat identifikatzen da.
Konponbidea berriz, GARAPEN IRAUNKORRA litzateke.
1992 urtean Río de Janeiron (Brasil) ospaturiko Nazio Batuen Biltzarrean, Garapen iraunkorra
lortzeko bidea Agenda 21a izango zela ondorioztatu zen, hau da, tokian tokiko jendearen partaidetza
oinarritzat hartzea.
Horrenbestez, Tokiko Agenda 21ean, tokiko INGURUMENA, GIZARTEA eta EKONOMIA uztartzen dira,
arlo horien inguruko diagnostikoa burutuz. Zarauzko Udala aitzindaria izan zen, 2002 urtean ekimen
honekin bat egin eta Zarauzko Agenda 21a sortu baitzuen.

Kaletik eskolara eta eskolatik kalera: Zarauzko Eskolako Agenda 21aren
protagonistak.
Eskolako Agenda 21a, Agenda 21aren euskarrietako bat da. Eusko Jaurlaritzaren (IngurugelaCeidaren bitartez), Udalaren eta ikastetxeen arteko lankidetzan oinarrituriko hezkuntza-programa da.
Hiru ardatz nagusi ditu:
· Hezkuntza-komunitatearen partaidetza.
· Ikastetxearen kudeaketa arduratsua eta iraunkorra.
· Curriculumaren berrikuntza.
Hezkuntza-komunitateak programaren motorra osatzen du: irakasleak, irakasleak ez diren langileak,
familiak eta, nola ez, ikasleak.
Hala, 2002 urtetik Zarauzko Eskolako Agenda 21ean parte harturiko ikasleak milaka eta milaka izan
dira. Haur Hezkuntza bihurritik hasi eta Batxilergoko heldutasuna lortu bitarte, Zarauzko ikastetxe
guztiak Eskolako Agenda 21aren bidaide izan dira:
· Antoniano Ikastetxea.
· La Salle Ikastetxea.
· Lizardi Institutua.
· Maria Inmaculada Ikastetxea.
· Orokieta Herri Eskola.
· Oteitza Lizeo Politeknikoa.
· Salbatore Mitxelena Ikastola.
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2002 urtetik 2012 urtera, Haur Hezkuntzatik Batxilergora
Ikasturte bakoitzean sakonki jorraturiko gaia aldakorra bada ere, helburu nagusiak beti bi dira;
iraunkortasunarekin bat egiten duten jokamoldeak ikastetxean ezartzea eta herriko diagnostikoa
egitea.
Ikasturte guztian zehar, hezkuntza-komunitatearen eta Udalaren arteko elkarlana etengabe ematen
da. Honen isla argiena herriko diagnostikoan ikusi daiteke, non aldikako bilerak ospatzeaz gain,
ikasleek herriko diagnostikotik eratorritako proposamenak Udalari plazaratzen dizkioten. Baina hori
prozesuaren azken urratsa besterik ez da.
Ikus ditzagun herriko diagnostikoa burutzeko pausuak zeintzuk diren:
1-Ikastetxe bakoitzean:
·Gaia ikasgelan landu.
·Herria aztertu.
·Herriko gabeziak antzeman eta haiek hobetzeko proposamenak zerrendatu.
·Egoera hobetzeko konpromezuak hartu eta zerrendatu.
2-Ikastetxe guztien artean:
·Ikastetxe guztietan sorturiko proposamenen artean aukeraketa burutu.
·Udalbatzarrean Udalari aurkeztu.
·Aurreko urteetan aurkeztutako proposamenen jarraipena egin.
Ikus dezagun ikasturte bakoitzean azterturiko gaia eta emandako urratsak...
2002-2003 ikasturtea:
2003-2004 ikasturtea:
2004-2005 ikasturtea:
2005-2006 ikasturtea:
2006-2007 ikasturtea:
2007-2008 ikasturtea:
2008-2009 ikasturtea:
2009-2010 ikasturtea:
2010-2011 ikasturtea:
2011-2012 ikasturtea:

Zarautz eta Garapen Iraunkorra
Mugikortasuna I
Biodibertsitatea I
Kontsumo arduratsua
Zarata
Ura
Energia
Mugikortasuna II
Biodibertsitatea II
Biodibertsitatea III
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2002-2003, Zarautz
eta Garapen Iraunkorra
Lehenengo urte hartan, ''Garapen Iraunkorraren'' hainbat elementu
aztertzeko saiakera egin zen, helburua, hiri-ingurumena bere osotasunean
ezagutaraztea izan zelarik. Hala, hiriaren osagai diren hainbat alorren
azterketa burutu zen: hiri-ekosistema, hiri hondakin solidoak, ura, energia
eta mugikortasuna.
Zarauzko ikastetxe guztietako Ikasleak izan ziren hiri ingurumena
aztertzeaz arduratu zirenak. Herriaren ingurumenaren ebaluaketa bat
egin ostean, ondorio ugari atera zituzten, atzemandako arazoentzat
irtenbideak proposatuz. 2002-2003 ikasturtean, Lehen Hezkuntzako
ikasleek ''Hiri Mugikortasuna'' gaia landu bazuten ere, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako ikasleek Zarauzko diagnostiko orokorrago bat egin
zuten, non hiri-ekosistema, zaborrak, ura eta energia oinarri izan ziren.
Aurrikusitako helburuak betetze aldera, bai ikasgelan burutzeko saioak
zein kalean garatzeko ekintzak bideratu ziren.
Azkenik, eta modu bereiztuan, nola Lehen Hezkuntzako ikasleek hala
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleek beraien azterketaren
ondorioak eta somaturiko gabeziak konpontzeko proposamenak Udalari
plazaratzeko aukera izan zuten. Beraz, 2002-2003 ikasturtean herriaren
egoeraz jabetzeko lehenengo urratsa eman zen, etorkizunerako oinarri
sendoa ezarriz.
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Udalari egindako proposamenak
Bai Lehen Hezkuntzako haurrek bai Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gazteek proposamen franko luzatu
zizkioten Udalari, bakoitzaren xehetasun guztiak azaldu zituztelarik. Proposamen horien ardatz nagusiak
ondorengo gaietan laburbiltzen dira:
· Zaborren kudeaketa egokia burutu beharra dago, gaikako bilketa indartuz.
· Uraren erabilera jasangarria bultzatzea eta erreken osasuna bermatzea.
· Hiri-ekosistema hobetzeko: bidegorriak ugaritu, parkeak sortu, espaloiak konpondu eta gurpildun
aulkientzat egokitu,...
· Mugikortasuna iraunkorragoa bilakatzeko: bizikletaren erabilpena sustatu, garraio publikoa indartu,
kotxeen partekatzea bultzatu,...

Udalaren erantzuna
Jasotako proposamen guztiei erantzuna eman zitzaien eta haien artean honakoak nabarmendu
daitezke:
· Autobusa zenbat eta jende gehiagok erabili, autobus gehiago egongo dira, ordutegi
gehiagorekin eta poliki poliki joango gara jartzen.
· Bai trenbidearen lurperatzea zein beste azpiegituren obra batzuk ezin ditu Udalak soilik egin,
bestelako erakundeen beharra badago. Baina Udalak horien alde egingo du.
· Bidegorriak ezin dira edozein kaleetan egin. Dena dela, bidegorri guztiak ez daude lotuta,
saiatuko gara denak lotzen. Gainera bidegorrien erabilera egokiaren inguruko kanpainak egingo
ditugu.
· Eskaturiko hiru iturriak jartzen saiatuko gara: Hotel Zarauz-en parean, Torre Luzea parkean
eta Torreoian.
· Irisgarritasuna hobetzeko, eskaileren aldamenean arranpak jartzen ari dira. Espaloiak ere 		
beheratu dira, gurpildun aulkien sarbidea errazteko.
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2003-2004, Mugikortasuna
Zarauzko hiri-mugikortasunak alor ezberdin ugari hartzen ditu
bere baitan. Ibilgailu motordunak direla, bizikletak direla,
oinezkoak direla, azpiegiturak direla… Elementu horiek guztiak
aztertzeko saiakera burutu zuten herriko gazteenek 2003-2004
ikasturtean zehar.
Ikasturte horretan, Lehen Hezkuntzako ikasleek irakasleen
laguntzarekin bideratu zituzten ikasi eta ikusi beharreko eduki
guztiak. Bigarren Hezkuntzako ikasleek aldiz, irakasleez gain,
kaleko azterketatan laguntzeko hezitzaileen laguntza ere izan
zuten, haien egitekoa errazagoa eta eraginkorragoa izan zedin.
Helduagoak ziren ikasle horiek, halaber, Zarauzko bidegorri-sarea
osatzeko hainbat ekarpen egiteko helburua hartu zuten.
Ondorio gisa, mugikortasun desegokiak eragindako ingurumen
arazoak agerian uzteaz gain, herritarren ongizatea areagotzeko
hainbat neurri hartzearen egokitasuna azaldu zuten. Izan ere,
pertsonen mugitzeko gaitasuna eta modua oso ezberdina gertatu
daiteke. Batzuena, tamalez, mugaz beteriko mugikortasuna
da. Beste batzuena, aldiz, inguruko pertsonenganako errespeturik
gabekoa.
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Udalari egindako proposamenak
Ikasturtean zehar egindako lanaren uzta oso oparoa izan zen, eta Udal ordezkariei aurkezturiko
proposamenak 80 baino gehiago izan ziren. Proposamen horien ardatz nagusiak ondorengo gaietan
biltzen dira:
· Aparkalekuak: handitu, ugaritu eta herriaren kanpoaldeko aparkalekuak sortu.
· Kalearen erabilera: kotxeek eragindako trabak detektatu eta oinezko zein bizikleten
lehentasuna indartu.
· Irisgarritasuna: kaleko oztopoak eliminatu pertsona ororen mugikortasuna bermatzeko.
· Bidegorriak: osatu, egokitu eta haien erabilera arduratsua sustatu.

Udalaren erantzuna
Horrenbestez, Udalak emandako erantzunak ondorengo esparrutan oinarritu ziren:
· Bidegorri-sarea osatu beharra zegoela.
· Semaforo soinudunak jartzearen beharra zegoela.
· Kotxeen abiadura moteltzeko oztopoak jartzearen beharra zegoela.
· Eskoletako sarrera eta irteerak kontrolatzearen beharra zegoela.
· Bizikletentzako aparkaleku gehiago egitearen beharra zegoela.
Ondorioz, Zarauzko ikasleek plazaraturiko proposamenak, etorkizuneko hainbat ekimenen abiapuntu
izan ziren, bidegorri-sarearena kasu.
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2004-2005, Bioaniztasuna
2004-2005 ikasturtea, Zarauzko natura-guneak ezagutu, ulertu
eta baloratzeko baliagarria gertatu zen. Zarauzko lurrak oso
ezberdinak diren eremuak jasotzen ditu bere baitan, horietako
bakoitzak oso ezaugarri bereziak jasotzen dituelarik.
Aberastasun horren neurria eta garrantzia ezagutzea
lehentasunezko helburutzat hartu zen, ondorengo pausuak
emateko ezinbesteko abiapuntua baitzen.
Maila bakoitzari egokituriko edukiak ikasteaz gain, Zarauzko
ikasleek bestelako eginbehar baten erantzukizuna hartu zuten:
herrian azaltzen diren ekosistema nagusienen azterketa
burutzea. Horrenbestez, ikasgelan egindako lanari esker gaiaren
ezagutzari buruzko oinarria ezarri ondoren, ikastetxe bakoitzeko
ikasleek natura-gune bat aztertzeari ekin zioten, bai Lehen
Hezkuntzako ikasleek zein Bigarren Hezkuntzakoek ere.
Hala, Mutxio inguruko basoak, landa eremuak, erribera,
Inurritzako
dunak eta padurak, edota Malla Arriko
itsaslabarrak aztertu ziren. Ekimen horien bitartez, Zarauzko
bioaniztasunaren momentuko argazkia lortzeaz gain, inguru
horien biziraupena ziurtatzeko hainbat ekimen plazaratu ziren,
gerora aintzat hartuko zirenak.
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Udalari egindako proposamenak
Ikasturtean zehar ikerturiko natura-gune guztientzat oso komenigarriak liratekeen neurriak hartzea
ezinbestekotzat jo zuten herriko gazteek: guneen kontserbazioa bermatu, eremu horien erabilera
egokia sustatu eta haien garrantziaren berri eman. Behin amankomunak diren oinarri horiek plazaratu
ondoren, gune bakoitzaren inguruko proposamen zehatzak ere aurkeztu zituzten.
· Mutxioko basoetan: artelatzen zainketa eta kontserbazio berezia sustatu.
· Landa eremuetan: zuhaizti gehiagoen landaketa sustatu.
· Erreketan eta erriberan: kanalizazioak ekidin, bertako landarediaren alde egin eta kanpoko
espezieak kontrolatu.
· Dunetan: kanpoko espezieak kontrolatu.
· Paduretan: azalera handitu.
· Malla Arriko itsalabarran: eremuaren ezaugarriak dibulgatzeko lan berezia burutu.

Udalaren erantzuna
Udalak, ikasleek landutako gaiarekin erlazionaturiko hainbat ekintzen berri eman zuen, bai ordura arte
buruturikoak zein aurrikusitakoak ere:
· Zubiondotik Iñurritzako errekastoa zeharkatzen duen zubiraino oinezkoen bidearen birgaitzea.
· Malla Arriko kargalekuaren konponketa eta kontserbazioa, lekua bisitagarriagoa bihurtzeko
eta kultur jardueratarako balio anitzeko eremua lortzeko helburuarekin.
· 2003 urtetik, urtero dunen berreskurapenerako landare bereziak landatzen dira. Bestalde,
dunak garbitu eta mantentzeko lanak egiten dira.
· 2005 urtean, Zarauzko desertuan dunen lorategi botanikoa eraikitzeko proposamena landu
zen. Honela, hondarra bertan gera dadila lortu nahi da eta eremuaren ekologia eta hezkuntza
mailako balioak indartu nahi dira.
· Eusko Jaurlaritzak burututako Biotopoaren Baliabide Naturalen Antolamendu Planaren (PORN)
ebazpena.
· Santa Barbara, Mutxio eta Jai-Txikiko paisaia berreskuratzeko azterketa burutuko da
2006ean.
· Villa Mundako parkean zuhaitzen izenak jarriko dira.

zarauzko eskola agendaren 10. urteurrena
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2005-2006,
Kontsumo arduratsua
XXI. mendean jakin badakigu gure planetaren eskaintza mugatua
dela, eta hark eman dezakeena baino gehiago erabiliz gero, baliabide
naturalen agorpena gertatuko litzatekeela. Horrenbestez, herriko
ikasleek, Zarauztarren bizi-ohituren gainean lupa jarri eta haien
eragin eta ondorioen inguruko hausnarketa burutu zuten.
Ikasturte horretan zehar, Eskolako Agenda 21a sendotzeko
baliagarriak gertatu diren hainbat aurrerapauso eman ziren.
Hala, berrikuntzen artean, Haur Hezkuntzako ikasleak proiektuan
barneratu ziren, haientzako egokituriko materialak sortu
baitziren. Bestetik, Udalari proposatu beharreko ideien aukeraketaprozesu bat eransteaz gain, plazaraturiko proposamenei loturiko
konpromezuak ere hartu zituzten Zarauzko ikasleek.
Behin herriko azterketa burututa, kontutan hartu beharreko
hainbat oinarri ezarri zituzten Zarauzko ikasleek: denda txikien
eta garraio publikoaren sustapena, plastikozko poltsen eta
bestelako bildukinen murrizketa, uraren eta energiaren erabilera
arduratsua, eta birziklapenaren aldeko bultzakada, besteak beste.

18

Udalari egindako proposamenak
Kontsumo arduratsuaren baitan biltzen diren azpigaiak horren ugari eta anitzak izanik, oso jatorri eta helburu
ezberdinak zituzten ideiak plazaratu zituzten herriko ikasleek. Haiekin batera, gainera, hainbat konpromezu ere
hartu zituzten.
· Zarauzko azoka berritzea, denda ekologiko eta bidezko merkataritzako dendak gehiago
bultzatuz, eta beste aldetik, zentro komertzial handi gehiago irekitzeko baimenik ez ematea.
· Supermerkatuetan eta dendetan poltsak hain erraz ez ematea, bildukin gutxien dituzten
produktuak hobetsiz.
· Errotonda, kale eta lorategietako landaredia sustatzea.
· Farola kopurua murriztea eta, argindarra alferrik gastatu ez dadin, begirale bat jartzea farolak
egunez itzalita daudela bermatzeko.
· Hondakinen inguruko kanpainak eta ikastaroak burutzea.
· Festen ondoren, kaleetako garbitasuna indartzea.
· Papera, ura eta halako baliabideen erabilera arduratsuago baten aldeko ekintzak burutzea.
· Mugikortasun iraunkorrago baten aldeko pausoak ematea: garraio publikoa bultzatuz,
oinezkoen zonak gehituz, kotxe elektrikoak edota hidrogenozko erregai pilak
erabiltzen dituzten autobusak erosiz eta bidegorri-sarea eraikiz.
· Gabonetako argi kontsumoa murriztea.
· Eraikin publikoetan eguzki-plakak eta tenporizadoreak jartzea.
Era berean, baliabideen erabilerarekin, energiaren kontsumoarekin, garraioarekin edota hondakinen
kudeaketarekin erlazionaturiko hainbat konpromezu hartu zituzten.

Udalaren erantzuna
Ikasleek plazaraturiko proposamenei erantzunez, Udalak, hainbat ekintzen berri emateaz gain, zenbait asmo ere
aurreratu zituen.
· Merkatua berritzeko lanak aurki hasiko dira.
· Salbide eta Klabelin Soroko parkeetan hobekuntza nabarmenak egingo dira.
· Kontsumoa murrizteko bide ezberdinak bilatzen ari gara. Horren ildotik, Kiroldegi berria benetan
aipagarria da, sistema guztia energia aurrezteko pentsatua baitago.
· Hondakinen kudeaketan hobetzeko hainbat neurri hartzeaz gain, hondakin organikoak bilduko dituzten
edukiontziak jartzeko asmoa dago.
· Herri guztian zehar bizikletaz ibili ahal izateko bideak bilatzen ari gara.
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2006-2007, Zarata
Zarataren inguruko sentsibilizazio-maila, beste eragile kaltegarri
batzuenganakoa baina baxuagoa da, oro har. Horrenbestez, edozein
azterketa egiten hasi aurretik, haren garrantziaz jabetzeko
ahalegin berezia egin zen 2006-2007 ikasturtean. Hala, gehiegizko
zarataren ondorio kaltegarrietaz jabetu ondoren, zarataren iturri
nagusiak identifikatzeko lana burutu zuten Zarauzko ikasleek.
Zarataren inguruko sentsibilizazio-maila emendatze aldera
garaturiko ekintzak izan ziren ikasturteko berrikuntzarik
aipagarrienak. Izan ere, jorratu beharreko gaiaren berezitasuna
kontuan izanda, proiektua garatu ahal izateko oinarri sendoa
jartzea beharrezkoa gertatu zen. Hala, Lehen Hezkuntzako ikasleei
zuzenduriko antzerki-tailerrak burutzearekin batera, Bigarren
Hezkuntzako ikasleei zuzenduriko hitzaldiak ere ospatu ziren. Behin
gaiaren garrantzia barneratuta, herriaren azterketa egiteari ekin
zitzaion.
Hala, Zarauzko kaleetako ezaugarrietan murgilduta, trafikoa, gauez
irekita dauden tabernak, kaleko lanak edota industrien jarduerak
ondorioztatu ziren erantzule nagusitzat. Halaber, eskoletan zein
etxeetan bideratzeko moduko ideietan ere sakondu zen.
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Udalari egindako proposamenak
Zarauzko zaratari neurria jarri ondoren, hura murrizteko proposamen eta konpromezu ugari plazaratu zituzten
ikasleek. Horietako gehienak kaleetan garatu beharrekoak badira ere, eskoletan edota etxeetan bideratzeko
hainbat ideia ere aurkeztu zituzten.
· Ibilgailu motordunentzako lege eta arauak betearaztea (ihes-hodienak tarteko), eta kotxeen erabilera
murrizteko ekimenak bultzatzea (garraio publikoa bultzatuz, trafikorik gabeko guneak zabalduz,
bidegorriak luzatuz,...).
· Kontzertuen eragin kaltegarriak ekiditeko neurriak hartzea: kokalekua, bolumena,...
· Tabernen ordutegia betearaztea eta intsonorizazioan laguntzea.
· Obren, lantegien edota gaztetxeen eragin kaltegarriak ekiditeko neurriak hartzea: kokalekua, ordutegia,
erabilitako tresneria,...
· Herriko zarata-mapa egitea eta herritarrei aurkeztea.
· Heziketa-lana burutzea zaratarekiko sentsibilizazioa sustraitu dadin.
Zarataren eragin kaltegarriak murrizteko ideiak proposatzearekin batera, kalean, eskolan eta etxean burutzeko
jarduera egokiak betetzeko konpromezua hartu zuten herriko gazteek.

Udalaren erantzuna
Udalak, zarataren eragin kaltegarriak murriztu edo ekiditeko burutzen zituen (eta burutzeke zituen) ekintzen
berri eman zuen.
· Udaltzainek egiten dituzte zarata mailaren kontrolak, batez ere motorretan, eta jartzen dituzte multak.
· Trena lurperatzeko proiektua gauzatzea espero dugu.
· Autoak polikiago joateko pasabide goituak jartzen ari gara.
· Alde zaharra oinezko bihurtzen ari gara.
· Garraio publikoa, oinezko eta bizikletazkoa bultzatzen ari gara.
· Obrak baimentzerakoan zarata mailak eta ordutegiak mugatzen dira.
· Obra egin behar duten enpresei ingurumen kalitatea zaintzen dutenaren agiriak eskatzen zaizkie.
· Eraikin berriak sendoak eta zaratarekiko isolatuak egiten saiatzen ari gara.
· Malekoian bizikletak erabiltzeko aukerari buruz ezezko erabakia hartu behar izan dugu, oinezkoekin
dituen interferentziengatik.
· Tabernei eskatzen zaizkie araudiak betetzea eta isunak jartzen zaizkie hala egiten ez dutenei.
Halaber, zarataren inguruko sentsibilizazio kanpaina burutzea ere oso onuragarria izango litzatekeela ikusirik,
Udalak, herritarrei zuzenduriko kanpaina bideratu zuen, non Zarauzko ikasleek egindako lanek protagonismo
berezia izan zuten.
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2007-2008, Ura
Ura da naturak eskaintzen digun baliabide nagusietako bat,
bizidunontzako ezinbestekoa baita. Hainbat ekosistemen
elementu garrantzitsuena izateaz gain, gizakiontzako ere oso
beharrezkoa den baliabidea da. Horrenbestez, uraren presentzia
eta kalitate egokia bermatuko duen jarraipena egitea
oinarrizkoa da, eta horretan saiatu ziren Zarauzko ikasleak.
Iturburutik itsasorainoko ibilbideaz jabetzeaz gain, Zarauzko
ur edangarriaren saneamendu-sistema osoaren azterketa egin
zuten. Gainera, ikasgelatik kanpo buruturiko ekintzek garrantzi
berezia izan zuten 2007-2008 ikasturtean, Zarauzko ikastetxe
guztietako ikasleen artean herriko erreken egoera aztertu
baitzuten. Horrekin guztiarekin batera, Ibai Ederreko urtegia eta
Edateko Uren Araztegia, zein Iñurritzako Ur Zikinen Araztegia
ezagutzeko aukera izan zuten herriko gazteenek.
Egindako lan guztiaren ondoren, somaturiko arazoak konpontzeko
ideien txanda iritsi zen. Proposaturiko ekintzak honako gaietan
oinarritu ziren batez ere: kontsumoa, informazio-beharra,
industria, azpiegiturak eta Zarauzko erreken egoera.
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Udalari egindako proposamenak
Ura gaiak bere baitan alor ugari biltzen dituenez, ikasleek ere mota askotako proposamenak plazaratu zituzten,
beti ere uraren egoera egokia eta haren erabilera iraunkorra helburutzat hartuta.
· Uraren kontsumoa murrizteko neurriak hartzea: iturrietan, komuneko zisternetan,...
· Gehiegizko kontsumoa zerga edo isunen bitartez zigortzea.
· Ur-galerak ekiditeko hodiak konpontzea.
· Ureztapenaren eraginkortasuna eta kontrola bermatzea.
· Ur gazia edota erabilitako ura berrerabiltzeko aukerak aztertzea.
· Uraren garrantzia hizpide izango lukeen informazioa herritarren artean zabaltzea: araztegiak bisitatuz,
uraren eguna ospatuz, sentsibilizazio-kanpaina burutuz,...
· Industrien isurketa ilegalak ekidin eta urak modurik egokienean tratatzeko baliabideak aurrikustea.
· Erreken kanalizazioak ekidin eta ibaiertzeko landaredia sustatzea.
Proposamen horiekin batera, uraren erabilera arduratsuan oinarrituriko hainbat konpromezu ere hartu zituzten
Zarauzko ikasleek.

Udalaren erantzuna
Udalak emandako erantzunen bitartez, bai uraren erabilera hobetzeko zein ekosistema kaltetuak berreskuratzeko
hainbat asmo aurreratu ziren.
· Araztegitik ateratako ura golfa ureztatzeko erabiltzearen aukera aztertuko da.
· Lorategietan bertako landareak hazteko Udal mintegia egiteko asmoa dago.
· Gipuzkoako Ur Kontsortzioari ura arazteko prozesua hobetzen ahalegintzeko eskatuko zaio.
· Igerilekuan urtero 80.000 m3 ur aurrezteko helburua ezarri dugu, horretarako ultrabioleta sistema bat
ezartzeko asmoa dago.
· Herri mailan URA ardatz hartuta sentsibilizazio kanpaina bat antolatuko da.
· Zarauzko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Salberdin eta Hegoalde garatzen denean Igerainen
erreka (gaur egun lur azpitik datorrena) lur azaleratzea aurreikusten da, eta urbanizazio berrian erreka
ardatz nagusi bihurtzea, ertzak berreskuratuz.
· Irita inguruan sortuko den parkearen zatian, Iñurritza errekaren eskuin aldeko pareta hautsiko da 		
(Itsasmendi eta gasolinera artean), eta bere ertz naturala berreskuratuko da, dagokion landaretzarekin.
· Iñurritza errekan, Iñurritza biotopoa eta autopistaren arteko zati osoan, hormigoizko paretak hautsi eta
ertzak berreskuratzeko aukera aztertzen ari da udala. Berreskuratze hau zati osorako eta bi aldeetako
aurrikusi nahi da, nahiz eta gaur egungo urbanizazioek mugak ere ezarriko dizkiguten.
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2008-2009, Energia
Egungo gizarteak geroz eta energia behar altuagoa eskatzen
du, eta horrek bere ondorioak dakartza ordainetan. Gure
egunerokotasunean burutzen ditugun ekintza gehienek energia
askoren beharra dute, haren sorrerak eta garraioak ingurumenean
eragiten duelarik. Hainbat energia-iturri, gainera, mugatuak
dira. Beraz, energiaren bidea ezagutzea eta erabileraren ondorioen
jakitun izatea Zarauzko ikasleen lehenengo helburua izan zen.
Ondoren, ezagutzan oinarrituriko ikerketa lana burutu zuten,
non zarauztarren ohiturak, herriko kaleak eta eraikinak
aztergai bilakatu ziren. Gaiaren ezagutzan sakontzeko
buruturiko ekintzen artean, Usurbilgo Lanbide Eskolara egindako
bisitak bereziki aipagarriak dira. Bertan, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikasleek eta Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko
ikasleek, energiaren erabilera arduratsuarekin erlazionaturiko
hainbat gailu bertatik bertara ezagutzeko aukera izan zuten.
2008-2009 ikasturtean, halaber, Haur Hezkuntzako ikasleak
marrazki-jolasen bidez proiektuaren partaide izan ziren.
Behin Zarauzko testuinguruaz jabetuta, ikasleek energiaren
menpeko bizi-ohiturekin erlazionaturiko hainbat gaietan ezarri
zuten jomuga: erosketak, hondakinak, berogailuak, argiztapena,
mugikortasuna eta gabonetako apaingarriak, besteak beste.
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Udalari egindako proposamenak
Energiaren erabilera oso anitza da, eta erabilera ezberdin horiek eragindako kalteak ere bai. Ondorioz, Zarauzko
ikasleek mota askotariko proposamenak plazaratu zituzten.
· Mugikortasunarekin lotuta: bidegorri-sarea osatzea, oinezkoentzako guneak hedatzea eta garraio
publikoa indartzea.
· Argiztapenarekin lotuta: argi-kutsadura ekiditea, farolen gastua murriztea eta denden argiztapena
mugatzea.
· Eraikin publikoetan argindarraren erabilera murriztea.
· Bertako denda txikien aldeko kontsumoa bultzatzea.
· Energia berriztagarrien aldeko apustua egitea.
· Kirolaz, kulturaz eta aisialdiaz gozatzeko guneak sortu eta ekintzak bultzatzea.
· Informazio-kanpaina bat garatzea.
· Gabonetako argiztapena murriztea.
Azken proposamen honek, gainera, ondorio zuzena izan zuen, Udalak ikasleek plazaraturiko erronkari aurre egin
baitio. Hala, 2009 urteaz geroztik, ikasleek beraiek Gabonetan kaleak atontzeko apaingarri iraunkorrak egiten
dituzte, materialen berrerabilpena eta energiaren aurrezpena sustatuz.
Bestalde, eskolan eta eguneroko ohituretan energiaren erabilera arduratsuagoa lortzeko konpromezua hartu
zuten Zarauzko ikasleek.

Udalaren erantzuna
Udalak, energiaren erabilera arduratsua lortzeko bidean, honako ekintzen berri eman zuen:
· Bidegorri sarearen azterketa GEA 21 enpresa bukatzen ari da. Bide gorriaren ziriborroa esku artean
eduki bezain pronto ikastetxeei pasako dizuegu, zuen ekarpenak jasotzeko.
· Udaletxe barruan kontsumo baxuko bonbilak ditugu. Eta kalean pixkanaka pixkanaka aldatzen ari gara,
adibidez Vista Alegren edo hemen, Alde Zaharrean.
· Europatik badatorkigu lege berri bat non zehazten den 2018rako Europan egiten diren eraikin publiko
guztiek sortu behar dutela kontsumitzen dutena baino energi kopuru handiagoa. Eta gure asmoa da
erabilera anitzeko kulturarako ekipamendu berri bat eraikitzea eta hori baldintza hauetan egingo dugu,
beraz bidean gaude.
· Aurtengo gabonetarako argi guztia LED izatea erabaki da. Gainera, Agenda 21 sailak energia gaia
ikastetxeetan lantzen bukatzeko proposamen bat luzatu du: zuek zeuek, hurrengo ikasturtearen
hasieran gabonetako apaingarriak egitea.
· Joan den urtean instrukzio bat zabaldu genien udaleko langile guztiei, baliabideen gastua murrizteko,
ura, papera eta energia, hain zuzen ere. Bertan, gomendioak jasotzen dira baliabideen erabilera
iraunkorragoa izateko. Zuen proposamen eta konpromisoak bertan agertzen dira, eta beste batzuk
ere. Baita, pegatinak ere egin genituen, ura aurrezteko eta argiak itzali behar direla gogorarazteko. Zuen
ikastetxeetara ere bidali genituen, bai pegatinak, baita instrukzioak ere.
· Erosketa berdea bultzatzen ari gara Udaletxean.
· Kultura agenda eta bestelako ekintzen berri emateko eraginkortasuna hobetzeko saiakera egingo da.
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2009-2010,
Mugikortasuna ii
Garraioaren alorrean izandako aurrerapen izugarriak distantzia
urrunak elkartzeko aukera eman du, bizimodua erabat
aldatuz. Gizakiak lehentasuna eman dio autoaren azkartasun
eta autonomiari, ibilgailua ia ezinbesteko bihurtu delarik.
Guzti horrek arazo larriak sortzen ditu gure herrian eta gure
ingurunean (kutsadura, zarata, ingurune-banaketa, espazio
beharra, estresa, energia kontsumoa, istripuak...), eta horiek izan
ziren hain zuzen Zarauzko ikasleen aztergaiak.
Haur Hezkuntzatik hasita eta Batxilergoraino, Zarauzko ikasleek
herriko mugikortasunaren nondik norakoak aztertu zituzten.
Zarauztarren ohiturak, herriko puntu beltzak, eskolara joateko
bide seguruenak eta bidegorri-sarearen osaketa izan ziren
azterketaren ardatz nagusiak. 2009-2010 ikasturtean, gainera,
ikasleen partaidetza programan areagotu zen, udalbatzarrean
aurkeztuko ziren proposamenen aukeraketa zuzenean burutu
baitzuten Eskolen Arteko Foroan. Bertan, maila eta ikastetxe
guztietako ordezkariak bildu eta adostasuna lortu zuten.
Mugikortasun iraunkorrago bat lortzeko baliagarriak izango
liratekeen proposamenak lantzearekin batera, Zarauzko gune
arriskutsuenak antzemateko saiakera ere egin zuten ikasleek.
Era berean, Udalak diseinatu beharreko bidegorri-sarea egokiena
izan zedin, ikasleen ekarpenak bideratu ahal izateko lan handia
burutu zen. 2010 urtean jada, Zarauzko bidegorri-sarea hatz
puntekin ukitzen ari ginen!

itxaropena
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Udalari egindako proposamenak
Zarauzko eta zarauztarren mugikortasuna aztertu ondoren, honako proposamenak plazaratu zituzten
herriko gazteenek:
· Zamalana eta merkantziak modu eta ordutegi koordinatuan kudeatzeko aukerak aztertzea.
· Obrak daudenean, neurriak hartu, ahal den traba txikiena egin dezaten.
· Autoentzat aparkaleku gehiago.
· Herriaren kanpoaldean aparkaleku handiak jarri eta han ordu batzutan bizikletak alokatzeko
aukera izatea edo herri gunera joateko autobusak jartzea.
· Herri guztian TAO (OTA) kentzea.
· Trena lurperatzean Zarautzen erdian dagoen poligonoa Abendañora eraman eta zona berde
gehiago jarri, espaloi zabalak, bidegorriak.
· Garraio publikoak merkeago jarri edo deskontuak eskaini.
· Espaloietako zulo eta puskatutako baldosak konpontzea.
· Txakur jabeak gehiago kontrolatzea, kakak jaso ditzaten eta kalean (espaloi eta bidegorrian)
aurkitzen diren txakur kakak egunero jasotzea. Txakurrek kaka egin dezaten toki aproposak jarri.
· Kaleak gurpildun aulkiak eta aiton-amonak ibiltzeko moldatu (zebra-bidetatik espaloietara
igotzeko maldak jarri, koskarik gabeko espaloi leunak, zeharbideak espaloien mailan jarri).
· Bidegorriak zabalagoak izatea.
· Bidegorria egitea hondartzara eta moilara irisgarritasuna hobetzeko.
· Bidegorria ikastetxeraino iristea edo gutxienez gerturatzea.
· Kanposantu inguruko bidea hobetu, argi gehiago jarri, espaloia jarri, garbitu eta tunela
egokitu, beste norabidetik datozen kotxeak ikusi ahal izateko.
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Udalaren erantzuna
Zarauzko ikasleek landu eta plazaraturiko proposamenen ildotik, hainbat hausnarketa egiteko
gonbidapena luzatzeaz gain, zenbait azalpen ere eman zituzten udal agintariek.
· Zamalanei dagokiela: egun, nahiko ordenatuta dago jada. Dena dela, koordinatzeko
zailtasunak daude (denda asko inguruan etab.). Europako hainbat herrietan garaturiko sistema
honakoa da: zamak herrietako kanpoaldera eraman eta bertatik, ibilgailu bakar batek
barneratzen ditu erdigunera. Sistema hau Zarautzen aplikatzea zaila gertatuko litzateke
oraindik orain.
· Ibilgailu motordunen ordutegia, erdigunean murrizteko asmoa dago.
· OTA-TAOri dagokiola: TAOa kendu beharrean, zergak jaistearen aldekoa da.
· Aparkatzeko dauden zailtasunei dagokiela: garraio publikoa, oinezkoak eta bizikletak
bultzatzeko beharra ikusten da.
· Batez-beste, 2.500 aparkaleku inguru soberan geratzen dira neguan. Aparkatzeko lekurik ez
topatzearen arazoa, etxe bakoitzean 2-3 kotxe izatearen errealitatean oinarritzen da.
Horregatik, Zarauzko auzo askotan ez dira kotxe guztiak sartzen. Erdigunetik kanpo
aparkalekua egitearen asmoa ez da erreala, garestia, kudeatzeko zaila eta deserosoa
gertatuko bailitzateke.
· Garraio publikoari dagokiola: egun, 2 autobus-linea daude herrian. Haien %75a Udalak
ordaintzen du eta gainerako %25a soilik herritarrek ordaindutako bileteetatik dator.
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· Trena lurperatzearen asmoan lanean dabiltza.
· Bidegorriei dagokiela: sarea diseinatzen ari dira eta lehentasun bezala, Orokietari irtenbidea
ematea da (Araba kaletik). Era berean, La Salleri ere irtenbidea eman nahi zaio baina, kostuz
konplikatuagoa gerta daitekeenez, etorkizun batean burutuko da. Sarearen beste lehentasun
bat bizikletak errepidetik joatea da (kotxeei tartea kentzeko).
· Aurten, “Orokieta-hondartza” bidegorria egingo da.
· Bizikleta-alokairuari dagokiola: ideia aztertu da, baina garestia eta zaila suertatzen da.
· La Salleko bideari dagokiola: oinezkoei lehentasuna emateko ahalegina egingo da.
· Eskolara modu seguruan joan ahal izateko proiektua garatzen hasiko da berehala,
“Eskolara Oinez”.
· Kotxerik gabeko egunari dagokiola: irailean, mugikortasunaren astea ospatzen da urtero, baina
oso zaila da herri osoa kotxeen joan-etorrientzako debekatzea (momentuz, kale batzuk soilik).
· Mugikortasunaren inguruko sentsibilizazio-kanpaina bat burutuko da, non telebistaren
bitartez, bideraturiko proposamenak plazaratuko diren.
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2010-2011,
Biodibertsitatea II
Behin sei urte igarota, berriro ere herriko biodibertsitatearen
egoera aztertzeko garaia iritsi zela ondorioztatu zen. Asmo
handiko helburuak ezarri ziren oraingoan: natura-guneen ezagutza,
ekosistemen osagaiaz jabetzea eta ekosistema beraren dinamika
ulertzea, hainbat espezieen identifikazioa, herriko hainbat guneen
eraldaketa,...
Aurrez finkaturiko helburuak lortzeko, kontzeptu teorikoak
lantzeaz gain, herriko hainbat guneen azterketa egiteko aukera
izan zuten Zarauzko ikasleek, beti ere adinaren araberako
eremu egokienak proposatuz. Hala, herriko parkeen ikerketa
burutzearekin batera, beste gune ''basatiagoen'' egoera ere aztertu
zen. Horretarako, gainera, Zarauzko Ingurumen Teknikariaren
laguntza etengabea izan zuten herriko gazteenek.
Horrenbestez, herriko hondartzaren, dunen, paduren, erreken, basoen
eta larreen osasunari neurria hartu zitzaion. Horietako hainbat
guneen zaintza berezia egitea ezinbestekotzat jo zuten Zarauzko
ikasleek, benetako harribitxiak direla argudiatuz. Ikasturteko
gaiaren ildotik, Udalak aurrerapauso bat eman zuen, Santa
Barbara eremua babestu eta zaintzeko Plan Berezia onartzea,
hain zuzen ere.
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Udalari egindako proposamenak
Behin herriko biodibertsitatearen egoera nolakoa zen ikusita, Zarauzko ikasleek ideia eta konponbide
ugari zerrendatu zituzten, horien guztien artean Eskolen Arteko Foroan lehentasunen araberako
hautaketa egin zutelarik.
· Kutsadura gutxitu: zaborra, kea, petrolioa, isurketak, zarata...
· Gasolina erabiltzen ez duten ibilgailuak bultzatu.
· Energia aurreztu egin beharko genuke: argi naturala erabiltzen, eguzki plakak...
· Dunak garbitu eta landaredia eta fauna babestu.
· Iñurritzan golf zelaiak ureztatzen direnean biotopoaren putzuaren ur maila nabarmenki jaisten
da. Uraren erabileraren eta mailaren kontrola eramatea proposatzen dugu.
· Torreoiko gunea txukundu eta modu erraz eta didaktiko batean bertan dauden espezieen
sailkapen panelak ipintzea (Iñurritzako dunen inguruaren antzera).
· Ahalegindu Zarauzko herri barruko zona berdeak zementuz ez betetzen pasealeku bihurtu
daitezen, eta ez egin Malla Arriko kargalekuarekin egin dena.
· Marea behera arriskutsua da portua: segurtasun handiagoa behar da, sokorristak beti egon
behar lukete.
· Mahastiak neurriz gehitu belardi eta basoak gutxitu ez daitezen.
· Ingurune gehiago larre bihurtzen ez utzi, zuhaitzik ez moztu.
· Ibaiak eta padurak oso zikinak daude: poltsak, karroak... Langabezian dagoen jendea hartu
ingurune horiek garbitzeko.
· Ibai ertzak garbituta mantendu.
· Lehorrak dauden landareak kendu eta bertako espezieak erabiliz birpopulatzea.
· Herriko eremu berdeak (geltoki aurreko berde gunea,...) eta espezieak mantendu, zaindu eta
bultzatu.
· Kutsatutako lurrak, ahal den azkarren, berreskuratzen saiatu.
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Udalaren erantzuna
Ikasleek plazaraturiko proposamenei erantzunez, Udal agintariek Udalaren iritzia azaltzeaz gain,
zenbait asmo ere aurreratu zituzten.
· Hondartzan bertan, beharbada zaborrontzi gehiago jar daitezke. Aztertuko dugu.
· Marea behean dagoela portuaren arriskuari dagokiola: Hondartza denboraldian egoten
dira sorosleak. Ez da aurreikusten denbora gehiago egotea. Beste neurri batzuk aztertuko
ditugu (kartelaren bat jarri, adib.).
· Abendañoko isurketa arazoak ekiditeko proiektu bat egin da. Bertan azaltzen dira hartu behar
diren neurriak, ur zikinak kolektore nagusi batean biltzeko.
· Santa Barbarako Plan Berezia onartu dugu. Plan honen helburu nagusia bertako ekosistema ·
zaintzea da, hain zuzen ere.
· Mahastien monokultiboa gehiegi ez ugaritzearen proposamena interesgarria iruditzen zaigu.
Aztertu behar dugu nola bideratu hazkunde ekonomikoa arlo honetan eta basoen mantenua;
azken finean hori bera da garapen iraunkorraren helburua.
· Kutsatutako lurrak identifikatuta daude, eta enpresak lekuz aldatzen diren heinean
berreskuratuko dira.
· Agenda 21 sailarentzat helburu nagusietariko bat da basoan, eta orokorrean herrian dauden
ekosistemen aniztasuna mantentzea.
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· Ur-kantitate txikia behar duten landareak sartu ditugu lorezaintzan ura aurrezteko, uraren
gaia landu genuenean azaldu bezala. Bertako espezieak hedatzeko «Udal Mintegia» proiektua
planteatu dugu, bertan espezie endemikoak landatu eta lorezaintzan erabiltzeko.
· Uste dugu Iñurritzako biotopoa ondo zabalduta dagoela. Dena den, aztertu daiteke eta
berrikusi kalteak ekiditeko hartzen diren neurriak.
· Malla Arriaren inguruan egin denari buruz, ez dugu uste kaltegarria denik. Puntu honetan ez
gaude ados. Zarauzko historia errekuperatzeko ahalegina egin da eta hori positibotzat jotzen
dugu. Herri barruko zona berdeak mantendu behar dugula argi dago.
· Eraztun berde-urdina: Zarautz inguratzen duten gune naturalak babesteko sortu den
proiektua da, non funtzio bikoitza betetzen duen: gune berdeen kontserbazioa eta aire libreko
aisialdi gunea izatea.
· Udal barruan kotxe elektrikoak erabiltzeko saiakera egin genuen baina ez zuten ondo
funtzionatzen eta garestia zen. Dena den, gero eta ibilgailu elektriko hobeak egiten ari
direnez, berriro aztertu beharko den gaia dela uste dugu.
· Orokorrean, energia aurrezko neurriak bultzatzeko konpromisoa hartu dugu.

zarauzko eskola agendaren 10. urteurrena

33

2011-2012,
Biodibertsitatea IIi
Hamar urteko ibilbidea borobiltzeko modurik egokiena herriko
biodibertsitatearen ezagutzan sakontzea zela erabaki ondoren,
lanari ekin zitzaion. Oraingoan, gainera, ikasleek, Urola Kostako
beste herrietan dauden hainbat eremu ikertu ahal izan zituzten,
haietan ikusitakoa Zarauzko ezaugarriekin alderatzeko aukera
lortuaz.
Herriko eta eskualdeko natura-guneen ezagutzan modu
eraginkorragoan sakontzeko, ekosistema ezberdinak aztertu ahal
izateko ibilbideak prestatu ziren. Ibilbide horiek, ikasleen mailari
egokituak izan ziren, beti ere bertatik bertara ikus zitezkeen
egituretan oinarrituta. Horrenbestez, oinarri teorikoa jaso ondoren,
Zarauzko natura-eremuen diagnostikoa oso modu zehatzean
burutzeko aukera izan zuten herriko ikasleek.
Behin Zarauzko eta eskualdeko natura-guneen egoera aztertu
ondoren, haien osasuna hobetzeko hainbat ideien berri eman
zuten herriko ikasleek. Dena dela, horiek ez ziren plazaraturiko
proposamen bakarrak izan, energia, ura edota hondakinak ere
hizpide izan baitziren Udalbatzarrean. Beraz, beste behin,
Udalak eta hezkuntza-komunitateak bat egin zuten Zarauzko
biodibertsitatearen alde.
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Udalari egindako proposamenak
Herriko natura-gune nagusietan oinarrituriko azterlanaren ondoren, haien egoera hobetzeko eta haien
ezaugarrien berri emateko hainbat proposamen plazaratu zituzten Zarauzko ikasleek.
· Duna: Biztanleria handitu arren dunetako eremuak ez erabili (gizakiak lurralde asko hartu ditu
eta animalia askoren habitatak hartu ditu).
· Iñurritzako ibilbidean zehar maiz egiten dugu topo txakur kakekin. Jabeak arau hori ez badu
errespetatzen zigorra ezarriko zaio.
· Zuhaitz bat mozten denean beste bat landatu.
· Santa Barbara: Baso horretan pinu asko dago. Bertako zuhaitzak landatzea proposatzen dugu.
· Larrea: Pestizidak, fungizidak eta herbizidak debekatzea eta nekazariei produktu 			
eramangarriago batzuk aurkeztea.
· Mutxio eta Vista Alegrek zenbait gabezi dituzte: Vista Alegren garbitasuna areagotu (txakur
kakak biltzeko poltsak) eta Mutxion auzolana bultzatu.
· Bizikleta alokairuen zerbitzua jarri.
· Iñurritzan golf zelaiak ureztatzen direnean biotopoko putzuaren ur maila nabarmenki jaisten
da. Batzuetan ia lehortzeraino, garaiaren eta egoeraren arabera. Uraren erabileraren eta
mailaren kontrola eramatea proposatzen dugu.
· Ibaia: Zaborra botatzea debekatzea isuna jarriz hau betetzen ez duenari.
· Gauez eraikuntzak ez argiztatzea.
· Padura eta dunetako bidean kartel gehiago eta modu deigarrian jarri, jende askok ez baitaki ·
ekosistema hauek duten garrantzia.
· Zaborrontzi gehiago jarri eta hauek erabiltzen ez dituenari isuna jarri.
· Akuiferoa: Zarauzko herriaren balore bat izanik guzti honetaz ezer gutxi dakigu herritarrok.
Akuiferoa dinamikoa da, hots, daukan ura ez dago geldirik. Zelaietatik iragazten den urak
itsasoranzko ibilbidea egiten du, baina sartzen ez denean ur fluxua alderantzizkoa da eta
honek akuiferoaren ura gazitzea dakar. Zarauzko guneen gainazalean asfaltatzeak, erortzen
den euri ura kolektoreetara bideratzeak eta behar baino ur gehiagoa ateratzeak akuiferoaren
ohiko portaera aldatzea dakar.
· Natura gehiago zaindu gutxiago ehizatuz.
· Hondakinen kudeaketan birziklapen tasa areagotzeko atez ateko bilketa ez den beste 		
alternatibaren bat dagoen aztertzea; adibidez: sentsibilizazio kanpaina gehiago,
kontenedoretan txip modukoren bat jartzea,...
· Etxeetan gaikako bilketa egiteko konpartimentu ezberdinenetako zaborrontzi egokiak
diseinatu eta erosteko erraztasunak ematea.
· Kaleak txukun mantentzea.
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Udalaren erantzuna
Udalbatzarrean jasotako proposamen bakoitzari erantzun zehatza emateko ahalegina egin zuen Udalak.
· Dunetako eremua babestua dago legez eta bertan ezingo da eraikuntza berririk egin. Hala ere, duna
hauen zati bat Golf-ak hartzen du. Hausnartzen ari gara golf-aren erabilera hau eta duna kontserbatu
beharra bateragarriak diren ala ez.
· 2010ean bost asteko kaleko kanpaina burutu zen eta zuzeneko informazioa eman ondoren, garbi geratu
zen horrelako kanpainak tarteka errepikatzea komenigarria zela. Txakurren gorotzei dagokiela, txakur
jabeei tasa bat ezarriko zaie eta horren truke txakur jabe bakoitzak txartel propio bat jasoko du.
· Basoetan zuhaitzak mozten direnean nahitaez landatu behar da berriro basoa (legeak horrela agintzen
du), bestela zigorra jar dezake Gipuzkoako Foru Aldundiak.
· Santa Barbarako pinudi gehienak inguru babestuan daude eta botatzen direnean ezingo da berriro
pinurik landatu. Udalak ere badu pinudi bat eta hau kendu eta bertako espezieak landatzeko asmoa
dago. Hala ere ez dakigu noiz burutu ahal izango ditugun lan hauek.
· Gaur egun ez dago debekatua pestizidak, fungizidak eta herbizidak erabiltzea eta oso zaila da Udaletik
horrelako debekurik jartzea. Hala ere Udalak egin dezake nekazaritza ekologikoaren aldeko apustua,
ustiategi hauei lagunduz eta produktu hauek sustatuz. Ildo honetan lan egin behar dugu.
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· Mutxioko kantina berriro martxan jartzeko ahaleginetan ari dira esleipen berezi baten bitartez, non
kantinaren ardura hartzen duenak konponketa eta egokitze obren kargu egiten den eta urte batzuetako
ustiatu dezakeen. Gainera Vista Alegreko Torreoia eta inguruak birgaitzeko auzolanean aritzeko proiektu
bat mahai gainean dago eta abian jartzeko asmotan dabiltza.
· 2010ean Koopera enpresak bizikleta mailegu sistema bat aurkeztu zion Zarauzko Udalari.
Proposamenean Zarauzko 4 guneak finkatzen ziren non gune bakoitzean 10 bizikleta hartzeko
aukera zegoen. 40 bizikleta hauen urte osoko mantenua oso garestia ateratzen zenez, (4.000 euro
bizikleta bakoitzeko) proiektua bertan behera uztea erabaki zen.
· Golfa eta Iñurritzako biotopoa hau bateragarri diren edo ez hausnartzen ari da Udala.
· Zaborra botatzea (bai ibaira, bai padurara, bai hondartzara eta edonora) debekatua dago eta zigorra jar
daiteke.
· 2009. urteaz geroztik mundu mailako Planetaren ordua ekimenarekin bat egin du Zarauzko Udalak.
Bestalde kaleko argien kontsumoa gutxitzeko fluxu erregulatzaileak ipini ditugu azken urteotan.
· Padura eta dunetan kartel batzuk badaude, baina ugaritzea komeni da. Foru Aldundiari esana diogu gai
hau azter dezala.
· Zaborrontzi nahikoak daude eta arazoa heziketa kontua da, eta Udalaren aldetik kanpainak egiten
jarraituko dugula ziurtatzen dizuegu.
· Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako azterlanetik eratorritako ondorioetako bat akuifero hau kontrolatu
eta zaindu behar dugula da.
· Ehiza kontuak ez ditugu Udaletik kudeatzen, Foru Aldundiari dagozkio.
· Hondakinen bilketa sistemari buruzko hausnarketa mahai gainean dago udaletxean, baita kalean
ere. Poliki poliki lantzen joan beharko den gaia da hau. Zabor bilketa eta kudeaketa sistema ezberdinak
aztertu ondoren, emaitza onenak ematen dituen sistema gaur egun atez atekoa da baina denon artean
emaitza hobeagoak lortzen dituen besteren bat diseinatzen badugu, besteekin batera mahai gainean
ipiniko dugu.
· Gure ustez Udalak heziketa eman behar du zaborren bereizketa hori ahal den era egokienean eta kopuru
handienean egin ahal izateko.
· Zarauztarrei dagokigu herri txukun eta denon gustukoa egitea, hauxe da gure erronka!!
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