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EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

 � “Egin eta Ekin” ekintzailetza-programa.

 �  Enplegua sustatzeko programak, enpleguari eta 
lan-merkatuari buruzko azterlanak (bi txosten 
hilean) eta prestakuntza sustatzeko programak 
ezagutaraztea Sailaren webaren bitartez. 

 �  Ekintzailetzaren kulturari buruzko prestakuntza 
BizkaiLaben bitartez. 

 �  “Egin eta Ekin” programa baliatzea ekintzailetza-
ren kultura iraunkorra bigarren hezkuntzako, ba-
txilergoko eta lanbide-heziketako ikasleen artean 
sustatzea.

 �  Ekintzailetzaren kultura iraunkorra sustatzea uni-
bertsitatean.

 �  Prestakuntza Iraunkortasunean berritzaile diren 
enpresentzat eta informazioa haientzako lagun-
tza-sistemen inguruan: lehiakortasuna hobetzeko 
eta ekoizpen iraunkorrerako laguntzak.

 �  Unibertsitatea, enpresak, zentro teknologikoak 
eta Bizkaiko Foru Aldundia lankidetza-jardue-
retan aritzea ikerketaren eta garapen iraunko-
rrerako berrikuntzaren aldeko kultura sortu eta 
finkatzeko.

 �  Mota desberdinetako erakundeekin (unibertsita-
teak, zentro teknologikoak, lankidetzazko ikerke-
tarako zentroak, fundazioak eta I+Geko elkarte 
sektorialak) lankidetzan jardutea ikerketa-proie-
ktuetan.

 �  Enpresen eraketarako prestakuntza Autoenple-
gurako Programaren barruan.

 �  Laguntzak hobekuntza profesionalerako pres-
takuntzari. Bikaintasunerako prestakuntza.

 �  Hobekuntza profesionalerako prestakuntza: es-
pezializazio-ikasgelak, hobekuntza profesionale-
rako ikastaroak eta praktika-aldiak atzerrian.

GIZARTE EKINTZA SAILA

 �  Lankidetza eta komunikazioa berdintasunaren 
alorrean diharduten unibertsitate-institutuekin, 
martxan dauden UPV/EHU eta Deustuko Uni-
bertsitatearekiko azterketa-lanen bitartez (Bizkai-
Lab). 

 �  Foru-erakundeko pertsonalaren prestakuntza 
berdintasunean eta maskulinitate berrietan, giza 
eskubideetan eta aniztasunaren kudeaketan. 

 �  Aldundian mainstreaminga sustatzen duen 
foru-erakundeko taldearen lana (Berdintasuna Tal-
dea).

 �  Gizonen eta emakumeen arteko berdintasune-
rako Foru Plana Bizkaian eta Bizkaiko Foru Al-
dundian bertan eta herritarren artean zabaltzea. 

 �  Herritarrak gaiaz sentsibilizatzeko eta emaku-
meak ahalduntzeko ekintzak.

 �  Emakumeen eta gizonen arteko desberdinta-
sun-egoeraz ohartarazteko txostenak eta azter-
lanak zabaltzea.

 �  Berdintasuna aldizkari lauhilabetekaria zabal-
tzea.

 �  Prestakuntza gizonak benetako berdintasuna-
ren alde ager daitezen lortzeko jarraibideei buruz 
(maskulinitate berriak).

 �  Sailarekin lankidetzan ari diren erakunde publi-
ko nahiz pribatuak genero-ikuspegia beren egin 
dezaten sentsibilizatzea, baita lankidetza-proiek-
tuen kausan ere.

 �  Elkarte eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak 
finantzatzea emakumeen eskubideak defenda-
tzeko, gaiaz sentsibilizatzeko eta emakumeen 
ahalduntzeko proiektuei begira.
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 �  Udalerri txikiak finantzatzea, helburu emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna duten hezike-
ta-proiektuei ekin diezaieten.

 �  Berdintasuna Sariak.
 �  Azterlana: “Emakumeen lidergoa ikerketa-taldee-
tan Bizkaian”.

 �  Emakumeen elkarteen elkarguneak ikusgai age-
rraraztea.

 �  Udalekuak baliatzea gazteak emakumeen aur-
kako indarkeriaz ohartarazteko.

 �  Aisiako eta animazio soziokulturaleko zuzendariei 
eta monitoreei prestakuntza eskaintzea jarduerak 
genero-ikuspegitik diseinatu, planifikatu, dinami-
zatu eta ebaluatzeko.

 �  Genero-ikuspegia aintzat hartzen duten inguru-
men-heziketarako jarduerak antolatzea.

 �  Genero ikuspegia txertatzea hondakinei buruzko 
sentsibilizazio-kanpainetan.

 �  “Beldur Barik” Programa.
 �  Prestakuntza eskaintzea hirigintzako profesiona-
len taldeentzat emakumeen segurtasunerako eta 
babeserako irizpideak hiri nahiz lurralde mailako 
planifikazioan aplikatzeko eraz. 

 �  Bizkaiko Foru Aldundiko kazetariak komunikazioa 
genero-ikuspegiz jantzi beharraz sentsibilizatzea. 

 �  Emakume sortzaile eta artisten topaketak eta jar-
dunaldiak antolatzea haien lana balioesteko, es-
perientziak trukatzeko eta sareak eratzeko erak 
sistematizatzeko. “Emakumeak, migrazioa eta 
literatura” tailerra.

 �  Kontziliaziorako neurriei edota zerbitzuei buruzko 
informazioa, prestakuntza eta aholkularitza ema-
tea enpresa pribatuei, helburu horretarako la-
guntzei buruzko informazioa ere eskainita. 

 �  Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko 
neurriak ezagutaraztea eta herritarrak gaiaz sen-
tsibilizatzea.

 �  Indarkeriaren biktima diren emakumeei lagun-
tzeko jarraibideak era ulergarrian jendarteratzea, 
bereziki erakundeen informazioa gutxien heltzen 
zaien kolektiboei begira.

 �  Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko pres-
takuntza kirol-erakundeetako monitore, teknikari 
eta bestelakoentzat.

 �  Kirolean sexu-jazarpenak eragozteko aholkuen 
eta jarraibideen gida bat egitea eta zabaltzea.

 �  Kontzientziazioa eta gizarte parte-hartzea emaku-
meen aurka ematen den indarkeria kentzen; tratu 
txarrak jasaten dituzten emakumeei informazio, 

babesa eta laguntzea ematen dien Gizarte La-
guntzarako Eragileen Sarearen bidez.

 �  Bi helburu duen Bizkaiko Genero Indarkeriaren 
Behatokiaren kudeaketa eta zabalkuntza: arazo 
larri honen ezagutza sustatzea, Bizkaian egin-
dako genero indarkeriaren biktimen kolektiboa 
laguntzeko erakundearen jarduerak aztertuz; eta 
inplikatutako erakundeei gomendioak adierazi 
beraien jarduerak hobetzeko.

 �  Informazio zehatza indarkeria jasandako emaku-
meek baliagarri dituzten zerbitzu eta prozedurei 
buruz.

 �  Herritarrak indarkeriaz sentsibilizatzea eta 
emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko 
neurriak jendarteratzea (jarraibideak eta biktimei 
laguntzeko baliabideak). 

 �  Foru-erakundeetako pertsonala giza eskubidee-
tan eta aniztasuna kudeatzeko eran trebatzea.

 �  Herritarrak gizarte-bizikidetzaz eta desberdinta-
sun sexualaz sentsibilizatzeko ekintzak.

 �  Foru Aldundiak askatasun eta desberdintasun 
sexualaz egindako adierazpenaren printzipioak 
zabaltzea.

 �  Desberdintasun sexualaren eta aniztasun kultura-
laren alorretako elkarteen ehuna sendotzea haien 
parte-hartze publikoa eta soziala indartzeko.

 �  Erabiltzailearen arreta-unitatea eta Gizarte Ekin-
tza Saileko postontzia. 

 �  ZAINDUZ Programaren heziketa-jarduerak. 
 �  Familia-harrerari buruzko gidak, jokamolde ego-
kien gidak eta familia hartzaileentzako pres-
takuntza-bideoak.

 �  Adopzioa edo harrera aurreko eta osteko ikasta-
roak adopzio- eta harrera-familientzat. 

 �  Adoptatzaileentzako urteko Laguntza Jardunal-
dia, adopzio-familiei zuzendua.

 �  Adopzioari eta harrerari buruzko tailer temati-
koak.

 �  Iraunkortasunerako sentsibilizazio- eta hezkun-
tza-jarduerak garapenerako lankidetza-ekintze-
tan.

 �  Iraunkortasunerako Hezkuntzarako prestakun-
tza-beken urteko deialdia, lankidetza-programari 
atxikitako herrialdeetako ikasleentzat.

 �  Administrazio publikoek giza garapen iraunkorra-
ren alorrean izan beharreko jokamolde egokiak 
zabaltzea.

 �  Bizkaiko zor ekologikoa/kanpo-zorra balantzea-
ren kalkulua eta kanpoko herrialdeetako proiek-
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tu iraunkorrak informazio- eta hezkuntza-ba-
liabide gisa.

 �  Homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren 
aurkako urteko kanpaina.

 �  Adinekoen Kontseilua adinekoen parte-hartzea 
dinamizatzeko eta gauzatzeko tresna gisa. 

 �  Informazioa herritarren beharren eta eskeren 
bilakaerari buruz egin diren zenbait azterlanei 
buruz: EHU Egoitzetako tokien eskaeraren eta 
familiak ematen dituen zainketen bilakaera.

 �  Gizarte eragileen ezagutzak trukatzea baliabide 
hauen bidez: Elkarrizketa Zibilaren Mahaia, Giza 
Eskubideen Foroa, Genero Indarkeriaren Beha-
tokia, Familiaren Euskal Kontseilua, Hirugarren 
Sektorearen Behatokia, Adinekoen Behatokia eta 
Haurren Behatokia, Pobreziaren eta Gizarte-Baz-
terkeriaren Bizkaiko Behatokia.

 �  Elkarrizketa Zibilerako Bizkaiko Akordioa 2010 
jendarteratzea: “Egindako bidea finkatzea eta 
etorkizunerako jarraibideak ematea”.

 �  Boluntariotzan eta gizarte-partaidetzan dihardu-
ten erakundeen gaineko ezagutza hobetzea eta 
zabaltzea gizarte-zerbitzuen alorrean: erakun-
deon oinarrizko funtzionamendua, bizitza asozia-
tiboa, kudeaketarako gaitasuna...

 �  Gizarte-zerbitzuetan, boluntariotzan eta gizar-
te-partaidetzan diharduten erakundeei buruzko 
ezagutza hobetzea eta zabaltzea (Ikerketa: Gizar-
te Zerbitzuen Sistemaren Eredua BLHan, DELOI-
TTE ikerketak.- (1) Gizarteratzearen adierazleak 
/ (2) Parte-hartzea, Hirugarren Sektorearen Iker-
keta, bolunta, Erakundeen Gogobetetasunari 
buruzko inkesta.- (1) Ikuskapena / (2) Mundutik 
Mundura).

 �  Gizarte Zerbitzuen alorreko jokamolde egokien, 
joeren eta berrikuntzen berri zabaltzea, bolunta-
riotza sustatzearekin zerikusia dutenenak barne 
(Topaketak, antolatutako eta parte hartutako Bil-
tzarrak).

 �  Adopzioari buruzko prestakuntza BERRITZEGU-
NEetan eta ikastetxeetan.
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 �  Prestakuntza ematea Bizkaiko Gizarte Zerbitzue-
tako langileei adopzio-prozesuetan suerta dai-
tezkeen gorabeherez.

 �  Adopzioari buruzko prestakuntza arlo soziosani-
tarioko langileentzat.

 �  GIZATEK (produktuen erakusketa eta orientabi-
de-zerbitzua): prestakuntza eta informazio hobea 
eskaintzea desgaitasunen bat edo mendekota-
suna duten pertsonentzako laguntza-teknologien 
inguruan. 

 �  Bizitza erabat aktiboarekin lotutako ohitura 
osasungarriak jendarteratzeko kanpainak, ohi-
tura okerren eta mendekotasun osasungaitzen 
aldaketa sustatzeko asmoz: elkarteen kanpainak 
(AVIFES,…), Adingabekoentzako Zerbitzua... 

 �  Iraunkortasuna garapenerako lankidetzaren al-
deko kanpainetan zein heziketaren eta sentsi-
bilizazioaren aldekoetan txerta dadin sustatzea 
(Bizkaiko Lankidetzaren II. Plan Zuzentzailea 
2013-2015).

HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

 �  Informazioa zabaltzea sailaren webaren bidez: bi-
zikletarako ibilbideak, bizikletarako bideen sarea, 
jokamolde egokiak eta aholkuak (auto pribatua 
partekatzea, kanpoaldeko aparkalekuak erabil-
tzea, intermodalitatea, legedia, ekitaldiak, baliabi-
deak, Bizkaia bizikletaz, gaurkotasuna).

 �  Informazioa zabaltzea aplikazio baten bitartez.
 �  Herritar guztiei zuzendutako jarduerak: hedabi-
deetan parte hartzea, bizikletaz ibiltzeko ibilbide 
seguruen mapak, ekitaldi bereziak antolatzea.

 �  Osasunarekin eta kirolarekin lotutako zabalkun-
de-jarduerak: dibulgazio-liburuxkak eta -kartelak, 
entrenatzera bizikletaz, sustapen- eta hezike-
ta-kanpainak.

 �  Turistei zuzendutako zabalkunde-kanpainak: bizi-
kletarako ibilbide turistikoak.

 �  Hezkuntza-esparrurako eta gazteentzako zabal-
kunde-jarduerak: lankidetza haurrentzako tra-
fiko-parkeekin, proposamen didaktikoa, lanki-
detza bizikletaren erabilera sustatzeko Ikasgela 
Pedagogikoarekin, lanera bizikletaz, bizikletarako 
heziketa-ibilbideak.

 �  Autoaren erabiltzaileentzako zabalkunde-jardue-
rak: mezua auto-gidarien artean zabaltzea, zirku-
lazio-arau berriak ezagutaraztea.

 �  Erakunde sustatzaileei zuzendutako jarduerak: 
bizikleta webean, benchmarkinga, esperientziak 
trukatzeko foroetan bultzatzea.

 �  Bizkaiko Bizikleta Plan Nagusia zabaltzea, bi-
zikletarako azpiegiturak garatzeko gidaliburu 
praktikoa, Bizikletaren Liburu Berdea (urteko la-
burpen-dokumentua), Zarataren arloko Ekintza 
Plana eta Bizkaiko Zarata Mapak, Gida Teknikoa: 
“Bizkaiko foru-errepideetako zortasun akustikoko 
eremuaren zedarriztapena”.

 �  Bizikletaren Aholku Batzordea.
 �  Bizikleta erabiltzea sustatzeko Ikasgela Pedago-
gikoa.

 �  Mugikortasun Iraunkorrerako Ikasgelak.
 �  Bizkabici: Euskadi Fundazioaren eta BFAren uda-
lekuak. 

 �  Saileko teknikarientzako prestakuntza-jardunal-
diak (gaia: 213/2012 Dekretua, hots-kutsadurari 
buruzkoa).

 �  Jarduerak antolatzea adibidez, foroak, lan-ma-
haiak, biltzarrak, tailerrak edo jardunaldi tekni-
koak, dena delako ekitaldiaren programan helburu 
estrategikoekin bat datozen esperientziak sartuz: 
jokamolde egokien trukerako tailerra: World-Ka-
fea interesgarri den gonbidaturen batekin.

 �  Elkargo profesionaletarako prestakuntza-jardu-
naldiak: arkitekto hirigileak eta abokatuak.
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INGURUMEN SAILA

 � IHE 2015-2020 programa zabaltzea.
 �  Baliabideak eta edukiak berritzea IHari buruzko 
informazioan.Berrikuntza, gehikuntza eta etenga-
beko hobekuntza.

• Bizkaia 21 ataria
• Mediateka birtuala
• Jakin eta Jardun
• Eskola iraunkorrak
• Energia iraunkorra

 � www.bizkaia.eus/ingurumena
 � Bizkaia Maitea aldizkaria.
 � Bizkaia Naturala aldizkaria.
 � enl@zate berriak
 � SOStemible
 � Ingurugelarekin baterako programa.
 � Gazteen Foroa Bizkaia Iraunkorraren alde.
 � Aktibatu + programa.
 �  Euronet 50/50 max. Sarea Bizkaian hedatuz joa-
tea. Energia-kontuetan egoki jokatzeko moduen 
gida zabaltzea.

 �  Heziketarako eta informaziorako baliabideak 
energiaren erabilera arduratsuaz.

 �  Bizkaiko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa. 
Gizartean kalitateko informazioa zabaltzea eta 
transferitzea ekosistemen zerbitzuen eta giza on-
gizatearen inguruan.

 �  Iraunkortasunaren kontzeptua zabaltzea eta 
Iraunkortasunerako Hezkuntzarako ekintzak 
bultzatzea enpresetan. Berdeago, inguru-
men-iraunkortasunaren azoka.

 �  Ingurumen eta Iraunkortasuneko Espezialista, 
berezko titulua.GI eta IHari buruzko UNESCO ka-
tedra (Euskal Herriko Unibertsitatea).

 �  Ingurumenaren ikuspegia aintzat hartzen duten 
ikastaroak eskaintzea BFAko pertsonalaren pres-
takuntzan. 

 �  Sailaren ingurumen-memoria ezagutaraztea (ISO 
14001).

 �  Bizkaiko Iraunkortasunaren Adierazleen Sistema 
berria ezagutaraztea.

 �  Biztanleriaren Mahaia.
 �  Ingurumeneko boluntariotza (parke naturalei eta 
Enpresen Elkartasun Egunari begira bakarrik).

 �  Armañon, Gorbeia eta Urkiolako parke naturale-
tako interpretazio-zentroen/parketxeen sarearen 
heziketa-eskaintza. 

 �  Getxo Aquarium.
 �  Urdaibai Bird Center.
 �  Elkarlana txorrotako ura arduraz erabiltzeko di-
bulgazio-ekintzetan (Geuria, H2O Bilbao proiek-
tua, Zipriztin…).

 �  Saneamendu-sarera doazen frijituen olioa, pintu-
ra-hondarrak eta bestelako hondakinak gutxitze-
koago sentsibilizazio-ekintzak bultzatzea, beraien 
birziklapena errazteko. 

 �  Ibaien eta baliabide hidrikoen egoera adierazten 
diguten datu hidro-meteorologikoak zabaltzea.

 �  Gaiari buruzko ekintzak bultzatzea Hondakinen 
Prebentziorako Europako Astearen harira.

 �  Hondakinen prebentzioari buruzko jarduerak 
erraztea: janari-xahuketaren kontrako jarduteak.

 �  Produktuak berrerabiltzea bultzatzen duten zer-
bitzuen eta beraien banatze-guneen berri ema-
tea, baita truke ekimenak eta gauza erabilitakoen 
merkatu txikiak ezagutaraztea ere.

 �  Materia organikoa biltzeko eta egoki kudeatzeko 
udal-kanpainak bultzatzea, beraien birziklapena 
errazteko.

 �  Bizkaiko hondakinen kudeaketarako instalazioak 
bisitatzea eta ezagutzea bultzatzea.

http://www.bizkaia.eus/ingurumena
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KULTURA SAILA

 �  Bizkaikoaren museoetako eta beste ekipamendu 
kulturaletako heziketa-programak, aztarnategi 
eta kultur ondasunetarako bisitaldien programa 
(Ondareari buruzko Europako Jardunaldiak) eta 
Azkuen Fundazioak kudeatzen duen euskararen 
Etxearen egitarau didaktikoa.

 �  Kultura Sailaren webaren bidez, BFAren kultur 
eskaintza eta gure nortasunarekin lotutako ba-
liabideak eta tresnak ezagutzera ematea: Bizkai-
ko Foru Liburutegiaren kultur eskaintza, Euskera 
Irakurle Taldea, BizkaIdatz literatur saria, Ertibil 
Bizkaia, bekak eta laguntzak, Udazkeneko Kon-
tzertuak, DantzaBiz, erakusketa-aretoetako aldi 
baterako programak, GazteBizz ataria... Bizkai-
KOA foru-organoaren web eta Atarileku ataria.

 �  DantzaBizen bitartez, dantza tradizionalaren in-
guruko aldizkaria, egitarauak (Dantza Eskolara, 
Eskoak Dantzara), prestakuntza-ibilbideak eta 
topaketak ezagutaraztea.

 �  Parte-hartzerako guneak: Kulturgintzan  foroa, 
parte-hartzea gazteen artean bultatzeko K proiek-
tua, BandaBeat sare soziala.

 �  Laguntzen programa arte eta kulturaren arloan 
eta euskal kulturarenean sormenaren eta iker-
kuntzaren interpretazio-teknikak zabaltzeko eta 
prestakuntza, hobekuntza eta espezializazioa 
ahalbidetzeko.

 �  Herritarrak berdintasuna jarduera fisikoetara 
eta kirolera eraman beharraz sentsibilizatzeko 
kanpaina, Kirolbideren bidez (kirolaren alorre-
ko jarrera eta aurreiritzi sexistei eta indarkeriari 
buruzko ikastaroa).

 �  Kirol-jarduera fisikoak eta haiekin zerikusia duten 
ohitura iraunkorrek dakartzaten onurez sentsi-
bilizatzea (Kirolbideren ikastaroa, udalerrietan 
jarduera fisikoaren eta osasunaren aldeko eki-
menetan izandako esperientziei buruzkoa; “Gure 
Sport” aldizkari hiruhilabetekaria; eskola-kirolaren 
aldeko programaren sentsibilizazio- eta pres-
takuntza-kanpainak). 

 �  Kontsumo- eta elikadura-ohitura osasungarriak 
eta ingurunearen aldeko jokaera iraunkorrak sus-

tatzeko ekimenak gazteen artean zabaltzea, eta 
kolektibo berberari zuzenduta, berdintasunezko 
eta askotariko gizarterantz jotzeko informazioa 
ematea, www.gaztebizz.eus weba baliatuz eta 
gazteen euren parte-hartzea bultzatuz.

 �  Kirolbideren eskutik, kirol-ekipamenduetan horni-
dura-sistemetatik ahalik eta atarramendu handie-
na ateratzeko prestakuntza (kirol-instalazioetan 
energia aprobetxatzeko erari buruzko ikastaroa).

 �  Kirol-alorreko jardule politikoak eta pertsonal tek-
nikoa berdintasun-gaiez trebatzeko ikastaroak 
antolatzea Kirolbideren bitartez. 

 �  Bizkaieraren erabilera sustatzea Bizkaie! Kultur 
Elkartearen ( www.bizkaie.biz ) argitalpenen, ko-
munikazio-baliabideen eta gisakoen bitartez. 

 �  www.urtesasoiak.com atariaren ekimenak gure 
kulturak, etnografiak eta ohiturek osatutako on-
darearen adierazpideak zabaltzeko egiten duen 
lana bultzatzea.

 �  Prestakuntza udal eta mankomunitateetako era-
gile soziolinguistikoentzat (Alkarbide) eta laguntza 
Bizkaiko udalerri eta eskualdeei buruzko ikerketa 
soziolinguistikoetarako. 

 �  Administrazioan zein gizartean euskara hitzez eta 
idatziz erabiltzea bultzatzeko kanpainak.

 �  Gaztedi Proiektua: prestakuntza enplegu eta au-
toenplegurako; garraiobide iraunkorrez sentsibili-
zatzea; arreta hezigarri-terapeutiko espezializatua 
gizarte esku-hartzearen alorrean; parte-hartzea 
bultzatzea eta balioak sustatzea, adibidez bizi-
modu osasungarria, gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna, elkarbizitza aniztasunean, 
nortasuna eta kultura, ingurumen-iraunkorta-
suna. 

 �  Mestizajearen literaturari buruzko ikastaroak: kul-
turen elkar-topatzea.

 �  Museoak Barrutik.

http://www.gaztebizz.eus
http://www.bizkaie.biz
http://www.urtesasoiak.com
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LEHENDAKARITZA SAILA

 �  Foru-administrazioko langileentzako prestakun-
tza-jarduerak iraunkortasunaren inguruan (Biz-
kaia 21).

NEKAZARITZA SAILA

 �  Basa Fauna Sendatzeko Bizkaiko Zentroa: In-
gurumen-heziketarako programak, basa fau-
na kontserbatzeko interesa pizteko parte-
hartzaileen gan, batez ere gazteenengan. 

 �  Jokamolde iraunkorrei buruzko prestakuntza: 
erakustaldiak, hitzaldiak, bidaia kolektiboak, gi-
dak, argitalpen teknikoak eta dibulgazio-orriak.

 �  Arrantza Eskola
 �  Bizkaia Ttipi-Ttapa
 �  Zuhaitz Eguna


