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AURKEZPENA

AURKEZPENA

“TOKIAN TOKIKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ADIBIDE GARBIA
IZAN BEHAR DA, HERRITARREK
ISLATURIK IKUS DITZATEN ONGIZATEAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN ETORKIZUNA BULTZATZEN DUTEN EKINTZAK”

G

uztiok dakigun bezala,
gauzak nola egin behar
izango liratekeen azaltzeko modurik onena gauza horiek
egitea da. Hori dela eta, tokian
tokiko herri administrazioak eredugarria izan behar du, konfiantza sortzeko gauza hurbiltasunik
galdu gabe. Herri-administrazioek trakzio-zeregin garrantzitsua bete behar dute herritar
guztiei begira; horregatik, mezuari ageriko ekintza sortzaile eta
eraginkorrak gehitu behar zaizkio, horien bitartez argi adierazteko Administrazioa dela herritar
guztien iraunkortasun eta ongizatea hobetzeko ahalegintzeko
lehenengo interesatua.
Zentzu horretan, oinarri-oinarrizkoa da Bizkaiko Foru Aldundiak
lidergoa bere gain hartzea gi-

zarte-eragineko ekintza-mota
horiek abian jartzeko orduan.
Ekintza horiek, besteak beste,
honako xede hauetara zuzendu
behar dira: gobernantza sendo
eta egonkorra bermatuko duten
sistemen garapena bultzatzera,
kultura-sektoreari laguntzera, ingurumena errespetatzera eta
ekonomia suspertzera. Horiek
guztiek jardun egokien adibidea izan behar dute eta, era
berean, pizgarria izango dira gizartearen beste eragile batzuk
inplika daitezen.
Gauzak horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak bermatu ahal izango
du egunean-egunean lan egiten duela gizarte kohesionatu,
bidezko eta iraunkorragoa lortzearren.

Unai Rementeria Maiz
Lehendakaritzako foru diputatua
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1. TOKI ADMINISTRAZIOA BIZKAIAN

E

giten den lana maximizatu
ahal izateko, behar-beharrezkoa da gizarte-eragile
eta -agenterik gehienen partaidetza kontuan hartzea. Ongizatearen eta iraunkortasunaren
aldeko konpromisoa bultzatuko
duen giroa sortu nahi izanez
gero, ezinbestekoa da etorkizun
erkide iraunkorragoa lortzeko
ekimen posible eta positiboen
adibideen berri ematea, betiere ahalik eta kanalik gehien
erabiliz.
Uraren zentzuzko kontsumoa,
garraio publikoaren erabilera,
ekintzailetzan jarduteko programak edo kultura-sektoreari laguntzeko ekimenak dimentsio
publikoaren alderdietariko batzuk dira, herritarrik gehienei inpaktu handia dakarkienetariko
batzuk, alegia. Beraz, publikoaren arloan jardun egokiak izatea
ere adibide eredugarria da, bai
beste herri-administrazio batzuen jardunari begira bai gainerako gizarte-agenteei, enpresei eta herritarrei begira ere.
Bizkaia 21 Programaren barruan
Foru Aldundiak honako helburu
hau ezarrita dauka: «iraunkortasunaren arloan jarduketa eta
proiektu berritzaileak proposatzea Bizkaian», betiere iraunkortasunaren kontzeptua ikuspegi
zabal batez jorratuta. Adibide
azpimarragarri gisa, agiri honetan hautatutako jardun egokiek
osatzen dituzten proiektuak gure
lurraldean jarduten duten herriadministrazioen ahaleginen eta
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interesaren emaitzak dira; guztiguztiek Foru Aldundiaren laguntza irmoa izan dute, aurrera egin
ahal izateko.
GOBERNATZARI begira, Europako Batzordeak berak nabarmentzen du horri ikuspegi zabal batez heltzeko garrantzia, betiere
dimentsio guztiak kontuan hartuz (ingurumen-, kultura-, ekonomia- eta gizarte-dimentsioak).
Oro har, beraz, gobernantza
egokia ustelkeriaren kontrako
borrokatik eta gardentasunaren
sustapenetik harago doa, eta
bestelako alderdiak hartu behar
ditu kontuan, hala nola osasuna,
hezkuntza, justizia, komunikabideen pluraltasuna, parlamentuen jardunbidea edo kontu publikoen eta natura-baliabideen
kudeaketa.
INGURUMENArekin zerikusia duten alderdiak, esate baterako
iraunkortasunaren aldeko hezkuntza, natura-ondarearen eta
paisaiaren kontserbazioa eta
hondakinen arloko prebentzioa
gizartean ingurumenaren aldeko kontzientzia eta konpromisoa
sortzen laguntzen duten diziplinak dira. Jarrerak hezkuntza- eta
informazio-maila batetik aurrera
agertzen dira, eta elementu horiek ezinbestekoak dira ingurumen-iraunkortasuna arrakastafaktorea izan dadin Bizkaiko
Lurralde Historikoan.
KULTURAren aldeko sentsibilizazioa gero eta babes handiagoa
duen joera da, iraunkortasuna-
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ren zutabe tradizionalei gehitu
beharreko elementu erkide
gisa. UNESCOk berak onartzen
duenez eta Bizkaiko Foru Aldundiak berresten duenez, beharbeharrezkoa da kultura garapen-politiken barruan kokatzea.
Horrek inplikazioak ditu askotariko gaietan, adibidez hezkuntzan, osasunean, zientziaren
garapenean, komunikabideetan edo turismoan. Gainera, lurraldeko sorkuntza-industriek
ere gizarte-kohesioari laguntzen diote.
Beste alde batetik, ezin uka daiteke gaur egungo egoeraren
ondorioz JARDUERA EKONOMIA
eta haren garapena bultzatzen
dituzten politika guztiek ahalbidetuko dute herritarren egoera
hobetzea eta hazkundea sustatzea. Hori dela eta, txosten honetan Bizkaiko Foru Aldundiak
enpresa-sarea sendotzea eta
garatzea lortzeko abian jartzen
dituen zenbait ekintzaren adibideak ere jaso dira, betiere enpleguaren erabateko susperraldia helburu.

Gai hauek guztiak osatzeko, GIZARTE EKINTZAko zenbait ekimen
ere jasotzen dira; ekintza-mota
horiek herritarren bizi-kalitatea
handitzen laguntzen dute, bai
zerbitzu eta ekipamendu publikoen bitartez bai laguntzen edo
diru-laguntzen bitartez. Arlo honetan, besteak beste, mugikortasun iraunkorra edo gazteriaren
euskarriak babesten dira. Horiek
guztiak, azken batean, gizartejarduera eta onura komuna bultzatzeko adibideak dira.
Arestian aipatutako lan-ildo bakoitzari dagokionez, «Toki administrazioa Bizkaiko iraunkortasun a re n a l d e. O n g i zatez ko
etorkizun partekatua eraikiz»
izenburua duen agiri honek adibideen bitartez berrikusten ditu,
labur bada ere, lan-aukerak
modu praktikoan ulertzea ahalbidetzen diguten adibideak. Halaber, dokumentuan gure lurraldeko organismo eta erakundeek
aukera horiek interpretatzen dituzten modua ere azaltzen da,
hori guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren koordinazioaren pean.
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2. GURE AURRERAPENAK NEURTZEKO
GARRANTZIA

B

izkaia 21 programa Bizkaiko
politika orokorraren gida modura aurkezten da, garapena
eta iraunkortasuna uztartuko dituen aurrerapena lortzeko, betiere
politika sektorial berriak koordinatuz, ekonomiaren, gizartearen, ingurumenaren eta kulturaren arloan. 20 05ean eratu zen eta
Garapen Iraunkorraren aldeko Europar Estrategiak (2001) aurkeztutako erronka handiei erantzuteko
ekintzazko erreferentzia osatzen du
oraindik ere; gauzak horrela, programa hori Bizkaiko Lurralde Historikoa eta hura osatzen duten udaler riak iraunkorki garatzearen
aldeko foru-estrategia da.
Horren ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak, 2011ko maiatzean, Bizkaia
21 II. Programa onetsi zuen, 2011tik
2016ra bitartean; egitasmo hori ere
2020rako Europar Estrategian jasotako konpromisoekin eta erronkekin bat dator.
Estrategi orokor honek erakunde
osoa konprometitzen du, hau da,
sail guzti-guztiak, eta jauzi kualitatibo bat da borondateen adierazpenetik ekintzara igarotzeko, betiere
Europar Batasuneko (EB) eta Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAE) eremu, egitasmo eta programa desberdinetan planteatutako desafioei erantzun egokia emate aldera.
Azken finean, Bizkaia 21 Programaren helburua honako hauxe da:
foru-sailei laguntza ematea euren
jarduketa guzti-guztietan beharrezko irizpideak ezartzeko, hau da, lu-

rraldea eta herritarrak iraunkortasuneranzko bidea bideratzeko
baliagarriak izango diren irizpideak..
Lehendabiziko programan jasotako helburuek baliagarriak izaten
jarraitzen dute jomuga 2016ean
duen bigarren epealdian ere:
• Foru-jarduketaren eta garapen
iraunkorraren gaineko hausnarketa kolegiatuari lagunduko
dion mekanismoa bat ezartzea.
• Foru-erakundean iraunkortasunari buruzko printzipioak ezartzeko ildo estrategikoak zehaztea.
• Foru Aldundiaren sail guztiei begira, iraunkortasunaren aldeko
helburu zehatzak definitzea, horiei laguntzeko beharrezko adierazleak ezarriz, betiere hartutako
konpromisoen jarraipena egitea
ahalbidetzeko.
• Askotariko diziplinen jarduketa
administratiboari bultzada ematea, lurraldearen eta herritarren
garapen iraunkorrean oihartzun
eta eragin handia izango duen
koordinaziora bideratua.
• Fo r u - adm i nist raz ioa ren ba rruan partaidetzazko kulturari
laguntzea politika sektorialetan
iraunkortasunaren printzipioetara zabalik egongo den antolakuntzazko sistema baten bitartez.
Txosten honen bitartez, hautatutako bost eremuetan lortutako aurrerapenen gaineko adierazleak eta
kopuruak aztertu ahal izango dira.
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3. AURRERA ERAMANDAKO JARDUKETEN
AZTERKETA

N

ola jakin daiteke ea gure
politikak benetan bat datozen iraunkortasunarekin? Galdera horren erantzuna
nahiko konplexua da, politika
publikoetan parte hartzen duten faktoreak eta interesak askotarikoak direlako.
Urrats txiki askok bide luzeak
egin ditzaketela kontuan hartuta, ezinbestekotzat jotzen da herri-administrazioek ahaleginak
egitea euren eskumenetatik bideratutako ekintzei lotutako
emaitzak neurtzeko eta, gainera, horien guztien berri emateko.
Garrantzitsua da Bizkaian ongizate eta iraunkortasunaren arloan lortzen ari diren aurrerapenen be r r i ematea. A z ken
urteotan gai hauekiko interes
eta sentsibilizazio handiagoa
egiaztatu ahal izan da, aurreko
belaunaldiena baino dezente
handiagoa; hori dela eta, gizarteak informazioa eskatzen badu,
Administrazioak ezin dio jarrera
pasibo bati eutsi. Alderantziz jo-

katu beharra dauka, informazioa eskainiz.
Herritarren artean bakar-bakarrik zabaldu ahal izango dira ingurumenarekin errespetagar r i e n a k eta g i za r te a re k i n
arduratsuenak diren joerak,
baldin eta gizarte informatu,
prestatu eta jantzi baten alde
lan egiten bada. Horregatik,
ageriko emaitza zenbagarriak
izango dituen informazioa erabili behar izango da.
Bizkaiko Foru Aldundiak azken
urteotan bultzatu eta babestutako proiektu nagusietariko batzuk bildu ondoren, dokumentu
hau atondu da eta haren bitartez adibide zehatz batzuk azaltzen dira. Informazioa fitxetan
egituratu da, datuak modu grafikoan eta laburki emanez.
Gauzak horrela, ekimenaren
laburpen txiki bat egiten da eta
ondoren haren helburuak eta
deskripzioa azaltzen dira; hartara, irakurleak identifikatu ahal
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izango du zer egin den eta
zeintzuk diren ongizateari eta
iraunkortasunari ekarri dizkien
onurak.
Gainera, zenbait webgunetarako estekak ere ezarri dira, nahi
duenak proiektuari buruzko in-

formazioa handitzeko aukera
izan dezan.
Txostena sailkaturik dagoen bost
eremuak iraunkortasunaren alderdi nagusiekin bat datoz; horrenbestez, baiezta daiteke lanarlo nagusiak estaltzen direla.

GOBERNANTZA

INGURUMEN DIMENTSIOA

KULTURA DIMENTSIOA

DIMENTSIO EKONOMIKOA
GIZARTE DIMENTSIOA
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3.1

GOBERNANTZA

3.1 GOBERNANTZA

O

rain dela zenbait urtetatik, erakunde publiko
guztiek politika egiteko
modu berria sortzeko premia
izan dute. Gobernantzaren paradigma berri horri krisialdiak ez
ezik ideologien arloan izandako
gizarte-berrikuntzak ere eman
dio bultzada, bai eta gizarteak
politikari ematen dion balioaren
murrizketak ere.

Testuinguru honetan funtsezkoa
da modu egokian ezarri eta
egonkortutako gobernantzabalioak izatea, hala nola tolerantzia, partaidetza edo lankidetzarako hartu-emanak.
Lurraldearen gobernantzaren
arloan, hautatu eta jarraian deskribatutako bederatzi ekimenak
honako hauek dira:

3.1.1

Bizkaia gardena

3.1.2

BiscayTIK

3.1.3

BizkaiLab

3.1.4

Bizkaia 21 ataria

3.1.5

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilbao-Bizkaia Ur
Partzuergoaren arteko erakunde-lankidetzaren
eredua

3.1.6

Hondartzak kudeatzeko sistema integratua: EMAS
europar araudirantz

3.1.7

Euronet 50/50 max: energia aurrezteko lankidetzaerlazioak

3.1.8

Txorierriko Mankomunitatea: argiztapen publikoa
eta zerbitzu energetikoetako enpresak
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3.1
3.1.1 BIZKAIA GARDENA
Ekimenaren
laburpena

Bizkaiko Foru Aldundiak publikoa den guztiaren inguruan aurrera eraman ohi
duen kudeaketa politikoaren ereduari esker eta herritarren partaidetzari esker, 2012an Bizkaiko Foru Aldundia Estatu osoko Erakunderik Gardenena izan
zen.

Ekimenaren
helburuak

Ekimen honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiak aurrera eramaten duen
kudeaketaren gardentasuna sustatzea, betiere herritarrak zeregin honen
partaide bihurtuz.
Helburu horretatik erakunde hau oinarritzen deneko funtsezko ardatzak sortzen dira:
GOBERNU
EGOKIA

Ekimenaren
deskripzioa

ZINTZOTASUNA

GARDENTASUNA

HERRITARREN
PARTAIDETZA

Zeregin hori aurrera eramateko, zenbait gardentasun-arlo garatzen dira, informazioa errazago helarazteko:
• IFORU ALDUNDIAREN GAINEKO INFORMAZIOA: Foru Aldundiaren hautetsien
eta pertsonalaren gaineko informazioa, antolakuntza eta ondarea, foruerakundearen egitura eta Bizkaiko Lurralde HIstorikoarena eta Lurralde
Historikoko arauen eta erakundeen gainekoa ere.
• R
 HERRITARREKIKO ETA GIZARTEAREKIKO HARTU-EMANAK: informazioa eta
arreta interesatuarentzat, izapide administratiboak, konpromisoa eta gizarte-erantzukizuna eta Bizkaiko Foru Aldundiaren organoen diru-laguntzen
plangintza estrategikoak.
• T EKONOMIA ETA FINANTZA ARLOKO GARDENTASUNA: kontabilitateari eta
aurrekontuari buruzko informazioa, zerbitzu publikoen gastuen zerrenda
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren finantzazio-beharrizanak eta gaitasuna.
• T ZERBITZUEN KONTRATAZIOEN GAINEKO GARDENTASUNA: zerbitzuak kontratatzeko prozedura, hornitzaileekiko eta kontratistekiko erlazioak eta operazioak eta abar.
• T ZERBITZUEN ARLOKO GARDENTASUNA ETA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDALERRIEI EMANDAKO LAGUNTZEI BURUZKOA: Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduketak ingurumenaren eta herri-lanen arloan, zerga-kudeaketa,
laguntza eta lankidetza juridiko eta ekonomikoa, laguntza tekniko urbanistikoa, informatika eta telematika.

Informazio +

www.bizkaia.net – Bizkaia gardena
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3.1
3.1.2 BISCAYTIK
Ekimenaren
laburpena

2008. urtetik, BiscayTiK Fundazioak lanean dihardu, udalak eta mankomunitateak modernizatzeko teknologiak erabiliz, betiere Bizkaia toki-administrazio
elektronikoaren eremuan erreferente bihurtzeko asmoz.
BiscayTIK Fundazioak herritarren artapenarekin zerikusia duten kudeaketateknologien eta jardunen ezagutza bultzatzeko beharrezko jarduerak sustatzen ditu informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez (IKT).

Ekimenaren
helburuak

1. IKTen aplikazioa bultzatzea udal-administrazioan eta herritarrak administraziora hurreratzea Interneten bitartez.
2. B izkaiko udalen eta mankomunitateen lanabes eta tresna informatikoak
homogeneizatzea.
3. B izkaiko enpresekin lankidetzan jardutea IKTekin eta toki-administrazioarekin zerikusia duten proiektuetan.
4. B izkaitarrei teknologia berriak helaraztea, Bizkaia teknologiaren aldetik
aurreratuen dauden gizarteen mailara eramanez.

Ekimenaren
deskripzioa

BiscayTIK Fundazioa irabazi-asmorik gabeko fundazio publikoa da, proiektuaren zinezko bultzatzailea den Bizkaiko Foru Aldundiaren menpekoa.
Bake Eder Jakintza Zentroan instalaturik dago; konplexu hori Fundazioaren
eta enpresen arteko lankidetza bultzatzeko pentsaturik dago. Getxoko Bake
Eder jauregiaren antzinako finkan eraikita dago.

Ekimenaren helburu nagusiak aurrera eramateko baliagarria izateaz gainera, Jakintza Zentroaren misioetariko bat da aberastasuna sortzea (bai ekonomikoa bai beste mota batekoa, hots, jakintzaren transmisioarekin eta enpleguaren sorkuntzarekin zerikusia duena) modu iraunkorrean eta betiere
Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsonen eta enpresa-sarearen hazkundeari
begira.
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Bake Eder Jakintza Zentroan instalatutako enpresek euren jarduerak gara
ditzakete BiscayTIK proiektuaren eremuan, baina betiere herritarren eta lehiakortasunaren hobekuntzaren zerbitzupeko teknologiaren jakintza aurreratuari loturik.
BiscayTIKek enpresekin jarduten du lankidetzan, komunikazio-kanalak zabaltzeko herrialdean bertan nahiz nazioartean, berrikuntza hori guztia ezagutzera emateko asmoz.
BISCAYTIK BUSINESS SCHOOL BiscayTIK Fundazioaren barruan sortu da, IKTren
erabilerari buruzko ezagutzak eta jakintza partekatzeko eta gizartearen sektore guztiak lehiakorragoak izaten laguntzeko. Haren helburua da teknologia
berriak eta haien erabilerak ezagutzera ematea prestakuntza egokituaren
bitartez. Prestakuntza hori honako hauei zuzentzen zaie:
• herritarrei: eremu eta adin guztietako pertsonak harremanetan jartzea
informazioaren gizarteak eskaintzen dituen aukera guztiekin.
• l angile publikoei: toki-administrazioan IKTren erabilera trinkoa sustatzea
herritarrei zerbitzu hobea eskaini ahal izateko.
• a
 rduradun politikoei: informazioaren teknologia berrien erabilera zabaltzea administrazioaren maila guztietan, herritarrekiko komunikazio errazagoa bultzatuz eta gardentasunari buruzko helburu guzti-guztiak betez.
• negozioei: Bizkaiko enpresetan IKTen erabilera trinko eta eraginkorra sustatzea, lehiakortasuna handitzeko eta kudeaketa-mailak Europako herrialderik aurreratuenen mailan jartzeko.
Ekimenaren
inpaktua

Hasieratik, hau da, 2008. urtetik, 114 herri-administrazio izan dira arian-arian
proiektuan sartuz joan diren erakunde publikoak. Horietatik 104k jadanik
web atari aktibo bat dute, eta horietan izapide telematikoak egin daitezke.
Bestalde, 2.000 funtzionariok baino gehiagok erabiltzen dute egunean-egunean aplikazio hau. 2013ko azken hiruhilekoko datuei jarraiki, egindako ziurtagiriak 650.000 izan dira; horietatik 5.000 baino gehiago on-line egin dira,
hau da, herritarrek udal-bulegoetara joan behar izan gabe.

* 2009an BiscayTIK Fundazioak @bizkaia.eu doako postu-kontua sortu
zuen; kontu hori 14 urtetik gorako herritar guztiek eskura dezakete.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +

Lantik, FEDER, W3C, Live + Gov, SEED4C, Izenpe, Euskal Herriko Unibertsitatea,
Deustuko Unibertsitatea, Konfiantzazko Gobernuak Garatzeko Nazioarteko
Fundazioa (FIDEGOC).
www.biscaytik.eu

Tokiko administrazioa irankortasunaren alde Bizkaian:
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3.1
3.1.3 BIZKAILAB
Ekimenaren
laburpena

Deustuko Unibertsitatearekin elkarlanean, BizkaiLab jakintza-, garapen- eta
berrikuntza-esparru bat eragiteko helburuarekin sortu zen Bizkaiko Lurralde
Historikoarentzat lehentasunezko interesa duten eremuetan.
Jarduketa-marko horrek ahalbidetzen du Deustuko Unibertsitateko ikerketataldeek urtero-urtero proiektu zehatzak aurrera eramatea, betiere Bizkaiko
Foru Aldundiarentzat lehentasunezko interesa duten eremuei dagokienez.

Ekimenaren
helburuak

Enpleguaren sorkuntza bultzatzea eta Bizkaiko industria- eta enpresa-sarea
sustatzea, eta, horren ondorioz, aurrerapen ekonomiko eta sozialaren lorpenari babesa ematea.

Ekimenaren
deskripzioa

Bizkaiko Foru Aldundiaren iritziz, Deustuko Unibertsitateak zenbait arlo .ekonomiko eta soziali buruzko jakintza eta ikerkuntzaren inguruan garatzen dituen
jarduketek garrantzi estrategikoa dute, betiere Foru Aldundiak Bizkaiko Lurralde Historikoko erakunde publiko modura jardueren garapen eta planifikazioan dituen helburuei begira.
Hurbileko etorkizunari begira, Foru Aldundiaren apustua da gizartearen eremu guzti-guztien berrikuntza eta garapena; hori beharrezko oinarria izango
da aurrerapen ekonomiko eta sozial iraunkorreko etorkizuna ezartzeko eta
ongizate-maila onargarriak lortzeko. Horretarako, teknologia berriak, ekoizpen-sistemaren modernizazioa eta zerbitzu publikoak herritarrei egokitzeko
zeregina bereziki landu beharreko esparruak dira.
Gauzak horrela, ekimen hau aurrera eraman ahal izateko, lankidetza honen
bitartez jorratuko diren lehentasunezko 11 arlo ezarri dira:
1. BIZKAIA TALENTUA: EMPLEGAGARRITASUNA ETA
PRESTAKUNTZA: enplegagarritasun-, orientazio-,
bitartekaritza- eta laneratze-baldintzen hobekuntza; enplegurako arlo berriak.
2. BIZKAIA EKINTZAILEA: EKINTZAILETZA ETA BERRIKUNTZA: espiritu ekintzailearen sustapena eta
ekintzaileari zuzendutako euskarria.
3. BIZKAIA SORTZAILEA: INDUSTRIA SORTZAILEAK: berrikuntza industria sortzaileen eremuan: aisialdia, kultura, diseinua, komunikazioa, kirola, sorkuntza,
turismoa eta merkataritza; teknologia modu trinkoan erabiltzeko joera
berezia (high tech).
4. BIZKAIA EUSKALDUNA: EUSKARA ETA ELEANIZTASUNA: euskararen garapena, bai eremu profesionaletan erabiltzeko, kalean azaltzeko eta sare sozialetan nahiz errealitate digitalen sorkuntzan indartzeko.
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5. BIZKAIA IZAN: MEMORIA ETA HISTORIA: hobekuntzak Bizkaiko kultura-ondarearen ezagutzan, zaintzan, babesean eta zabalkundean, ondare hori
materiala edo immateriala izanagatik ere.
6. BIZKAIA SOLIDARIOA: GIZARTE EKINTZA ETA HERRITARRAK: gizarte-talde eta
-kolektiboak artatzea, hala nola haurrak, nerabeak, gazteak, adineko
pertsonak, ezgaitasunak dituzten pertsonak, etorkinak, emakumezkoak…
7. B IZKAIA IRAUNKORRA: GARAPEN IRAUNKORRA:
Deustuko Unibertsitatearen konpromisoa, iraunkortasuna sustatzeko, jarduera ekonomikoaren eta
sozialaren oinarrizko dimentsio gisa. Hori dela eta,
haien prestakuntza- eta ikerketa-muinean jarri dira
iraunkortasun sozialari, energetikoari eta baliabide
materialen iraunkortasunari lotutako balioak.
8. BIZKAIA GOBERNATZE ONERAKO: GOBERNANTZA, PARTAIDETZA, ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK: Bizkaiko Lurralde Historikoan gobernantzaren
hobekuntzarekin zerikusia duten ikerlanak.
9. BIZKAIA AKTIBA: ABAGUNEA ETA LEHIAKORTASUNA: abagune sozio-ekonomikoaren azterketa eta ulermena eta haren bilakaera, bai eta Bizkaiko
ekoizpen-sistemaren eta enpresa-sarearen lehiakortasunaren bilaketa ere.
10. B IZKAIA ZABALKUNDEA: PROIEKZIO ETA NAZIOARTEKOTZEA: Deusturen
proiekzioa bere jarduera akademikoan, zientifikoan eta irakaskuntzakoan; unibertsitatea balioestea, publiko objektibo zehatzen jomuga turistiko gisara (unibertsitario-zientifikoa, erlijioso-espirituala, historiko-monumentala…); eta unibertsitatean ikasketak egin dituzten, harekin
erlazioak dituzten eta munduko edozein bazterretan dauden pertsonekiko harremanak.
11. BIZKAIA AZPIEGITURAK: AZPIEGITURAK ETA EKIPAMENDUAK: Deustuko Unibertsitateko azpiegiturak eta ekipamenduak egokitzea, betiere
Bizkaiko Foru Aldundiarekin hartutako konpromisoekin bat etorriz.
Ekimenaren
inpaktua

Abian jarri zenez geroztik, ugariak eta askotarikoak izan dira Bizkailabeko
jarduerak sorrarazitako ikerkuntza-proiektuak eta -ekintzak. Horien berri zehatzagoa izateko, haren webguneko albisteen artxibora jo.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +

www.bizkailab.deusto.es
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3.1
3.1.4 BIZKAIA 21 WEB ATARIA
Ekimenaren
laburpena

Atari honek intereseko informazioa eta lanabesak ematen ditu iraunkortasunaren eremuan eta, era berean, herritarren, enpresen eta gizarte-erakundeen komunikazioa eta partaidetza sustatzen du garapen iraunkorraren bilaketan.

Ekimenaren
helburuak

Bizkaia 21ek baliabideen sorta zabala eskaintzen eta eguneratzen du, agente sozial eta ekonomiko guztiek, publikoek eta pribatuek, elkarrekin aurrera
egin dezaten ingurumenaren, kulturaren, ekonomiaren eta gizartearen iraunkortasunerantz.

Ekimenaren
deskripzioa

Atariak edukiak eskaintzen ditu
gaien arlo bakoitzari begira:
• Bizkaia 21 programa/ 21 Foru
Agenda
• Bizkaia lurralde iraunkorra
Sekzio honetan Bizkaiko Lurralde
Historikoaren baliabideen multzo
bat antolatzen da, iraunkortasunaren interpretazioari eta hezkuntzari
begira.
• Iraunkortasun pertsonala
• Argitalpenak eta komunikazioa, horien artean besteak beste Bizkaia Maitea eta Bizkaia Naturala aldizkariak.

Informazio +
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3.1
3.1.5 FORU ALDUNDIAREN ETA
BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN ARTEKO ERAKUNDE LANKIDETZA
Ekimenaren
laburpena

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren inbertsio-programa Bizkaiko Foru Aldundiarekin izenpetutako hitzarmenari estu loturik dago; hitzarmen hori hornikuntza- eta
saneamendu-obrak finantzatzeko izenpetu zen 2008-2018ko epeari begira.
Aipatutako hitzarmenari esker, programatutako obren %60 finantzatzen dira.
Gainerako %40a partzuergoaren baliabide propioekin finantzatzen da; baliabide horiek ur-tarifetatik ateratzen dira. Gainera, Eusko Jaurlaritzak laurtekoan diru-laguntza gehigarri bat eman du Butroi ertainaren saneamendurako. Finantzazio-iturri horiekin inbertsioak programatu ahal izango dira;
urteko batez besteko kostua 67 milioi eurokoa izan da.

Ekimenaren
helburuak

Bizkaiko Lurralde Historikoan ura banatzeko, biltzeko eta saneatzeko beharrezko azpiegituren garapenari begira eskuragarri dauden baliabide ekonomikoak modu eraginkorrean kudeatzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Azken urteotan egin den bezala, inbertsioak hiru jarduketa-ildo nagusiren
arabera egituratu dira:
• B
 izkaiko beste udalerri eta eskualde batzuk partzuergoan sartzeagatiko
inbertsioak, betiere zerbitzuaren prestazioa lehenagotik partzuergoan
egon diren udalerrien antzeko kalitate-baldintzetan eman dadin.
• H
 ornikuntza-bermea sendotzera eta zerbitzuaren kalitatea eta fidagarritasuna hobetzera bideratzen diren inbertsioak.
• S
 aneamendu-sistemak osatzera eta optimizatzera eta euri egiten duenean
sortzen den kutsadura kentzera edo murriztera zuzentzen diren inbertsioak,
betiere Bizkaiko ur-masen egoera ekologiko egokia lortzeko asmoarekin.
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Inbertsio-programaren egituraketan, ingurumen- eta ekonomia-arloko iraunkortasun-printzipioak oso kontuan izaten dira; gauzak horrela, hurrengo ezaugarri8ak dituzten jarduketak bultzatuko dira:
•
•
•
•

Ekimenaren
inpaktua

UR KONTSUMO TXIKIA EDO IBAIETATIKO UR ATERATZE TXIKIA.
HONDAKINEN EKOIZPEN TXIKIA.
KONTSUMO ENERGETIKO TXIKIA.
OPERATZIO ETA MANTENIMENDU GASTU TXIKIA.

Inbertsio-programa, 2014-2017
Inbertsioa guztira

268.000.000 €

Inbertsioen banaketa
Aurrekontua (BEZ barik)
Inbertsio-jarduketen kopurua
10.000.000 a 30.000.000
6
3.000.000 a 10.000.000
20
1.000.000 a 3.000.000
35
200.000 a 1.000.000
50
50.000 a 200.000
35
Guztira
146
Informazio +

www.consorciodeaguas.com
www.bizkaia.net/ingurumena
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3.1
3.1.6 HONDARTZAK KUDEATZEKO
SISTEMA INTEGRATUA:
EMAS europar araudirantz
Ekimenaren
laburpena

Bizkaiko hondartzen kudeaketa-lana jarduera konplexua da eta horrek hainbat erakunderen lan koordinatua eragiten du: Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko
Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila, Itsasertze Mugarte Saila eta espazio horiek kokatzen diren mugarteen udalak.
Erakunde parte-hartzaileen helburua da baliabide tekniko eta ekonomikoak eta giza bitartekoak
optimizatzea, kalitate handiko zerbitzua emateko
eta hondartzez gozatzen
duten pertsonen eta antolakuntzaren ingurumen-jokabidea hobetzeko. Horretarako, bada, «Bizkaiko
honda r t zen eta ha i en
eraginpeko eremuen kalitatea eta kudeaketa r i
buruzko marko-akordioa»
izenpetu zuten. Akordio horrek 28 hondartzari eta 19 udalerriri dagokio.
Gainera, gure lurraldeko hiru udalerrik pausu bat aurrerago eman dute aurrera eta hondartzetako ingurumen-kudeaketako sistema EMAS Europako
Araudiaren pean jarri dute. Udal horiek honako hauek izan dira: Bakio, Sopela eta Plentzia.

Ekimenaren
helburuak

Hondartzen kudeaketa integralerako programaren bitartez lortu nahi diren
helburuak honako hauek dira:
• H
 ondartzen erabilera bermatzea, betiere pertsonen segurtasuna, higienea
eta osasuna, zerbitzuen eskuragarritasuna eta abar bermatzen dituzten
osasun- eta higiene-baldintzetan.
• E
 kosistema horietan aurrera eramaten diren jardueren inpaktua minimizatzea, ingurumen-portaeraren etengabeko hobekuntza ziurtatuz.
• E
 rabiltzaileei irisgarritasun- eta gozamen-aukerak erraztea, ahalik eta
autonomiarik handiena eskainiz.
• L aguntza-zerbitzuak ematea, erabiltzaileen asebetetze osoa lortzeko hondartzan aurrera eramaten diren jarduerei dagokienez.
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Ekimenaren
deskripzioa

Helburu horiek lortzeari begira, aipatutako marko-akordio horren jarraipenbatzordeak erabaki zuen Kudeaketarako Sistema Integratu bat ezartzea (KSI),
ISO 9001:2008 eta ISO 14001:2004 egiaztagirien ingurumen-kalitatezko beharkizunak betez, bai eta EMAS III, eta UNE 187001:2011 (azken hori Gorlizen kasuan) ziurtagiriarenak ere; gauzak horrela, orain arte egiaztagiri hauek lortu
dituzte honako hondartzek:
•
•
•
•
•
•
•
•

2004. URTEA: KARRASPIO, LAIDA, LAGA, BAKIO ETA LA ARENA
2005. URTEA: ARRIATERA-ATXABIRIBIL
2006. URTEA: OGELLA ETA ISUNTZA
2008. URTEA: PLENTZIA ETA ARRIGORRI
2009. URTEA: EREAGA ETA ARRIGUNAGA
2010. URTEA: ARITZATXU
2012. URTEA: GORLIZ
2014. URTEA: EA

Hori dela eta, kudeaketa-lan horretan parte hartzen duten erakundeek honako konpromiso horiek hartu dituzte:
• Erabiltzaileen beharkizunak betetzea eta kalitatezko zerbitzua eskaintzea;
gauzak horrela, hondartzen erabilera eta gozamena posible izango da
irisgarritasun-, segurtasun-, erosotasun-, higiene- eta osasun-baldintza egokietan, betiere ura, harea, zerbitzuak, lokalak, inguruko eremuak, aparkalekuak eta pasealekuak behar bezala kudeatuz eta sor daitezkeen larrialdiei begirako plangintzak ezarriz.
• Pertsonak hondartzera etortzea eta ingurumenaren errespetua bateragarri egitea, horrek ez diola inguruneari kalterik egingo ziurtatuz, baliabideak
arrazionalki kudeatuz, aurrera eramango diren jardueren ingurumen-eragina txikituz, kutsadura-iturriak jatorrian prebenituz, hondakinen eta isurketen murrizketa sendotuz eta azken horien kudeaketa egokia bideratuz.
• Ingurune horien ezagutza sustatzea zabalkunde- eta informazio-politiken bitartez,
erabiltzaileen gozamen handiagoa eta
partaidetza aktiboa lortzeko, betiere zentzuzko iruzkinei eta iradokizunei men eginez.
• Hondartzen kudeaketan ingurumenaren
kalitatean eta babesean parte hartzen
duen pertsonalari prestakuntza ematea,
kontzientziazio, inplikazio eta partaidetza
handiagoa izan dezan KSIn.

24

Ekimenaren
inpaktua

Kudeaketako Sistema Integratuak lortutako bultzada berekin ekarri du zeregin
honetan parte hartzen duten udalek beste aurrerapauso bat eman izana eta
haien ingurumen-kudeaketako sistema beharkizun gehigarrien pean jarri
izana (EMAS). Hori egin zuen lehendabizikoa Bakio izan zen, 2008. urtearen
hasieran EMAS erregistroko inskripzioa lortu baitzuen. Gainera, Europar Batzordeak araudi hori betearazteko gero eta maila handiagoa eskatzen du.
Bakiori dagokionez, 2010. urteari dagokion ingurumen-adierazpenaren bitartez, EMAS III.eko azken betekizunetara egokitzea lortu da.

Informazio +

www.bizkaia.net/ingurumena
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3.1
3.1.7 EURONET 50/50 MAX: energia
aurrezteko lankidetza-erlazioak
Ekimenaren
laburpena

Euronet 50/50 max Europako proiektu bat da eraikin publikoetan aurrezpen
energetikoa sustatzen duena, betiere energiaren erabileran eta kudeaketan
jardun egokiak aplikatuz.
Erabiltzen den metodologia 50/50ekoa da; horrela, pizgarri ekonomikoak
sartzen dira lortutako aurrezpen energetikoa saritzeko. Udalak (erakunde
horrek ordaintzen baitu energiaren faktura) eta ekipamenduak (eskola, beste eraikin publiko bat...) konpromiso bat izenpetzen dute eta udalak ekipamenduari aurrezpen ekonomikoen %50 itzultzeko betebeharra ezartzen du
eta ekipamenduak jardun egokiak aplikatzeko eta proiektua zuzentzeko
konpromisoa hartzen du.
Bizkaiko Foru Aldundiak Euronet 50/50 max europar proiektu honetan parte
hartzen du prozesuaren erakunde laguntzaile eta babesle gisara.

Ekimenaren
helburuak

Proiektuak 2014rako aurrezpen energetikoaren helburua bete zuen eraikin
publikoetan; izan ere, 50/50 metodologia 500 ikastetxetan eta beste 50 bat
eraikin publikotan ezarri zen EBko 13 herrialdetan. Hala, 9 urratseko metodologiak eraikineko erabiltzaileen kontzientzia energetikoa handitzen du eta
aktiboki inplikatzen ditu energia aurrezteko ekintzetan. Lortutako finantzaonurak eraikinen pertsonek eta faktura energetikoak ordaintzen dituen tokiagintaritzak partekatzen dituzte erdibana.
Gainera, proiektuak 50/50 kontzeptuaren berri emango du Europan nahiz
tokian toki, agintaritza publiko gehiago animatzeko 50/50 metodologia euren
eraikinetan aplikatzen. Proiektu hau EURONET 50/50 egitasmo arrakastatsuaren jarraipena da; proiektu horretan 50/50 metodologia aplikatu zen Europako 50 ikastetxetan eta horrela Energia Iraunkorraren 2013ko Europar Saria
irabazi zuen. Euronet 50/50 max proiektu berriari esker, 50/50 sarea Europan
barrena hedatuko da eta Bizkaian sartuz joango da; izan ere, lurralde historikoan ere ikastetxe eta eraikin publiko gehiago atxikiko zaizkio ekimen honi.

Ekimenaren
deskripzioa

50/50 kontzeptua Alemanian sortu eta onetsi zen lehenengoz, 90eko hamarkadan. Ideia zen ikastetxeak parte harraraztea energia aurrezteko jardueretan, horretarako pizgarri ekonomikoak sortuz; pizgarri horiek onuragarriak
izango ziren ikastetxeentzat nahiz eskola-eraikinen administratzaileentzat (oro
har, toki-agintaritzak):
Ikasleek eta irakasleek eraginkortasun energetikoari begira hartutako neurriei
esker lortutako aurrezpen ekonomikoaren %50 ikastetxeari itzultzen zaio finantza-ordainketa baten bitartez.
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Aurrezpen ekonomikoaren %50 aurrezpen garbia da faktura energetikoak
ordaintzen dituen toki-agintaritzarentzat.
Emaitza gisa guztiek irabazten dute. Ikastetxeak ikasleei erakusten die nola aurreztu energia portaeren aldaketaren bitartez
eta finantza-baliabide gehigarriak eskuratzen ditu. Toki-agintaritzak kostu energetiko txikiagoak ditu eta toki-komunitateak ingurumen garbiagoa lortzen du.
50/50 kontzeptua EURONET 50/50 egitasmo arrakastatsuaren barruan garatu zen;
proiektu hori Europako 9 herrialdetan
abiarazi zen 2009tik 2012ra bitartean. Lortutako emaitzak, egia esan, bikainak izan
ziren:
• 6
 900 ikasle, irakasle, atezain eta 43 udal elkarrekin lanean, klima babesteko asmoarekin.
• 4 0 ikastetxek lortu zituzten aurrezpen energetikoak eta finantza-onurak.
• A
 tmosferara 339 tona CO2 gutxiago isuri ziren; guztira 1.100 MWh baino
gehiago aurreztu ziren.
• 2 .100 € aurreztu ziren ikastetxe bakoitzeko!!!
Oraingoan EURONET 50/50 MAX proiektuak beste 500 ikastetxe hartuko ditu
eta 50/50 kontzeptua frogatuko du ikastetxeak ez diren bestelako eraikin
publikoetan.
Ekimenaren
inpaktua

Bizkaian atxiki diren lehendabiziko udalerriak Gernika-Lumo, Mungia eta Urduña izan dira; guztira 2014. urtean 5 ikastetxek parte hartu dute. Portugaleteri dagokionez, Asti-Leku ikastolak ere parte hartzen du.
Energiaren arloko hezkuntzari laguntza emateko, Bizkaiko Foru Aldundiak
«irakasleentzako gida» eta «Aurrezpen energetikoa eskoletan. Bigarren Hezkuntzako eskoletarako prestakuntza-paketea» argitara eman ditu, bai eta
zenbait jarduera aurrera eramateko fitxak ere.

Informazio +
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Material didaktikoak eta informazio eta argibide gehiago:
www.bizkaia21.net y http://www.euronet50-50max.eu/.
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3.1
3.1.8 TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA:
ARGIZTAPEN PUBLIKOA ETA ZERBITZU
ENERGETIKOETAKO ENPRESAK
Ekimenaren
laburpena

Txorierriko Mankomunitateak agindutako auditoretza energetikoaren emaitza
gisa, mankomunitatea (Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika y Zamudio)
osatzen duten udalerrien argiztapen publikoaren instalazioei dagozkien
jarduketa-ekimen eta proposamen batzuk identifikatu ziren, balorazio ekonomikoa eta guzti. Txosten horren asmoa izan zen instalazio horien kudeatzaileak gidatzea etorkizuneko erreformak ekiteko orduan erabaki egokiak
har zitzaten. Instalazio-mota hauetan proposatutako inbertsioek itzulketa laburreko epeak dituzte eta optimizazio energetiko eta ekonomikoak denbora
luza dezake aurrezkietan.
Hobekuntza prozesua osatzeko, mankomunitateak zerbitzu energetikoen
enpresa bat (ZEE) kontratatu zuen, instalazioen eraginkortasun energetikoaren hobekuntza-zerbitzuak emateko eta inbertsioak aurreratzeko (aurrerapen
horrek nolabaiteko arriskua ekonomikoa dakar). Emandako zerbitzuen ordainketa eraginkortasun energetikoaren hobekuntzen lorpenean datza, bai
eta hitzartutako gainerako errendimendu-baldintzak betetzean ere.

Ekimenaren
helburuak

Auditoretzan proposatutako neurrien ezarpenetik ateratako hobekuntzaadierazleak oinarritzat hartu ziren ZEE kontratatzeko agiriak prestatzeko orduan:
Iraunkortasun-adierazlea

Gaur egun

Neurriak aplikatu eta gero

1

Txorierriko argiztapen publikoan erabilitako argi
eraginkorrak

93,30%

100%

2

Txorierriko argiztapen publikoak urtean eta
biztanle bakoitzeko isuritako CO2 kopurua

1337,77 kg.

60,41 kg.

3

Txorierriko argiztapen publikoak km2 bakoitzeko
isuritako CO2 kopurua

23.897 kg.

10.479 kg.

4

Txorierriko argiztapen publikoak emandako
argi-distiraren maila

Medio

Bajo

5

Behar adina zuhaitz Txorierriko argiztapen
publikoaren CO2 isurketak xurgatzeko hobi
gisara

139.079

60.988

6

Biztanle kopurua argi-puntu bakoitzeko,
Txorierriko argiztapen publikoan

2,21

2,21

7

Argi-puntuen kopurua km2 bakoitzeko

78

78
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Ekimenaren
deskripzioa
Ekimenaren
inpaktua

Indicador de Sostenibilidad

Actualmente

Tras aplicar
medidas

8

2012an, IDEAren batez besteko helburua
kWren kontsumoan biztanle bakoitzeko

75 kW

75 kW

9

Txorierriko argiztapen publikoan urtean biztanle bakoitzeko kontsumitutako Kwh

353,3 kWh/
hab

154,9 kWh/
hab

10

Txorierriko argiztapen publikoan km2 bakoitzeko kontsumitutako Kwh

61,273 kWh/
km2

26.869 kWh/
km2

11

Txorierriko argiztapen publikoan urtean biztanle bakoitzeko dagoen kontsumoa

39,7 €/hab.

19,1 €/hab.

Azken urteotan aplikazio eta sistema berriak garatu dira; horiek ahalbidetzen
dute, arestian aipatutako eremu bakoitzari dagokionez, aurrezpen garrantzitsuak lortzea:
a. Argi berrien ezarpena, errendimendu hobea erdiesteko eta argi-kutsadura murrizteko; ingurumenarekin eraginkorragoak eta hobeak diren argi
berriak.
b. E nergia aktiboaren eta erreaktiboaren kontsumoak murrizten dituzten
pizte elektronikoko ekipoak.
a. Instalazioen kontrola eta jarraipena ahalbidetzen duten kontrol- eta kudeaketa-sistemak, mantentze-kostuak murrizteko, eskuratutako aurrezpenak maximizatzeko eta akatsen aurrean erantzun-denborak urrituz. Horrek
guztiak ahalbidetu behar du %30etik %40era bitarteko aurrezpen-maila
dakarten proiektuak prestatzea.
ZEEri kontratatutako zerbitzuek honako prestazio hauek ematea dauka helburutzat:
•
•
•
•
•
•
Ekimenaren
inpaktua

Kudeaketa energetikoa
Argiztapen publikoko instalazioen mantentzea
Kontserbazio-berme osoa funtzionamendu egokiari begira
Instalazioak hobetzeko eta berritzeko obrak
Energia aurrezteko inbertsioak eta energia berriztagarriak
Lan osagarriak

Zerbitzuaren prestazioak udalerrietako argiztapen publikoaren funtzionamendu egokia bermatu behar du, betiere instalazioak proiektatuak izan ziren
zerbitzu-mailari eutsiz.
Gainera, ZEEren bitartez egindako inbertsioa diruz lagundu zuen Energiaren
Euskal Erakundeak (EEE) udaletan eraginkortasun energetikoa hobetzeko
programaren barruan. Egitasmo horretan zenbait jarduketa energetiko diruz
lagunduak izan ziren, baldin eta kanpoaldeko argiztapen elektrikoan kontsumoa murriztea lortzen bazuten eta kanpoaldeko argiztapen-instalazioetan
eraginkortasun energetikoaren araudiaren ezarpenak eta haren jarraibide
tekniko osagarriak betetzen bazituzten (1890/2008 Errege Dekretua).

+ Información

EEEren laguntza-programei buruzko informazio eta argibide gehiago lortzeko:
www.eve.es/Programas-de-ayuda
Hona hemen Txorierriko Mankomunitateak abian jarritako proiektuaren informazio
http://www.e-txorierri.com/es-ES/Mancomunidad/Perfil-Contratante/Paginas/adjudicadas_Contrataciondelserviciodegestionintegraldelasinstalacionesdealumbradopublico.aspx
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INGURUMEN
DIMENTSIOA

3.2 INGURUMEN DIMENTSIOA
Garapen iraunkorraren inguruan jorratzen diren politikak Bizkaiko Foru Aldundiaren lehentasunezko eta funtsezko jarduketak
dira.
Horiek aurrera eramateko eta
gauzatzeko moduan pentsatzerakoan, erreferente nagusia Bizkaia 21 Programan (2011-2016)
ezarritako printzipioak eta helburuak dira.
Programa horri esker, aldi berean, Bizkaiko Lurralde Histori-

koaren ingurumen-babes eta
hobekuntzan egin da aurrera,
betiere garapen sozio-ekonomikoarekin bateratuz eta prebentzio, erantzukizun kolektibo,
lehiakortasun, partaidetza eta
elkartasunaren arloko printzipioetan oinarrituz.
Ingurumen-dimentsioari dagokionez, atal hau osatzeko aukeratutako bederatzi ekimenak
honako hauek izan dira:

3.2.1

Bizikletentzako bide-sarea (bidegorriak) Bizkaian

3.2.2

Urdaibai Bird Center

3.2.3

Aktibatu +: gizarte- eta ingurumen-partaidetza
sustatzeko programa

3.2.4

Energia berriztagarriak interpretatzeko BENGOLA
zentroa

3.2.5

Ordunte iraunkorra

3.2.6

Arrano arrantzalearen berreskurapena

3.2.7

Ekaitzen andela Etxebarrin

3.2.8

Koopera Reusing Center: berrerabilpenerako
prestakuntza-zentroa

3.2.9

BERRIZIKLATU: materia organikoa gaika biltzeko
esperientzia pilotua Berrizen
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3.2
3.2.1 BIZIKLETENTZAKO BIDE
SAREA (BIDEGORRIAK) BIZKAIAN
Ekimenaren
laburpena

Bizkaiko Foru Aldundiak bizikletaren ezarpenaren aldeko apustua egin nahi
du garraiobide modura. Jarduketa hori modu koherente batez aurrera eramateko, hiru lanabes ditu:
_Bizikletaren 2003-2016ko Gida Plana: bizikletek erabiltzeko moduko azpiegituren eraikuntza planifikatzeaz eta bizikletaren erabilera garraiobide gisa
sustatzeaz arduratzen den lanabesa Bizkaiko Lurralde Historikoan.
_Bizikletetarako Foru Azpiegituren Sareari buruzko Foru Araua: bizikletetarako foru-azpiegituren planifikazioa, proiekzioa, aldarazpena, eraikuntza, erabilera eta ustiapena arautzen ditu.
_Bizikletetarako ibilbideak diseinatzeko eskuliburu tekniko eta gida praktikoa: bizikletaren erabilerari egokitutako azpiegiturak prestatzera zuzendua,
horiek ezartzeko eta bultzatzeko alderdi teknikoei konponbidea emanez.

Ekimenaren
helburuak

Garraiobide desberdinak banakako autoarekin alderatuta ikuspuntu ekologiko batetik eta pertsona- eta kilometro-kopuru berberean
Oinarria = 100 (banakako autoa, katalizatzailerik gabe)

Espazioaren kontsumoa
Lehen mailako
energiaren kontsumoa
CO2
Nitrogenoaren
monoxidoak
Hidrokarburoak
CO
Atmosferako kutsadura
guztira
Istripua izateko arriskua

100

100

10

8

1

6

100
100

100
100

30
29

0
0

405
420

34
30

100
100
100

15
15
15

9
8
2

0
0
0

290
140
93

4
2
1

100
100

15
100

9
9

0
2

250
12

3
3

Katalizatzailea duen autoa. Gogora ekarri beharra dago katalizatzailearen teknika
bakar-bakarrik eraginkorra dela motorra bero dagoenean. Hiri barruko distantzia
laburretan ez dauka kutsaduraren kontrako benetako onurarik.
Iturria: UPI txostena, Heidelberg, 1989, Alemaniako Garraio Ministerioak aipatua.

• B
 izikleta garraiobide gisa sartzea nahitaezko mugikortasunaren barruan,
bereziki eremu metropolitarrean, okupazio baxuko ibilgailuarekin lehian
eta beste garraiobide batzuen alternatiba modura.
• B
 izikleta bidezko mugikortasunari bultzada ematea aisialdia igarotzeko bide
gisa eta landa-guneetara hurbiltzeko eta horiek ezagutzeko bitarteko gisa.
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Ekimenaren
deskripzioa

Bizikletetarako oinarrizko sarearen lehen mailako garapenean, beharrezkotzat jo da, autoekin gertatzen den bezala, lurraldea egituratzeko moduko
bide batzuk existitzea, nahiz eta bizikletentzat esklusiboak izan ez; gauzak
horrela, bide horiek bizikleten erabiltzaileei segurtasuna, erosotasuna eta
irisgarritasuna eskainiko dizkiete, bideak normalean eta modu egokian erabili ahal izateko.
Bizikletan pentsatzeko, «bidea
egiteaz gain, bidea erakutsi
ere egin behar da», zentzurik
zabalenean. Ondorioz, bizikletaren erabilera garraiobide gisa garatuko da, ez bakarrik bide zehatzak prestatuz,
baizik eta joan-etorrien politikan bizikletaren erabileraren
aldeko neurriak abiaraziz. Eta
bereziki mugikortasun «zuria»
bultzatuz, habitataren eta
denden aldekoa, oinezkoen eta garraio publikoen aldekoa, hiri-eremu errazean hiri-giro lasai baten aldekoa, autoari eta gainerako garraiobideei leku
zehatza emanez, ez gehiago ez gutxiago.
Esku hartzeko erreferentziazko honako eremu hauek nabarmendu behar dira:
•
•
•
•
•

Ekimenaren
inpaktua

 izikletaren ospea baliatzea ikastetxeetako herritar gazteen artean.
B
B izikletak aisialdiaz gozatzean duen onarpena aprobetxatzea.
Eragile ekonomiko pribatuak inplikatzea haren garapenean.
B izikleten eta denden arteko loturak eta aliantzak ezartzea.
B izikletaren onarpena bultzatzea auto-gidarien artean.

Bizikletak lurralde atsegin eta iraunkorragoa sortzen laguntzen du, bizi-kalitate handiagoarekin.
Bizikletaren aldeko kontzeptua beste garraiobide iraunkor batzuekin batera
daiteke, esate baterako oinezkoentzako ibilbideekin edo garraio publikoarekin, betiere intermodalitatea sustatuz.
Toki Agenda 21 eta Eskoletako Agenda 21 programen helburuak lortzea
ahalbidetzen du.
2016. urtean ia bider seiz biderkatuko da bizikletetarako gaur egungo bideen
hedapena; horretarako, beste 309 kilometro atonduko dira.
Haren garapenari esker, zuzeneko eta zeharkako enplegu-kopuru garrantzitsua sortuko da.
Inbertsio-kostuen eta gizarte-onuren artean ezarritako konparazio-ratioa oso
positiboa da.
Finantzazio-estrategiak eta baliabide ekonomikoen lorpena aurreikusirik
dago; gauzak horrela, horrek aurrekontu-funts publikoen gaineko presioa
apalduko du.

Informazio +
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www.bizkaia.net – Bizikleten bide-sarea (Bidegorriak)
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3.2
3.2.2 URDAIBAI BIRD CENTER
Ekimenaren
laburpena

Urdaibai Bird Center (UBC) ikerketa- eta zabalkunde-zentro bat da, hegaztien
mundua eta haien eta habitaten arteko harremanak aztertzen dituena, ez
bakarrik jakintza handiagoa lortzeko baizik eta oro har fauna eta natura kudeatzeko, babesteko eta zaintzeko beharrezko tresna eta lanabesak izateko.
Urdaibai Bird Center Urdaibaiko Biosferaren Erreserban dago eta aitzindaria
da lan egiteko moduari dagokionez; izan ere, teknologia berriak eta zabalkunde-proiektu zientifiko eta partaidetzazkoa uztartzen ditu.

Ekimenaren
helburuak

• HEGAZTIEN ETA HABITATEN EZAGUNTZAN sakontzea.
• BABES ETA KONTSERBAZIORAKO LANABESAK ETA TRESNAK ezartzea.
• L URRALDEA JAGOTEKO ERABAKIAK HARTZEA, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren habitatak babesteko eta zaintzeko.
• HERRITARRAK zentroaren jardueretan eta ikerlanetan INPLIKATZEA.
• Informazioa trukatzea eta ANTZEKO ZENTROEKIN LANKIDETZAN JARDUTEA.
• U
 nibertsitateekin lankidetza-markoak garatzea, ikasleei ahalbidetuz IKERKUNTZA PROIEKTUETAN PARTE HARTZEA.

Ekimenaren
deskripzioa

Urdaibai Bird Center-ek Gaiarekin (EAEko Teknologia Elektronikoen eta Informazioaren Industrien Elkartea) jarduten du lankidetzan; horrek ahalbidetuko
du natura monitorizatzeko arloan teknologia berriekin zerikusia duten proiektuak garatzea.
Lehendabiziko urratsak ematen ari dira Gaiarekin batera LIVING LAB bat
sortzeko; horren bitartez, erabiltzaileak prozesuaren fase guztietan inplikatzeko ahaleginak egingo dira, betiere hegaztiak eta habitatak eraginkorrago
kudeatzea ahalbidetuko duten proiektuak eta zerbitzuak sortzeko potentzial
handia eraginez.
2002. urteaz geroztik Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako hegaztien jarraipenlana egiten ari da modu boluntarioan, baina Urdaibai Bird Center-eko baliabideei esker Urdaibaiko habitatik berezienetan dauden hegaztien gaineko
azterlan zehatzagoa egingo da.
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Aurrekoaz gain, ikerkuntza-proiektuak garatzen ari dira honako hauek aztertu ahal izateko:
• M
 eteorologiaren eta klima-aldaketaren eraginak aztertzeko ekologia eta
hegaztien migrazioan eta konektibitatean.
• Hegaztiek migrazioan eta Urdaibaiko negualdian zehar atseden-gunean
duten portaera eta ekologia.
• Bizkaiko Golkoko hezeguneen artean dagoen konektibitatea.
Europako zenbait ikerketa-talderekin dagoen lankidetzari esker, aurreikusita dago atzerriko ikertzaile
batzuk Urdaibaira etortzea haien
proiektuen zati bat garatzera. Beste alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitatearekiko eta Deustuko
Unibertsitatearekiko lankidetzahitzarmenari esker, azken urteko
ikasleek karrera-amaierako edo
praktiketako proiektua egin ahal
izango dute Urdaibain.
Ekimenaren
inpaktua

Urdaibai Bird Center-en hegaztien gaineko azterketa zientifikoa hurbiltzen
zaio jendeari, baina ikerketa-lanetan parte hartuz; izan ere, ikertzaileek eurek
erakusten dute zeintzuk diren gaur egun garatzen ari diren proiektuak. Jendeak parte hartzen du eta EGUN BATEZ HAIEK DIRA IKERTZAILEAK. Paduran
zehar ibilaldiak egiten dira eta landa-lana egiten da; horietan parte-hartzaileek kontaktu estuagoa izaten dute ikerkuntza-metodoekin.
Gainera, Europan, bereziki Britainia Handian
eta Alemanian, jende-andana eta naturagune garrantzitsuetako ekonomia mugiarazten dituen TURISMO ORNITOLOGIKOAK
ETA NATURAKOAK oinarri hartzen du pertsona horiek sorrarazten duten aberastasunean. Beste alde batetik, UBC baliagarria
da turismo iraunkorraren eta hezkuntza-turismoaren eredu gisa, betiere tokian tokiko
naturaren ezagutza aberastuz.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

Informazio +
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Urdaibai Bird Center zenbait elkarte ornitologikoren eta Eusko Jaurlaritzaren
arteko lankidetzaren emaitza da, betiere turismoaren eta hezkuntza ekologikoaren sutapena helburu. Hori gauzatu eta ireki ahal izateko, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak finantziazioa eskaini zuten.

Urdaibai Bird Center – www.birdcenter.org
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3.2
3.2.3 AKTIBATU +: gizarte- eta
ingurumen-partaidetza sustatzeko
programa
Ekimenaren
laburpena

AKTIBATU + Bizkaiko Foru Aldundiaren
ekimen bat da, herritarren partaidetzari bultzada emateko ingurumeniraunkortasunaren alde.
NBEk babestutako Global Action Plan
nazioarteko programaren barnean
(GAP) kokatu beharra dago; egitasmo
horrek ekintza praktikoak proposatzen
ditu pertsonen ohiturak aldatzeko helburuarekin. Auzia da pertsonen ohiturak aldatzea ingurunearen hobekuntza
lortzeko (baliabideen erabileran eraginkortasuna handitzea eta tokian tokiko eta etxeko ekonomiari laguntzea).
Programa sustatzeko, udalerrien partaidetza aktiboa behar da, bai eta
ikastetxeetako ikasleena eta etxeetako
familiena ere; ikasleen gurasoekin hasi
ohi da, komunitatearen gainerako kideei zabalduz joateko.

Ekimenaren
helburuak

Aktibatu + programaren helburua da parte hartzen duten ikastetxeen KONTSUMO ENERGETIKOA %5 MURRIZTEA eta ETXEBIZITZEN ENERGIAREN ETA URAREN KONTSUMOA ERE %5 MURRIZTEA; era berean, GAIKAKO BILKETARAKO
ONTZIEN ERABILERA %12 handitu nahi da eta %7 MURRIZTU CO2REN ISURKETAK.

Ekimenaren
deskripzioa

Aktibatu + programak etxebizitzei eta ikastetxeei eskaintzen die eguneroko
jarduerak ingurumenean duen inpaktua urritzen ikasteko eta praktikan jartzeko aukera. Aktibatu + programa funtsezko 5 eremutan zentratzen da: ura,
energia, erosketak, hondakinak eta mugikortasuna.
Behin parte-hartzailea erregistratu ondoren, plataformak ebaluatzen du eguneroko ohituren bidez; gauzak horrela, eragina izateko moduko alderdiak nabarmentzen ditu, usadio horiek gure ingurunean duten eragin negatiboa hobetzeko. Horretarako, bada, erabilgarri daude informazio-gidaliburu praktikoak.
Prozesu hori amaituta, erregistratutako pertsonek GAP klubaren partaide
bihurtzen dira. Horrela bada, nahi duenak ekimen honi loturik jarraitu ahal
izango du, programa bukatu bada ere; jarraituz gero, bere webgune pertsonalean albiste interesgarriak jasotzen segituko du eta foro eta blogetan parte hartu ahal izango du.

Tokiko administrazioa irankortasunaren alde Bizkaian:
Ongizatean oinarrituriko etorkizun partekatua eraikitzen

35

Ekimenaren
inpaktua

Aktibatu + programak partaidetza aktiboa sustatzen du, bai familiena etxeetan bai ikasleena ikastetxeetan. Egitasmoa zehazten da 2 programa ezartzen
direnean:
1. 
IKASTETXEETAKO PROGRAMA: honen bidez eskoletako jarduerek ur eta
energiaren kontsumoan, hondakinen kudeaketan edota garraioaren erabileran sorrarazten dituzten inpaktu negatiboak murriztu nahi dira.
2. 
ETXEETAKO PROGRAMA: ohituren aldaketa zabaldu nahi da parte hartzen
duten udalerrietako etxeetara, familiak kontzientziatzeko eta haiei laguntza emateko ingurumen-inpaktua murrizten.
Lehendabiziko edizioetan, 2012-2013an eta 2013-2014an 23 ikastetxek (guztira 12.000 ikasle eta irakasle) parte hartu dute eta 975 etxek.
Lehendabiziko edizio horietako emaitzak honako hauek izan ziren: zentro
parte-hartzaileen kontsumo osoaren gaineko %17,7ko batez besteko aurrezpen energetikoa (horrek esan nahi du 29,8 tona CO2 aurreztu zirela) eta etxe
parte-hartzaileen kontsumo osoaren gaineko %5eko batez besteko aurrezpen energetikoa.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

Informazio +
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Aktibatu + programa Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimen bat da eta lankidetzan jardun duten erakundeak honako hauek dira: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Bizkaiko Garraioen Partzuergoa, Bilboko Metroa, Garbiker sozietate
publikoa, Eroski Taldea, Eusko Jaurlaritza eta Energiaren Euskal Erakundea
(EEE).

www.bizkaia21.net – Aktibatu +.
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3.2
3.2.4 Energia berriztagarriak
interpretatzeko BENGOLA zentroa
Ekimenaren
laburpena

Bengola energia berriztagarriak interpretatzeko zentroa Lea Ibarrean dago
eta «LEA: Ingenio & Natura» osotasunaren atal bat da, hots, kultura- eta natura-turismoaren ideia garatzeko ardatz dinamizatzailea. Gerrikaitzeko gunearen ondoan dago (Munitibar – Arbatzegi – Gerrikaitz), Oiz mendiaren
magalean eta bertako parke eolikoek egiten dute haren kokalekua ezin
egokiagoa izatea.

Ekimenaren
helburuak

Bisitariei energia berriztagarriak nola lortzen diren, zer-nolako garrantzia duten eta abar azaltzeaz gain, Bengola energia berriztagarriak interpretatzeko
zentroak honako helburu hauek ere baditu:
• Energia berriztagarriak ezagutzera ematea.
• Energia garbien erabilera iraganean: errota eta burdinolen funtzionamendua.
• Lea Ibilbidearen interpretazioa.
• Lea bailararen interpretazioa: ondarea, pertsonaiak...

Ekimenaren
deskripzioa

Zentroa zenbait ataletan banaturik dago:
TURBINA HIDRAULIKOA: taldeen bisitak daudenean martxan jarriko da uraren
bitartez elektrizitatea nola sortzen den azaltzeko.
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN GELA: gela honetan energia berriztagarriak lortzeko modu desberdinak azaltzen dira: hidraulikoa, eolikoa, fotovoltaikoa,
termikoa, biomasa, geotermikoa.
LEAKO ALTXORREN INTERPRETAZIO GELA: burdinola eta erroten funtzionamendua azaltzen da eta bailaran barrena aurki daitekeen ondarearen berri ere
ematen da.
GOGOETA GUNEA: bisitaria hemen energiaren historian murgiltzen da eta
gogoeta egiteko aukera dauka.
TEILATUA: Teilatuan, alde batetik, eguzki plaka fotovoltaikoak daude ikusgai,
eta, bestetik, parkea eta Oitzeko parke eolikoa interpretatzeko panelak.
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Ekimenaren
inpaktua

Bengola Interpretazio Zentroaren bisita potentzial nagusiak inguruko eta Bizkaiko beste eskualde batzuetako ikastetxeetako ikasleak dira. Gainera, Bengola edozein bisitariri edo turistari harrera egiteko moduan diseinatu zen,
zentroaren berri emateko, bai eta ibarraren, Lea-Ibilbidearen edo energia
berriztagarrien berri emateko ere.
Zentroan guztira 212 pertsona sar daitezke.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNITATEA
1983an sortutako mankomunitate hau
osatzen duten udalerriak honako hauek
dira: Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga,
Amoroto eta Mendexa.
Indarren batasun hori onuragarria izan
da udalerrientzat; izan ere, gastuak murrizteaz gainera, garapenari eta proiektu handiei aurre egiteko laguntza eman
du. Zentzu horretan, Mankomunitatearen lorpenik handiena Okamikako industrigunea ahalbidetzea izan da; hari
esker, ibarrak garapen sozio-ekonomikoan jasan beharreko desfasea gainditzea erdietsi da.

Informazio +
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http://www.leaibarra.com/mancomunidad-lea-ibarra/bengola/bengolaenergia-natural.php
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3.2
3.2.5 ORDUNTE IRAUNKORRA
Ekimenaren
laburpena

Europar Batasunaren LIFE+ proiektuak finantzazioaren zati bat emanik, «ORDUNTE IRAUNKORRA» aukera ezin hobea da eremu horretako habitaten kontserbazio-egoera hobetzera eta baliabideen aprobetxamendu iraunkorrera
zuzentzen diren jarduketetan aurrera egiteko.
Ordunteko Mendilerroa garrantzi komunitarioko toki gisara agertzen da Habitaten gaineko Zuzentarauaren aplikazio-eremuaren barruan. Gutxi barru
Kontserbazio Gune Berezia izatera igaroko da; horrek berekin ekarriko du
ezinbestean eremu hori babesteko, erabiltzeko eta biziberritzeko jarraibideak,
erregulazioak eta neurriak prestatzea eta onestea.

Ekimenaren
helburuak

Proiektuaren helburu nagusia honako hauxe da: Ordunteko Mendietan interes komunitarioari begira garrantzizkoak diren habitat eta espezieak kontserbazio egoera onean mantentzea edota leheneratzea; horrekin batera,
kontuan hartzen dira eremu horretako behar sozioekonomikoak, bertako
baliabideen aprobetxamendu iraunkorraren bidez. Eskualdeko garapen
sozioekonomikoaren elementu endogeno bezala bultzatuko diren alderdiak
hauexek dira: zohikaztegia leheneratzea, habitat berezi eta bakarra kontsideratzen baita; abeltzaintzarako jarraibideak, larreen erabilera iraunkorrari
edo jasangarriari begira; baso naturalen berreskurapena; eta lekuaren erabilera publikoa.

Ekimenaren
deskripzioa

Ordunteko inguru osoan historikoki lehen sektoreko jarduera garrantzitsua
izan da; izan ere, mendeetan zehar mendi publikoak abeltzaintza estentsiborako erabili izan dira. Jarduera tradizional hori eta inguru osoaren ezaugarri
geografikoak eremuaren bilakaera baldintzatu duten elementuak izan dira.
Ingurua babesteko lanean aurrera egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak oso ekimen zehatza definitu zuen jarduketa-eremu horri begira; xedea da ingurumenaren babesean oinarritutako kudeaketa- eta jarduketa-eremu bateranzko bilakaera izatea. Hori guztia ingurunean tradizionalki erroturik egon diren
zerbitzuekin eta jarduerekin bat etorriz.
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Ekimenaren
inpaktua

Hurrengo urteetan zehar, proiektuak ekintza zehatzak garatuko ditu, jarduketa-eremuaren zuzeneko eragina izanik.
•
•
•
•
•

Lurraldea prestatzeko, kudeatzeko eta planifikatzeko ekintzak.
Konpentsazio-ordainketak erabilera-eskubideen truke.
Natura-ondarea kontserbatzeko ekintza zehatzak.
Proiektuaren jarduketen inpaktuaren monitorizazioa.
Erabilera publikoaren plana eta emaitzen komunikazioa.

Ekintza zehatz eta jakin horien bitartez aurkeztutako lan-metodoaren diseinuak emaitza neurgarriak lortzeko aukera bermatzen du, honako hauek,
besteak beste:
ZOHIKAZTEGIAN AGERIKO BANKUAREN 2.000 M2-REN BERRESKURAPENA,
ARTZAINTZA IRAUNKORRAREN %50EKO MURRIZKETA SALDUEROPOZONEGROKO INGURUAN ETA BASO PIRINIOTARRAREN 51 HA-REN
BERRESKURAPENA

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
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• Europar Batzordea. Ingurumen Zuzendaritza Nagusia. Life+ programa.
• HAZI, S.A., Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Sailaren menpeko enpresa
publikoa.

www.bizkaia.net/ingurumena
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3.2
3.2.6 ARRANO ARRANTZALEAREN
BERRESKURAPENA
Ekimenaren
laburpena

Arrano arrantzalearen ugalketa Urdaibaiko Biosferaren Erreserbarako Natura 2000
Sarearen kontserbazio-neurrietan ezarritako helburuetariko bat da. Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak, Nekazaritza
Sailarekin elkarlanean, programa hau garatu du arrano arrantzalea berreskuratzeko
eta Urdaibain ugalketa-gune bat ezartzeko helburuarekin.
Gainera, arrano arrantzalea oso espezie bereizgarria denez gero (espezie ospetsua eta
karismatikoa), habia egingo duen espezie
gisara berreskuratzeak lagunduko du ingurumenaren aldeko kontzientzia hobetzen
eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserba helmuga ekoturistiko modura hautatzeko aukerak sendotzen.

Ekimenaren
helburuak

Berreskurapen-proiektu honen helburu nagusia honako hauxe da: espeziea
ugaltzaile modura berrezartzea Iberiar Penintsulako iparraldean. Gainera,
honako helburu partzial hauek ere erdietsi nahi dira:
• E
 speziaren banaketa-eremua zabaltzea eta Frantziako populazioaren eta
Iberiar Penintsulako hegoaldekoaren arteko lotura bultzatzea.
• B
 ereziki arrano arrantzalearen eta, oro har, biodibertsitatearen kontserbazioaren inguruko gizarte-sentsibilizazioari laguntzea, horretarako berreskurapen-programa ingurumenaren aldeko hezkuntza-tresna gisara erabiliz.
• U rdaibaiko Biosferaren Erreserbaren irudia eta ekoturismoa bultzatzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Arriskuan dagoen espezie bati jarraitzeko eta hura kontserbatzeko ekimen
modura, ezinbestekoa da jarraipen- eta kontserbazio-prozedura hori modu
egokian kudeatzera bideratzen diren zenbait azpiegitura erabiltzea: hacking-eko dorrea, zaintza-lanak egiteko etxola, gizendegiak, esekitokiak, habia artifizialak..
Proiektu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak finantzatzen du; aldi
berean, ingurumen-zabalkundeari buruzko programa Eusko Jaurlaritzaren
laguntza jasotzen du.
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Eskoziatik ekarritako arrano arrantzaleak lekualdatzeko prozedura aurrera
eramateko, honako jarraibide hauek bete behar izan dira:
1. Aleak biltzea eta garraiatzea.
2. Hacking-eko dorrearen egonaldia:
sistema horren bitartez, ale gazteak
(«txitak») hobia artifizialetan jartzen
dira, haziak izateko, harik eta hegan
egiteko eta haien kabuz elikatzeko
gai izan arte.
3. A skatzea eta lehenengo hegalaldia.
4. Mendekotasun-fasea.
5. Elkarreragin intraespezifikoak eta interespezifikoak.
6. Albaitaritzako zainketak.
7. Telemetria.
Ekimenaren
inpaktua

Proiektuaren lehendabiziko urtean Eskoziatik 12 kume ekarri ziren Urdaibaiko
Biosferako Erreserban kokatutako hacking-eko dorre bateraino. Bigarren urtean (2014ko udan) hamaika ale askatuak izan ziren Urdaibaiko paduran.
Zabalkundeari men eginez gero, proiektua hainbat foro eta erakusketatan
aurkeztu da. Euskal Herrian ez ezik Andaluzian, Gaztela-Leonen, Israelen eta
Frantzian ere aurkeztu da.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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S cottish Natural Heritage, Eskoziako Gobernua, Erresuma Batua
Highland Foundation for Wildlife, Eskozia, Erresuma Batua
Häme Centre for Environment, Finlandiako Gobernua
Pirkanmma Centre for Environment, Finlandiako Gobernua
Finnish Osprey Foundation, Finlandia
Heathrow Animal Reception Centre, Londresko Udala, Erresuma Batua
Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertze Mugarte Saila, Espainiako Gobernua
Kanpo Merkataritzako Zuzendariordetza Nagusia, Espainiako Gobernua
Natur Inguruneko Zuzendariordetza Nagusia, Espainiako Gobernua
Natura Inguruneko eta Ingurumen Planifikazioko Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritza
Lehendakaritza Saila, Bizkaiko Foru Aldundia
Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako Bulego Teknikoa, Eusko Jaurlaritza
Gautegiz-Arteagako Udala

www.birdcenter.org
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3.2
3.2.7 EKAITZEN ANDELA
ETXEBARRIN
Ekimenaren
laburpena

Futbol-zelai batena baino azalera handiagoarekin eta bost solairuko eraikin
baten pareko altuerarekin, Etxebarriko ekaitzetarako andela Bilbao Bizkaia
Ur Partzuergoak egindako saneamendu-obra nagusia da; izan ere, 33 milioi
eurotik gorako inbertsioa eragin du.
Behe Nerbioiko Saneamenduaren Osoko Plana eguneratzeko azterketen
ondorioz, eta 92/271/CEE Zuzentarauak hondakin-uren tratamenduaren eta
arazketaren arloan eta horrek ingurune hartzailearen kalitatean duen eraginari dagokionez ezartzen dituen arauak betetzearren, Kolektoreen Sare
Nagusia optimizatzeko zenbait azpiegitura eraiki behar zirela ikusi zen, betiere, euri-sasoietan ubideetara isurtzen diren ur zikinak murrizteko, horrek estuarioaren ingurumen-egoera hobetzen baitu.

Ekimenaren
helburuak

ANDELAK 74.480 m3-ko bolumena dauka eta Nerbioi ibaiaren ondoan dago,
Bolueta auzoaren aurrean.
Helburua da honako hauek saihestea: batetik, ibaiak gainezka egitea eta,
bestetik, araztu gabeko urak ibilgura isurtzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Etxebarriko andelaren obrak emaria erregulatzeko sistemarekin osatzen dira.
Sistema hori etengailuak Bilboko Ernesto Erkoreka plazan daukan putzuan
jarri da, eta uhateetan oinarritzen da. Hari esker, bildu daitekeen bolumena
23.000 m3 inguru da, tuneleko hodian bertan, puntu horren eta ekaitzetarako
andelaren artean; eta beste 16.000 m3 andelen eta Urbi putzuaren artean,
Basaurin. Guztira, biltzeko ahalmen gehigarria 39.000 m3 da.
Ekaitzetarako andela lurpeko ur-biltegi handia da, eta horren helburua
kolektoreetan sobera den ura (gainezka egiten duena) biltzea da, eurite handiak izaten direnean. Ur hori
bildu egiten da, eta, ondoren, euriteak amaituta, araztegietara bidaltzen da apurka-apurka. Horrenbestez, ekaitzetarako andelak minimizatu
egiten ditu ingurumenera (ibaietara zein itsasora) heltzen diren eta egoki tratatu ez diren ur zikinak.
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Ekimenaren
inpaktua

Aurreikuspenen arabera, batez besteko plubiometriako urte batean, andela
14 aldiz jarriko da zerbitzuan, Bilboko Udaletxearen eta Basauriren arteko
sarea saturatuta dagoen bakoitzean; zenbatespenen arabera, 430.000
m3 atxikiko ditu guztira (betetze partzialak ere aurreikusten dira).
Gainera, sarean 800.000 m3 gehigarriren biltegiratzea modelizatu da, bai
aipatutako 14 aldi horietan, zein besteren batean, nahiz eta azken horietan
andela ez busti.
Guztira, 1.230.000 m3 ur erregulatu gutxiago isuriko dira ingurunera tratatu
barik; izan ere, ur hori Galindoko (Sestao) HUAra eramango da pixkanaka,
eta horrek onura ekarriko die bai Nerbioi ibaiari eta bai bere inguruneari.
Informazio +

http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.consorciodeaguas.com/web/OficinaPrensa/noticias_detalle.
aspx?id=304&pg=0
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3.2
3.2.8 Koopera Reusing Center.
berrerabilpenerako prestakuntzazentroa
Ekimenaren
laburpena

Koopera Sareak ingurumenaren hobekuntza bultzatzen du hondakinen bilketa-zerbitzu integral baten bitartez; zerbitzu horrek hondakinak birziklatzearen aldeko apustua egiten du.
Toki-erakundeekin hitzarmenak ezartzen dira udalerriei ingurumen-zerbitzua
emateko; hori, gainera, gizarte-proiektu baten babespean jartzen da.
Behin hondakin guztiak bildu eta gero, Mungiako Koopera Reusing Centereko plantara eramaten dira. Bertan sailkatzen dira eta prestatzen dira, geroago berrerabili ahal izateko.

Ekimenaren
helburuak

Planta honen diseinuaren eta ekoizpen-prozesuaren helburua dira honako
operatibo hauek lortzea:
FRAKZIOA
Tokian tokiko berrerabilpena dohaintzen eta Koopera denden bitartez

%10,2

Nazioarteko berrerabilpena Txilen eta Errumanian abian jarritako proiektu
parte-hartzaileen bitartez eta bestelako lankidetzen bitartez

%50,3

Oihalen berrerabilpena estatuan nahiz nazioartean

%30,7

Balioespen energetikoa

Ekimenaren
deskripzioa

%8,8

Proiektuak oso operatiba erraz bati jarraitzen
dio; izan ere, lan hori herritarrek edukiontzi
zehatzetan utzitako neurri txikiko objektu berrerabilgarrien kudeaketan oinarritzen da.
Berrerabilpenerako edukiontzi horietan honako hondakin hauek biltzen dira:
• Oihalak (jantziak, osagarriak, zapatak,
etxeko arropa, eta abar).
• Elektrotresna txikiak, informatika eta telekomunikazioetako ekipoak, kontsumorako
gailu elektronikoak, kirol-ekipoak edo aisialdikoak.
• Bazarreko objektu txikiak.
• Liburuak.
• Jostailuak.
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Hondakinak bildu eta Koopera Reusing Center plantara eramaten dira; bertan, hautaketa- eta tratamendu-prozesu bat gainditu
behar dute. Gauzak horrela, gauza horien
kopuru handi bat berreskuratu eta berrerabil
daiteke.

Ekimenaren
inpaktua

Proiektu-mota hauek eskulana
behar duten jarduerak dira eta,
horrenbestez, kasu honetan gizarte-enpleguan oinarritzen diren lanpostuen kopuru garrantzitsuaren sorkuntzan zentratzen
dira.
Foru Aldundiak Bizkaian berrerabilpena sustatzeko duen konpromisoak Kooperari ahalbidetu dio lanpostu berriak sortzea,
berrerabilpenerako edukiontzia
Bizkaiko udalerri guztietara zabalduz doan neurrian. Horrela bada, Kooperak
aukerak sortuko ditu Lurralde Historikoan gizarte-bazterketako egoeran edo
arriskuan dauden pertsonei begira.
Bizkaiko Lurralde Historikoan hitzarmenaren markoan berrerabilpenerako
jarritako edukiontzien kopuru osoa 227koa izan zen 2014. urtearen amaieran.
Orotara Bizkaiko 84 udalerrik parte hartu zuten zerbitzu honetan, BFAren bitartez.
Koopera sareak ekonomiaren eta enpresaren arloan egindako apustuaz
gainera, beste erakunde batzuek posible egin dute proiektu hau arrakastaz
gauzatzea eta hedatzen jarraitzea beste lurralde batzuetan. Agente horiek
honako hauexek izan dira: Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Saila, Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietarako Saila eta Mungiako Udala
(udalerri horretan kokatzen da Koopera Reusing Center zentroa).

IRTENBIDEA

TRATAMENDU
ETA MANIPULAZIORAKO ZENTRO
BERRITZAILEA

Informazio +
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KOOPERA SAREA

Hondakinak biltzeko zerbitzu
integrala, horiek berrerabiltzeko

KOOPERA REUSING CENTER 2011
Bizkaiko 11 udalerritako hondakinak jasotzen
hasi zen

BILKETA

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

Manipulazioa eta
tratamendua

Salmenta

1. planta estatala
Arropa zapatak bazarreko gauzak jostailuak liburuak
tresna elektronikoak elektrotresnak berrerabiltzeko

http://koopera.org/preparacion-para-la-reutilizacion/
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3.2
3.2.9 BERRIZIKLATU: MATERIA
ORGANIKOA GAIKA BILTZEKO
ESPERIENTZIA PILOTUA BERRIZEN
Ekimenaren
laburpena

Berrizko Udalak etxeko hondakin organikoak borondatez biltzeko sistema
berritzailea abiarazi du gure lurraldean, aterik ate, Berriziklatu izenaren pean.
Eskualdean aitzindaria izan den proiektu honen bitartez, herritarrek sortutako
hondakin organikoak biltzen dira, Berrizburuko konpostaren planta berrian
uzteko, bertan kalitatezko konposta
egin dezaten. Hori guztia konpostajearen bidezko tratamendu batean oinarritzen da, baina udal-mugartearen
barruan.

Ekimenaren
deskripzioa

Proiektua abian jartzeko, Berrizko Udalak herritarren laguntza behar zuen
ezinbestean. Hori dela eta, komunikazio-kanpaina bat aurrera eraman zuen;
horrela, informazioa emateko bideo bat egin zuen, udalerriko zenbait pertsonaren partaidetzarekin, Berriziklatu-ren kontzeptua zabaltzeko eta ulertzen
laguntzeko. Gainera, kartelak jarri ziren eta auzokideei foiletoak bidali zitzaizkien. Parte hartzeko interesa zuten herritarrei udalak honako material hau
eman zien:
•
•
•
•

 ireztatutako kubo bat, neurri txikikoa.
A
Berrizburuko plantara sartzeko giltza.
Autokonposta egiteko ehun poltsako lehenengo paketea.
Sistemaren funtzionamenduaren gaineko orientazio txikia, jakiteko zer
bildu behar den eta zer ez.

Familia bakoitzak bere etxean kubo bat dauka; bertan hondakin organikoak
bereizten ditu. Bilketa hiru asterik behin egiten da (bilketa-datak eta -ordutegiak partaideekiko aldez aurretiko batzarretan ezartzen dira), eta, horretarako, kuboa etxeko atarian uzten da udal-langileek jaso dezaten. Langile horiek
kuboaren edukia eramango dute Berrizburuko konpostaje-plantara, bertan
hondakinak trata ditzaten.
Planta horretan sortutako konposta modu natural batez egiten da eta, horrela, udalerriko lorategi eta parketan erabiltzen den kalitate handiko ongarria
bihurtzen da.
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Ekimenaren
inpaktua

BALANTZE POSITIBOA. Abian jarri zenetik bi urte bete dituen proiektu honek
datu positiboak izan ditu. Berriziklatu programak arrakasta izan zuen; izan ere,
15 tona hondakin baino gehiago tratatu ziren eta guztira 60 familiak parte
hartu zuten, bai eta jatetxe batek, lau dendak eta Learreta-Markinako eskolak ere. Horren ondoren, beraz, bigarren faseari ekin zitzaion.
Bigarren fase honetan hobekuntza
bat ezarri zitzaion bilketa-lanari. Horretarako, bost bilketa-puntutan 240
litroko edukiontzi marroiak instalatu
dira; horiek eskuz erabil daitezke.
Edukiontziak giltza bat dauka, pertsona guztiei banatu zaiena. Edukiontzian hondakin organikoa utz
daiteke egunaren edozein ordutan, poltsa biodegradagarrietan;
poltsak konpostaje-prozesuan bertan desegiten dira.
«Sistema erosoa eta garbia zaiela ziurtatu duten arren, erabiltzaileek aukeratu ahal izango dute ea kuboa atarira atera nahi duten, orain arte bezala,
edo ea edukiontzi berria erabili nahi duten», azaldu dute Berriziklatun.
Orain arte, ehun bat familiak baino gehiagok eta zenbait dendak eta jatetxek
egin dute ingurumena zaintzeko ekimen iraunkor honen alde. Guztira 40 tona
hondakin organiko inguru batu dira eta horien tratamenduan kalitate handiko konposta lortu da.
Udalburuaren ustetan, kudeaketa-eredu honek «hiru alderdi uztartu ondoren
sortzen da: etxean kalitatez egiten den bereizketa, aterik ateko bilketa-zerbitzua eta hondakina konpost bihurtzeko lana».

Informazio +
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Berrizko Udala – www.berriz.org
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3.3

KULTURA
DIMENTSIOA

3.3 KULTURA DIMENTSIOA
Bizkaiko Foru Aldundiarentzat
kultura-dimentsioa sendotu beharreko funtsezko alderdia da.
Helburua da gizartean interesa
sortzea, kulturaren ezagutzan,
gehiago jakiteko interesean eta
elkar hobeto ezagutzeko bidean
aurrera egin dezagun. Administrazio publikoak jarraitu behar
du zerbitzu-mota hauek bultzatzen, hala nola herritarrei kulturaondarea hurbiltzeko zeregina
betetzen segitu behar du, kultura-ekintza eremu, gune eta ikusle desberdinei zabaltzeko lana
egiten edo kirola indartzeko
ahaleginak aurrera eramaten.

Era berean, gazteak animatu
behar ditu eta haien gaitasunak
sendotu, liburutegi eta mediateketan inbertitu eta irakurketa
edo kulturaren zabalkundea
bultzatu euskarri eta komunikazio-kanal desberdinak erabiliz;
izan ere, horiek guztiak oinarrizko ardatzak dira gizarte batek
aurrera egiteko aukera izan dezan.
Hona hemen bildutako kulturadimentsioak honako ekintza
hauek jasotzen ditu:

3.3.1

BizkaiKOA

3.3.2

BizkaIdatz

3.3.3

Zorrozaurre Art Work in Progress (ZAWP)

3.3.4

La fundición (Deustu), Dantza taldea

3.3.5

Basauriko Social Antzokia
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3.3
3.3.1 BizkaiKOA
Ekimenaren
laburpena

2010. urtean BizkaiKOA izeneko foru enpresa-erakunde publikoa eratu zen, Bizkaiko
kultura-ondare garrantzitsua eta zabala
modu egokian kudeatzeko premiari erantzuna eman nahian.
Helburu horri begira, BizkaiKOAk zenbait
politika, mahai sektorial eta plangintza diseinatu eta egituratu ziren, kultura-jarduketako politikak zenbait eremutan koordinatzeko: museoak, gazteria, hezkuntza,
turismoa eta abar.

Ekimenaren
helburuak

• Modu estrategikoan planifikatzea eta modu koordinatuago batez kudeatzea.

Ekimenaren
deskripzioa

BizkaiKOAk Bizkaiko kultura-ondarearen zabalkundea sustatzen du, bai eta
haren gaineko sentsibilizazioa eta gizarte-bultzada ere; hori guztia aurrera
eramateko, eraginkortasunaren ikuspegia erabiltzen du baliabideak eskuragarri jartzeko orduan. Aldi berean, ondarea zaintzeko, babesteko, zabaltzeko
eta sustatzeko lana bete nahi du hurrengo belaunaldiei begira. Hori aurrera
eramateko, BizkaiKOAren zereginak honako hauek dira:

• B
 izkaiko kultura-ondarea zabaltzeko azpiegituren jarraipen, kontrol eta
ikuskapen eraginkorra izatea.

• B
 izkaiko Kultura Ondarearen hedapena sustatzera bideratutako jarduerak
proposatzea eta kudeatzea.
• F oru-titulartasuneko museoen erabateko kudeaketa (une honetan Gernikako Euskal Herria Museoa, Bermeoko Arrantzale Museoa, Txakolingunea
(Bakio), La Encartada (Balmaseda), Muskizko Ferreria del Pobal eta Bizkaiko Arkeologi Museoa (BAM).
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• B
 izkaiko kultura ondarearen hedapenean garrantzia duten foruko kulturaazpiegituren erabateko kudeaketa: Santimamiñeko kobazuloak (Kortezubi), Foruko interpretazio zentroa, Omako baso biziduna, Muñatoneseko
gaztelua, Europako Herrien Parkea (Gernika), Errekaldeko erakusketaaretoa (Bilbo), etab.

• B
 izkaiko kultura-ondarearen hedapeneko azpiegituren sustapena, bai
partekatutako titulartasunekoak bai titulartasun pribatukoak edo Foru
Aldundiarenak ez direnak.

52

Ekimenaren
inpaktua

BizkaiKOAri esker agerian jartzen da Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen duen
kultura eta ondarea; era berean, kultura-markoa herritarrei hurbiltzen zaie
eta kultura- eta arte-ondarearen kudeaketa optimizatzen da.

Informazio +

http://www.bizkaikoa.bizkaia.net/
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3.3
3.3.2 BIZKAIDATZ
Ekimenaren
laburpena

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegiaren bitartez,
aldiro-aldiro antolatzen ditu gaur egunean VII. edizioan dauden «BizkaIdatz,
jarraitzeko prest? orain zure txanda da» literatura-sariak.

Ekimenaren
helburuak

Ekimen honen helburu nagusia honako hauxe da: bizkaitarren literaturasormena bultzatzea eta nazioarteko bi egun esanguratsu ospatzea: Liburuaren Nazioarteko Eguna (apirilaren 23an) eta Liburutegien Nazioarteko Eguna
(urriaren 24an).

Ekimenaren
deskripzioa

BizkaIdatz sarien markoan, hamasei urtetik gorako pertsona fisiko orok eman
dezakete izena sarian. Horretarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau
da, aurretiaz argitaratu gabeak: ez zati bat, ez osorik.
Sari honen ezaugarri bereizgarrietariko bat da parte hartu nahi dutenek
kontaketa literario bat idatzi behar dutela, egungo bi idazlek —batak euskaraz eta besteak gaztelaniaz— proposatutako bi hasieratatik abiatuta.
Epaimahaia literaturaren eta kulturaren munduko pertsona famatuek osatzen
dute, eta haiek ematen dituzte sariak, sarira aurkezturiko lanak aztertu ondoren eta honako irizpide hauen arabera: proposaturiko kontakizunarekiko jarraipena eta batasuna, kalitate literarioa eta istorioa garatzen izaniko sormena.
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Ekimenaren
inpaktua

Irabazleei sari hauek banatzen zaizkie, bai euskaraz aurkezturiko lanetan bai
erdaraz aurkezturikoetan: Lehenengo saria: 1.500 euro eta diploma. Bigarren
saria: 500 euro eta diploma. Finalista: diploma.
Saritutako lanak osorik argitaratzen dira apirilaren 23an, Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko. Azpimarratzekoa da azkeneko edizioan jasotako
kontakizunen kopurua bikoiztu zela aurreko edizioan jasotakoen aldean.

Informazio +
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www.bizkaia.net – BizkaIdatz
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3.3
3.3.3 ZORROZAURRE
ART WORK IN PROGRESS (ZAWP)
Ekimenaren
laburpena

Zorrotzaurre Art Work in Progress, ZAWP, 2008an hACERIA arteak elkarte kulturaletik (1997) jaio zen mugimendua da, Zorrotzaurre eta Deustuko Erribera
auzoan, hirigintza-prozesuaren testuinguruan.
Kultura eta sormenaren aldetik, mugimenduan dagoen auzoaren egoeran
mugitzen gara. Bizi garen gunearen berreskurapenean, sormenean eta gure
historiaren balioespenean lan eginez.

Ekimenaren
helburuak

• P
 Hiri-testuinguru konkretu batean mentalitate kreatiboa eta elkarlana ahalbidetu, sustatu eta bultzatzea, proiektuen zeharkakotasunarekin batera.
• F Erriberaren egungo errealitatearen eta iraganeko ondare industriala eta
honen aldaketa prozesuaren balioaren aitorpena eta argitzea, denboraren
joan-etorrien lekuko gisa.
• E Eremu honetako eraberritzearen alde lan egitea.
• C Igarotze puntuan dagoen urbanismo modelo bat sortzea («Zone Art Work
in Progress»), betiere mikrotik makrora doan hiri-eraldaketa prozesu horren
paradigmaren aldaketan parte hartuz.

Ekimenaren
deskripzioa

ZAWParen markoan, zenbait jarduketa jarri dira abian, ekimen honen helburuak lortzeko:
• ZAWP sormen-tokiak kudeatzea.
• Hizkera eta lanabes berriak ikertzea, tokian tokiko eta nazioarteko loturak
eginez.
• Erriberako industria-, gizarte- eta ekologia-ondarea babestea.
• Erriberako memoria balioestea eta agerian jartzea.
• Eraberritze ekonomiko, sozial eta kulturala.
• Zabalik eta itxirik dauden espazioen berreskurapen eta berrerabilpena.
• Mikroprototipoen diseinua, beste pertsona eta garapen batzuei begira
baliagarriak izango direnak.
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Ekimenaren
inpaktua

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

Informazio +
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– 10 espazio, sormen artistikora eta erakusketara zuzenduak.
– Ekimenak ekoizteko zerbitzuak, ikerketa- eta ekoizpen-proiektuetarako
egoitzak; eta lankidetzak.

hACERIA aretoa, Art Feng Shui, Atomic Producciones, Karola Zirko Espazio,
Pabellón Nº6, Ukelab, Vacas Flacas, Trans Europe Halles, Red Transibérica,
European Network of Living Labs, Erasmus Jóvenes Emprendedores, Leilac,
European Youth Award, Sormen Lantegiak, Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udala.

www.zawp.org
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3.3
3.3.4 LA FUNDICIÓN (DEUSTU),
DANTZA TALDEA
Ekimenaren
laburpena

1986tik Fundazioa sormen garaikidearen agerraldi- eta suspertze-gune bat
izan da.
1995etik agerraldi-gune izaten jarraitzen du eta baliabide-zentro bezala
lan egiten hasten da Bizkaiko Lurralde
Historikoaren barruan sormen-dantza
finkatzea lortzeko, bere garapen artistikoa eta materiala eta eszena-hizkuntzen berrikuntza sustatu eta artisten eta
egituren arteko lankidetza bultzatuta.
2000tik aurrera «Sorketa Garaikidearen agerraldirako Gunea» oro har, ikerketa, sorketa, sentsibilizazio eta prestakunt za i raunko r re rako Ba l iabide
Zentroa izan da.

Ekimenaren
helburuak

Barrurako/kanporako norabidean lan egitearen konstantearekin: tokiko
sortzaileei laguntza eta euren ikusgaitasuna estatuko eta nazioarteko konpainien presentziarekin konbinatzen baititu.

Ekimenaren
deskripzioa

Helburuak aurrera eramateko, La Fundición aretoak honako programa hauek
garatzen ditu:
– Sasoiak LA FUNDICION antzokian, urteko programazioa, tokiko, nazioko eta
nazioarteko formatu txikiko programazioarekin.
– DANTZALDIA Jaialdia: 2000. urtean hasi zen eta tokiko, nazioko eta batez
ere nazioarteko konpainien programazioarekin hiriko gune ezberdinetan
garatzen da, harrera eta formatu ezberdinei bide emanik.
– LEKUZ LEKU jaialdia, Hiri Guneetan egiten den dantza-jaialdi hau kanpoko
guneetan egiten da: ibiltariekin topaketa bat da eta hurbilketa bat dantzara dimentsio ireki eta ludikoagoan.
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Ekimenaren
inpaktua

27 urtean komunitatea sortuz joan da, bai eta eduki artistikoak, partaidetzarako eredu aktiboak, ekoizpen-molde berriak eta artisten eta ikus-entzuleen
arteko erlaziorako partekatutako espazio bat ere.
Haren berezitasunak kontuan hartuta, La Fundición aretoa programazioaren
preskribatzaile modura ikusia izan da eremu profesionaletan.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +
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Eusko Jaurlaritza, Inaem, BBK, Bilboko Udala, Tarima, Bilboko Metroa, Bilboshare, Aisge, Antzoki Alternatiboen Sarea eta Bizkaiko Foru Aldundia.
www.lafundicion.org
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3.3
3.3.5 BASAURIKO SOCIAL ANTZOKIA
Ekimenaren
laburpena

Social Antzokia 1993ko maiatzaren 29an berriro zabaldu zen arte eszeniko eta
zinerako eremu moduan, Bizkaian eta Euskadin zein Estatuan erreferentzi
gune bilakatuz.

Ekimenaren
helburuak

2011ko otsailaren 26tik aurrera (behin instalazioak oso-osorik berritu ondoren),
ekimenaren lehentasunetariko bat izan da profesionalen artean kezka handia sortzen duen arazo bati aurre egitea, hau da, IKUS-ENTZULEAK SORTZEA
ETA TREBATZEA.

Ekimenaren
deskripzioa

Urte hauetan zehar Social Antzokia berezko nortasuna eraikitzen saiatu da
eskaintza zabal baten bidez (zine, antzerki, musika eta dantza), bere adierazpen eta fusio ezberdinetan. Ibilbide berri honetan ezinbesteko eskaintza komertziala eta ikerketari eman beharreko euskarria orekatzea izan da helburua. Horretarako, bada, ikus-entzule zabal eta heterogeneoei zuzenduriko
programazioa prestatu du.
Halaber, Euskal Herrian sortutako agerpen interesgarriak kontutan hartzen
ditu, Estatutik eta beste herrietatik datozenekin konbinatuz.
Bere ateak berriro ireki zituenetik, Basauriko udal antzokiak beste erakundeekin batera koprodukzio ezberdinetan parte hartu du eta hainbat ikuskizun
estreinatu ditu.
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Ekimenaren
inpaktua

Ikus-entzuleekiko harremana sendotu da Socialen Lagunen klubaren bidez.
Antzoki inguruan mugitzen den sare honek, 600 bazkide baino gehiago ditu.
Aretoari dagokionez, 756 ikus-entzulerentzako edukiera dauka, bai eta aldagela zabalak eta ikuskizunetarako instalazio teknikorik berrienak ere. Bere
eszenatokitik Dagoll-Dagom, Tricicle, Ainhoa Arteta, Sara Baras eta Donostiako Orfeoia bezalako artista ospetsuak pasatu dira.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +
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Basauriko Udal Kultur Etxea.

www.socialantzokia.com
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3.4

DIMENTSIO
EKONOMIKOA

3.4 DIMENTSIO EKONOMIKOA
Alderdi ekonomikoak gizarte
guztien motorrak dira, guztiz garrantzitsuak. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak zenbait
neurri hartu dira, askotariko sektore eta gizarte-taldeak dinamizatzeko asmoz. Giltzarrietar i ko bat da en p l eg ua ren
hazkundeak aurrera egitea,
aberastasuna sortzeko lanabes
nagusi gisara. Halaber, bideragarri bihurtu nahian, landa- eta
nekazaritza-sektorea ere dinamizatu behar da, Bizkaian lurralde iraunkor eta integratzailea
lortzeko etorkizuneko apustu
bezala.
Orobat, goi-gaitasuneko zentroen garapenari lagundu behar zaio, esate baterako Auto-

motive Intelligence Center-i eta
energiaren sektoreari, horrek
Bizkaiari ahalbidetuko baitio balio erantsi handiko sektoretan
kokatzea eta nazioartean ospea erdiestea, betiere enplegu
kualifikatua sortzen jarraitu ahal
izateko.
Turismoa ere eragile ekonomiko
garrantzitsua izango da; gauzak
horrela, sektore hori bultzatu, dibertsifikatu eta zabalduz gero,
Bizkaia ezagunagoa izango da
eta gero eta bisitari gehiago
hartuko ditu urtez urte.
Eremu ekonomikoaren barnean
dokumentu honetarako hautatutako ekimenak honako hauek
dira:

3.4.1

Bizkaiko nekazaritza-lurzoruaren funtsa

3.4.2

Eskualdeak Suspertzeko Programak, enplegua
sortze aldera

3.4.3

Ekintzailetzari eta Gizarte Berrikuntzari buruzko
Programa

3.4.4

Automotive Intelligence Center

3.4.5

Bilbao-Bizkaia marka turistikoa
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3.4
3.4.1 BIZKAIKO NEKAZARITZALURZORUAREN FUNTSA
Ekimenaren
laburpena

Nekazaritza-lurzoruaren funtsa sortu eta martxan jartzeari esker, lurren jabeek
funtsari aldi baterako lagatako titulartasun publiko nahiz pribatuko finkak
eskura izateko aukera eskaini zaie nekazariei.
Bizkaiko Foru Aldundia ez da mugatu, baina, Nekazaritza Lurren Funtsak berezko dituen bitartekaritza-lanak egitera; izan ere, finka bakoitzaren erabilerarik egokiena aztertu du, eta lotetan bana daitekeen ere bai (hala egin
daitekeenean), lurrok ahalik eta interesdun gehienei eskaintzearren, baina
lurron ustiatzeko aukerak arriskuan jarri gabe.

Ekimenaren
helburuak

1. N
 ekazaritza-ustiapenen jarraipena ziurtatzea, landa-gunearen eta nekazaritza familiarraren garapen ekonomikoaren oinarrizko tresna gisa.
2. Gazteak nekazaritza- eta elikadura-sektorean sartzeko aukerak sustatzea
eta elkartzeko ekimenei bultzada ematea.
3. Nekazaritza- eta elikadura-sektoreko emakumezkoen onarpen profesionala eta bilakaera bultzatzea aukera-berdintasunean.
4. Ustiapenen egiturazko dimentsionamendua sendotzea eta babestea,
haien bideragarritasun ekonomikoari laguntza emateko.
5. Ingurumenaren aldetik iraunkorra den nekazaritzaren garapena sustatzea, bai eta trantsizio agroekologikoa ere.
6. Nekazaritzako erabilera duten lurrak balioesteko esku hartzea.
7. Nekazaritza-azalera erabilgarria berreskuratzea edo haren galera gelditzea.
8. Ustiapenen lurralde-oinarria hobetzea eta zabaltzea.
9. Nekazaritza-lurzoruak bertan behera uztea saihestea, bai eta sute-arriskua,
gaixotasun fitosanitarioak eta mugakideei egin ahal zaizkien kalteak ere.

Ekimenaren
deskripzioa

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Nekazaritza Lurzoruaren Funtsaren kudeaketalana BASALAN, S.A. foru-sozietate publikoari dagokio.
Foru Aldundiak, Nekazaritza Lurren Bitartekaritza eta Ikuskaritzarako Bulegoaren bitartez, lurren borondatezko adskripzioa bultzatzen du.
Lurrak lagatzeko lanabesak landa-errentamendua izango dira Lurren Bitartekaritza Bulegoaren eta nekazariaren artean (5 urte gutxien-gutxienik), betiere landa-errentamenduen legerian oinarrituta. Gainera, epe luzeago bati
begira, aldi baterako lagapeneko beste tresna batzuk ere erabil litezke.
Aukeraketa-irizpideetan, gainerako irizpideen gainetik, baloratuko dira nekazari gazteak instalatzeko lehenengo kasuak izatea. Gainera, monitorizaziozerbitzu bati lotzea baloratuko da, bai eta, besteak beste, nekazaritza-ustiapen
berria sortzea edo nekazaritza- eta ingurumen-konpromisoak hartzea ere.

Ekimenaren
inpaktua

Azken deialdiak (2015) 15 lote eskaini ditu, guztira 267.760 m2, baratzezaintza
ekologikorako, larreetarako eta barraskilo-hazkuntzarako.

Informazio +

www.bizkaia.net – Bizkaiko Nekazaritza Lurren Funtsa
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3.4
3.4.2 ESKUALDEAK SUSPERTZEKO
PROGRAMAK, ENPLEGUA SORTZE
ALDERA
Ekimenaren
laburpena

Bizkaiko Foru Aldundiak eskualdeak suspertzeko abian jarritako programa
zuzenduta dago ehun pertsonaren enplegua bultzatzera; horretarako, lanmerkatura itzultzeko ahaleginak egiten dira eta, horretarako, euren negozioak jarri behar dituzte abian.

Ekimenaren
helburuak

Programa honen helburu nagusia autoenplegua sustatzea da, eta programaren onuradunak, batez ere, honako hauek dira: gazteak, luzaroko langabeak eta 45 urtetik gorakoak, lan merkatuan berriro sartzeko zailtasun bereziak dituztenak.

Ekimenaren
deskripzioa

Bi deialditan garatzen da. Deialdi bakoitzean, aukeratua izan den eskualdeko 20 udalerrietako 50 parte-hartzaile hautatzen dira. Parte-hartzaileek hilean
350 euroko laguntza jasotzen dute prestakuntza-fasean eta negozio-plana
egiteko fasean, eta, behin euren enpresa abian jarritakoan, 5.000 euroko
diru-laguntza jasotzen dute.

Ekimenaren
inpaktua

Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskualdeak Suspertzeko Programa honi esker,
2014an Enkarterri eta Nerbioi-Ibaizabal eskualdeetako 57 pertsona laneratzea lortu da.
Enkarterriko 23 pertsona sartu ziren berriro lan merkatuan eta batez ere merkataritzaren eta konponketen (% 47,83) eta zerbitzuen (% 30,43) sektoreetan
oinarritu zituzten beren negozio-ekimenak. Horietatik % 60 baino gehiago 30
eta 40 urte bitartekoak ziren, gehienak Gueñes (% 34,78), Zalla (% 17,39) eta
Balmasedakoak (% 13,04).
Nerbioi Ibaizabal eskualdeari dagokionez, 34 pertsonak erabaki zuten beren
negozioa martxan jartzea. Erdiak merkataritzaren eta konponketen sektoreen
aldeko apustua egin zuen eta % 32,35ek jarduera profesionalak izenez ezagutzen direnen aldekoa. Eremu horretako ekintzaile gehienak 31 eta 50 urte
bitartekoak ziren, batez ere 41 eta 50 urte bitartekoak (beren proiektua martxan jarri zuten pertsonen % 47,06 adin tarte horretakoak dira). Basauri, Arrigorriaga eta Galdakaokoak izan ziren berriz lan merkatuan sartzea lortu zuten
pertsona gehienak

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +
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Aurten ekimena Busturialdeko 20 udalerritara zabaldu da (Gernika-Lumo,
Bermeo, Busturia, Mundaka, Muxika, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ea, Errigoiti,
Ibarrangelu, Kortezubi, Sukarrieta, Morga, Murueta, Arratzu, Elantxobe, Mendata, Ajangiz, Ereño eta Nabarniz).
www.bizkaia.net – Eskualdeak Suspertzeko Programa
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3.4
3.4.3 EKINTZAILETZARI ETA
GIZARTE BERRIKUNTZARI BURUZKO
PROGRAMA
Ekimenaren
laburpena

Egoera ekonomiko zail honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak enpresa txikiak eta
ertainak suspertzeko eta enplegua sortzeko laguntza eman nahi du. Ekintzailetzari eta Gizarte Berrikuntzari buruzko Programa estrategia integral baten
zatia da, konpromiso hori gauzatu ahal izateko, bost jarduketa-ardatz nagusiren bitartez: enpresa berrien sustapena, enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen susperketa, gazteen enpleguaren bultzada, ekonomia- eta gizarte-azpiegituren garapena eta Bizkaiaren kanpo-sustapena.

Ekimenaren
helburuak

1. Enpresa-proiektu berriak edo gizarte-erakunde berritzaileak abian jarriko
direla bideratzea eta erraztea.
2. Bizkaian enpresa berrien edo gizarte-erakunde berritzaileen sorrera bultzatzea.
3. Enpresak edo gizarte-erakunde berritzaileak sustatzen dituzten pertsonei
enpresa berriak abian jartzearekin zerikusia duten informazioa eta laguntzak eskuratzeko bideak ematea, betiere enpresa bat martxan jartzeko
laguntzei, sorospenari edota babesari buruzko informazio eta argibide
guztiak bideratuz.
4. G
 izarte- eta ekonomia-eremuko agente eta eragileekiko lankidetza sustatzea eta bultzatzea, betiere enpresa berri edo gizarte-erakunde berritzaile bihur litezkeen ideia eta proiektu berrien motor gisa.

Ekimenaren
deskripzioa

Programa abian jartzeko, honako bi jarduketa-eremu hauek jorratuko dira:
A. GIZARTE-PROIEKTU BERRITZAILEEN GARAPENA; horren barnean diru-laguntzak sartuz gizarte-berrikuntzako proiektu berrien enpresa-plangintza eta
-egitasmoak garatu ahal izateko.
B. ENPRESA BERRIAK EDO GIZARTE-ERAKUNDE BERRITZAILEAK: enpresa berrien
edo gizarte-erakunde berritzaileen sorrera sustatzea Bizkaian.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +

Europako Gizarte Funtsa, Europar Batasuna
BEAZ S.A.U., CEDEMI.
www.bizkaia.net – Ekintzailetza eta gizarte-berrikuntza
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3.4
3.4.4 AUTOMOTIVE INTELLIGENCE
CENTER
Ekimenaren
laburpena
Ekimenaren
helburuak

Automotive Intelligence Center (AIC) autogintza-sektoreari begirako balioa
sortzeko zentroa da, berrikuntza irekiko kontzeptuan oinarritzen dena; bertan
enpresek beren lehiakortasuna hobetzen dute lankidetzaren bitartez.
HONAKOETAN SORTU BEHAR DA BALIOA
PERTSONENGAN

PROZESUETAN

PRODUKTUETAN

profesionalik onenak
garatuz

teknologia aurreratuak
zuzenduz

ibilgailua garatzeko
zikloaren barruan gora
eginez

AIC mundu-mailako gaitasuna duen zentro espezializatua da; haren helburuak honako hauek dira:
• Ezagutza sektoriala sustatzea
• Sektoreari lotutako oinarrizko ikerkuntza eta ikerkuntza aplikatua gehitzea.
• Autogintzari buruzko prestakuntza sustatzea maila profesional guzti-guztietan.
• Balio erantsi handiko enpresa-proiektu berrien sorrera bultzatzea.
• Proiektu berritzaileak erakartzea.
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Ekimenaren
deskripzioa

AICren helburua da autogintza-sektoreko premia eta beharrizan estrategikoak estaltzea. Horretarako, bada, bost lan-ildo nagusi diseinatu ditu:
1. Lehiatzeko adimena: autogintza-sektorearen etorkizuneko eszenatokiak
aztertzen ditu.
2. Ikerkuntza: sektorearentzat eta enpresentzat lehentasunezkoak diren gaietan ikertzen du.
3. Garapen industriala: ekimen industrial berriak garatzen ditu.
4. Negozio berriak: autogintza-sektoreari lotutako negozio berriak prestatu
eta garatzen ditu.
5. Prestakuntza: autogintzako profesionalak prestatzen ditu zenbait kualifikaziori begira.

Ekimenaren
inpaktua

• Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuta, 2015ean 15 milioi eurorekin egindako
azken gehikuntzari esker, AIC 45.000 m2 lortu ditu; horrenbestez, eremu hori
autogintzako industriari balioa sortzeko erabiliko da.
• 27 organizazio sarturik daude proiektuan: osagaien fabrikatzaileak, zentro
teknologikoak, ingeniaritzak, prestakuntza-zentroak...
• Guztira 650 profesional kualifikatu baino gehiago biltzen ditu.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

ACICAE, Toyota Creative Lounge, Clemson University International Center for
Automotive Research, Cummins College, Center for Automotive Research,
Ohio State University Research Foundation-Center for Automotive Research,
BEAZ Bizkaia, Bilbao Metropoli-30.
AICren inbertsioa 42 milioi eurokoa izan da 1. fasean; 1,20 milioi eurokoa 2.
fasean eta 15 milioikoa 3 fasean; zenbateko horiek Bizkaiko Foru Aldundiak
eta Europar Batasunak ordaindu ditu. Amorebieta-Etxanoko Udalak lurra laga
du, orotara 50.000 m2.

Informazio +

www.aicenter.eu
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3.4
3.4.5 BILBAO-BIZKAIA MARKA
TURISTIKOA
Ekimenaren
laburpena

Bilbao-Bizkaia marka turistikoa Lurralde Historikoaren turismoa sustatzeko
ekimen bat da, zenbait lanabes eta tresna erabiliz; horretarako, bada, Lurralde Historikoaren kultura, gastronomia eta txokorik ezkutuenak eman nahi dira
ezagutzera.

Ekimenaren
helburuak

Ekimenaren helburuak Bizkaia eta bereziki, Bilbo erreferente turistiko bihurtzea
nazioartean.

Ekimenaren
deskripzioa

Ekimen hau aurrera eramateko eta gauzatzeko, MY BILBAO BIZKAIA web plataforma dago. Bertan hainbat gairi buruzko informazioa eta argibideak
aurkitu ahal izango ditugu: ondarea, arte eszenikoak, museoak, leku interesgarriak, ibilbideak, azokak, erakusketak, tradizioa, jatetxeak, aisialdia, musika,
jaiak, eta abar.
Arlo horiei buruzko informazioa emateaz gainera, garraioen inguruan aholkatzen eta informatzen dute, ostatu hartzeko aukeren inguruan, turismo-bulegoen kokapenaren gainean eta kontsulatuen gainean; hori guztia bidaia
erakargarriago eta erosoago bihurtu nahian.
Gainera, eskaintza ugari ditu, hala nola Bilbao Bizkaia Card; txartel horrek
museo eta erakargarritasunetara sartzeko sarrerak, garraio publiko mugagabea eta hainbat deskontu eskaintzen ditu establezimendurik onenetan.

Ekimenaren
inpaktua

Bilbok 2014an orotara nazioarteko turisten 307.584 sarrera izan zituen; horrek
esan nahi du gehikuntza %3,57koa izan zela 2013. urtekoarekin alderatuz gero.
Nazioarteko turistarik gehienak Frantzia, Alemania eta Erresuma Batutik etorri ziren.
2014ko itsas bidaien denboraldia »arrakasta historikoarekin» amaitu da; izan
ere, bidaiarien 58 gurutzaontzi izan dira Bilboko Portuan amarratu dutenak,
2013an zenbatutako 44ren aldean.
Bidaiarien kopuru onak ere islatu dira aireportuan. Bilboko terminalak orotara 4.015.352 bidaiari erregistratu ditu, 2013. urtean baino 200.000 pertsona
gehiago.

Informazio +
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www.mybilbaobizkaia.com
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3.5

GIZARTE
DIMENTSIOA

3.5 GIZARTE DIMENTSIOA
Gizarte-politikek erabateko lehentasuna dute Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, gizar te -sare
egonkor eta kohesionatua ziurtatzen duten neurrian. Beste
alde batetik, krisialdiko testuinguru konplexu eta zail batean,
gizarte-politiken alde egitea ez
da huts-hutsean ulertu behar
kolektibo ahul edo menpekoen
aldeko euskarri gisa, beste elementu batzuk ere aintzakotzat
hartu behar direlako, hala nola

mugikortasun iraunkorraren
edota sistema energetikorik arduratsuenen aldeko bultzada.
Horiek eta beste gizarte-alderdi
batzuk behar bezala abiaraziz
gero, gizarte zuzen, arduratsu
eta iraunkorrago baten oinarriak finka daitezke.
Adibide horiek agerian jartzeko,
honako ekimen hauek hautatu
dira:

3.5.1

Menpeko pertsonei edota zaintzaileei zuzendutako
laguntza ekonomikoak

3.5.2

BERDINBIDEA

3.5.3

Udal Gaztedi

3.5.4

Aisialdiko ortu ekologikoak Derion

3.5.5

CEDEMOS, Mugikortasun Iraunkorra Garatzeko
Zentroa Getxon (Emaus)
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3.5
3.5.1 Menpeko pertsonei edota
zaintzaileei zuzendutako laguntza
ekonomikoak
Ekimenaren
laburpena

Menpeko egoera dauden pertsonei laguntza emateko asmoz, menpeko
pertsonei edo haien zaintzaileei zuzentzen zaizkien laguntza ekonomikoak
sortu dira.

Ekimenaren
helburuak

Ekimen honen helburua da menpeko pertsonei eta haien zaintzaileei laguntza eta babesa ematea.

Ekimenaren
deskripzioa

Hiru prestazio-mota daude:
• F amiliaren ingurunean zaintzeko eta profesionalak ez diren zaintzaileei
laguntzeko prestazio ekonomikoa.
• Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa.
• E
 goitzazko foru zerbitzu publikoari lotutako prestazioa, menpeko pertsonei
zuzendua.
Familiarteko zaintza-lanetarako prestazioa zuzendurik dago profesionala ez
den zaintzaileak emandako artapenari dagozkion gastuak estaltzen laguntzera.
Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa laguntzaile pertsonal bat
kontratatzearen ondoriozko gastuak ordaintzeko da; laguntza hori asteko
gutxieneko ordu kopuru jakin baterako izan behar da, eta onuradunari aukera eman behar dio ikasketak egiteko, lan egiteko eta eguneroko oinarrizko
jarduerak modu autonomoagoan egiteko.
Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren xedea da egoitza-zentro bati
emandako arretaren ondoriozko gastuak estaltzea, aldi baterako egonaldia
izan edo etengabekoa izan. Prestazioa aldian behingoa izango da, eta menpeko adindunentzako foru-egoitzen zerbitzu publikoa lortu ezin denean edo
adindunentzako foru-egoitzen zerbitzu publikoan sartutako zentroan sartu
ezin direnean baino ez da onartuko.

Informazio +

www.bizkaia.net – Menpeko pertsonei edota haien zaintzaileei zuzendutako
laguntza ekonomikoak
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3.5
3.5.2 BERDINBIDEAN
Ekimenaren
laburpena

BERDINBIDEAN berdintasunaren arloko aholkularitza- eta dinamizazio-zerbitzua da, udalerri txikiei zuzendua. Zerbitzu honen bitartez, udalerriei aholkularitza teknikoa ematen zaie emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bultzatzera zuzentzen diren programak eta ekintzak garatzeko asmoz.

Ekimenaren
helburuak

• U
 dalerri txikiei emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko politikak abian jartzeko edo sendotzeko laguntza eskaintzea.
• B
 erdintasunari dagokionez, esperientzien trukaketa sustatzea eta baterako jarduerak bultzatzea udalez gaindiko mailan edo eskualdeetan.
• U
 dalerrietako edo eskualdeetako jarduerak foru-aldundiek berdintasunaren alde garatzen dituzten politikekin koordinatzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Ekimen hau sortzen da berdintasuna bultzatzen laguntzeko asmoarekin neurri txikiagoko udalerrietan, hau da, baliabide eta langile gutxiago dituzten
udalerrietan. Helburuak aurrera eramateko, topaketak eta bilerak antolatzen
eta koordinatzen dira mankomunitate- eta eskualde-mailan, betiere esku
hartzeko estrategiak ezartzeko, esperientzia trukatzeko eta egindako lanaren
jarraipena egiteko, udalerri parte-hartzaileen arteko sinergia sortuz edo sendotuz.
Ekimen honek honakoak eskaintzen ditu:
• A
 holkularitza eta orientazioa emakumezkoen eta gizonezkoen arteko
berdintasunaren aldeko estrategien eta jarduketa-ildoen definizioan.
• Hartutako neurriak abian jartzeko laguntza eta babesa.
• T opaketa- eta eztabaida-guneetan parte hartzea, maila tekniko eta politikoan lan-sareak sortzeko helburuarekin.

Ekimenaren
inpaktua

Bizkaian 10.000 biztanletik behera duten udalerri guztiak baliatu ahal izan
dira Berdinbidean zerbitzuak ematen duen informazio-zerbitzuaz; gauzak
horrela, kontsulta ugariri eman zaio erantzuna.
EUDELek, Foru Aldundiak eta Emakundek ere azpimarratu nahi izan dute
herritarren partaidetzaren garrantzia berdintasuna lortzeko lanari begira;
horretarako, Berdineskola eratu dute. Berdineskola, azken batean, Berdinbidean zerbitzuak abian jarritako eskola da, berdintasuna bultzatzeko Bizkaian
5.000 biztanletik behera dituzten udalerrietan.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk
Informazio +
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EUDELek eta Bizkaiko Foru Aldundiak, Emakunderen partaidetzarekin batera,
berdintasunari buruzko aholkularitza-zerbitzuari eutsi diote 2011tik, Bizkaiko
udalerririk txikienei zuzenduta.
www.bizkaia.net – www.eudel.eus – Berdinbidean
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3.5
3.5.3 UDAL GAZTEDI
Ekimenaren
laburpena

Udal Gaztediren xedea da lurralde-mailako oreka eta erakundeen arteko
koordinazioa sustatzea eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietako gazteen
beharrei erantzuteko jarduera egokiak ezarriko direla.

Ekimenaren
helburuak

Ekimen honen helburu nagusia honakoa da: gazteen erabateko integrazioa
lortzea eta, horretarako, bizitza-proiektuen garapena sustatzea burujabetza
eta autonomia handiagoa lortzeko.
Horrez gainera, zenbait helburu zehatz ezartzen dira:
• G
 azteen arloan politika estrategikoak definitzea.
• Tokiko erakunde eta administrazioen gazteria-arloko politikak optimizatu
eta arrazionalizatzea.
• Bizkaiko Lurralde Historikoko gazteen egoeraren osoko azterketa egitea,
bai eta Gaztedi proiektuan jasotako ardatz estrategikoei lotutako politiken
azterketa ere.
• Erakunde arteko jarduera-lerro bat garatzea, gazteen parte-hartzea abiarazteko, zuzentzeko eta dinamizatzeko gai izango dena.
• Gaztedi Bizkaia proiektua lurralde osoan zabaltzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Udal Gaztedi Bizkaiko Foru Aldundiak, Eudelek eta eskualde bakoitzeko ordezkari batek osatzen dute. Ordezkari horiek Eskualdeko Batzordeetan aukeratzen dira.
Haren xedea honako hauxe da: Bizkaiko gazteen artean garatu beharreko
jardueretan parte hartze integrala eta partekatua lortzeko neurriak planifikatzea eta garatzea.
Udal Gaztedik gazteei zuzendutako ekintzak sustatzeko irizpideak bateratzen
eta hobetzen ditu eta udaletatik jasotako iritziak eta iradokizunak jasotzen
eta kontrastatzen ditu.

Ekimenaren
inpaktua

Bizkaiko udalerrien %91,07 Udal Gaztedi Bizkaian dago, hain zuzen ere, 112tik 102.
Azkeneko urte honetan 21 bilera politiko eta 37 tekniko egin dira. Bilera horietan gazteria-arloko 100 teknikari baino gehiago bildu dira, denak ere, udaleta foru-arloan lanean ari direnak.
Udal Gaztedik aurten udaletako 795 ekintza lagundu ditu diruz eta 161.902
gazte izan dira onuradunak; hau da, Bizkaiko Lurralde Historikoko gazte guztien % 96,46.

Otras entidades
colaboradoras
Informazio +

Eudel eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 102 udal.
www.bizkaia.net – Udal Gaztedi
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3.5
3.5.4 AISIALDIKO ORTU
EKOLOGIKOAK DERION
Ekimenaren
laburpena

Proiektatutako aisialdirako udal-baratzeak eskaintza pedagogiko eta ekologiko bezala planteatu dira, hala nahi duten herritarrentzat. Gauzak horrela,
herritarrek lurra lantzeko eta bertatik jasotzen diren onurak kontsumo pertsonalerako erabiltzeko aukera izango dute.

Ekimenaren
helburuak

• A
 isialdi osasungarrian jarduteko eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko
udal-espazio bat sortzea.
• L urrarekiko erlazio-molde errespetagarriak bultzatzea, hura landatzeko
lanean irizpide ekologikoak sartuz.
• Herritarren partaidetza bideratzea toki-ekimen iraunkorretan.
• Mugikortasuna hobetzea, gaitasun psikofisikoa eta soziabilitatea.
• E
 rabiltzaileen eta lurraren arteko loturari eustea, lurra lantzeko metodo
tradizionalak mantenduz.
• Autokontsumorako ortuak landatzeko interesa berreskuratzea.

Ekimenaren
deskripzioa

Aisialdi-ortuak aisialdi eta ongizaterako alternatiba gisa proiektatu dira, baztertutako gizarte-sektoreen gizarte-integrazioa eta integrazio pertsonala
ahalbidetzeko. Honako hau herritarrei zabaldutako jarduera bat da, baina
lehentasuna ematen diena gizartearen talderik ahulenei. Baserriaren eta
herriaren arteko batasun-gunea da, ingurumenaren aldeko errespetua bultzatzeko, natura-aberastasunaren handitasuna baloratzeko eta nolabait
kulturaren zuztarrak lurrari itzultzeko apustu bat da.
Derioko aisialdi-ortu ekologikoak natura errespetatzeko modu bat dira, bertatik fruituak bide ekologiko batez eskuratzeko modua, baratzezaintza ekologikoan eta ingurumenaren errespetuan oinarrituz. Auzotarrei baserriaren
mundua hurbiltzeko aukera ematen dute, gozatzeko moduko aisialdi ekologiko eta pedagogikoko eskaintza baten bitartez.
Aplikazio-eremua Derioko Udalaren jabetzako edo errentamendu-araubideko lurrak dira, nekazaritza-erabilera baten menpekoak, bai eta lur horietako
zuzkidura osagarriak ere, udalerriko ortuen multzoan bildutakoak.
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Ekimenaren
inpaktua

– Herritarren sentsibilizazioa kontsumo iraunkorraren balioen alde.

Informazio +

www.deriokoudala.net – Derioko aisialdiko ortu ekologikoak

– Nekazaritza-arloko lana, landa-munduaren lana eta landa-lana balioestea.
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3.5
3.5.5 CEDEMOS, MUGIKORTASUN
IRAUNKORRA GARATZEKO ZENTROA
GETXON (EMAUS)
Ekimenaren
laburpena

Mugikortasun Iraunkorreko Zentroa, berrikuntzarako gune bat da (I+G+b),
mugikortasun iraunkorrean eta gizarte-berrikuntzan espezializaturik dagoena;
halaber, herritarren eskari eta premien zerbitzupean dago eta iraunkortasuna
bultzatu eta gastu publikoa optimizatu nahi du, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeari begira.

Ekimenaren
helburuak

Ekimen honen helburua da mugikortasun iraunkor bat sustatzea herritarren
artean, horrela guztiontzat eta ingurumenarentzat osasungarriagoa den ingurune bat lortzeko.

Ekimenaren
deskripzioa

• Ingurumenaren aldetiko onurak: airearen kalitatea hobetzea, hiri atseginagoa bultzatzea, auto-ilaren kopurua eta maiztasuna murriztea, zaratotsen mailak murriztea eta arrazoizko kontsumo energetikoa bultzatzea.
• Gizarte-kohesioa: udalerriko pertsonarik ahulenentzako aukerak sortzea
lan aurretiko tailerren bitartez eta gizarteratze-ibilbideen bitartez.
• Garapen ekonomikoa: berrikuntzari laguntza ematea, ezagutzari, zerbitzuei eta enpleguari, balio erantsi handia duen etorkizuneko sektore batean (Green Jobs).
• G
 ainera, web plataforma bat dago, pertsona guztien arteko elkarreraginak izateko mugikortasun iraunkorraren inguruan (iritziak, kexak...).

Ekimenaren
inpaktua

Zentroak ekintza jakinen bitartez mugikortasun-irtenbide zehatzak garatzen
ditu, mugikortasunaren arloan planteatzen diren erronkei erantzuna eman
ahal izateko.

Beste erakunde
laguntzaile
batzuk

Emaus, Hobeki-Digitala, Eusko Jaurlaritza, Getxoko Udala, Europar Batasuna,
BBK- Kutxabank.

Informazio +

www.cedemos.org
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4. TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETORKIZUNA

O

r r ia l de ha uetan
zehar ikusi ahal izan
da ongizatea eta
iraunkortasuna lehenesten
diren ingurune osasungarri
baten a ldeko apustua
erronka segurua dela. Epe
laburrean emaitzak izaten
ditu, baina baita epe ertain
eta luzean ere (eta horixe
da garrantzitsuena).
Iraunkortasuna ez da kontzeptu elkartua edo aldi baterakoa edo
moda bat; izan ere, gaur egun estrategia integral eta zeharkako bat
da erabakiak hartzeko eta era guztietako zereginak eta arloak (ekonomikoak, ingurumenekoak, kulturalak eta sozialak) kudeatzeko orduan.
Hori dela eta, ingurumen-, kultura-, ekonomia- eta gizarte-dimentsioei
lotutako balioak txertatzen eta indartzen dituen toki-administrazio bat
izatea, gobernantzari, erantzukizunari eta eszenatoki partekatuei buruzko ikuspegi aurreratuekin batera, funtsezko faktorea izango da
etorkizunari orain arte izan dugun baino ikuspegi baikorrago batez
heltzeko. Arlo honetan, iraunkortasunaren kulturaren hedapena erabakigarria izango da.
Gobernantza zuzena edozein erakunde publiko eta pribaturen gainetik lehenetsiko den elementua izango da. Zerbitzu publikoa kalitatezko zerbitzu errentagarri eta eraginkor bihurtuko duten erakundeak
izatea ezinbesteko faktorea da, konfiantzaren eta lankidetzaren bidera itzultzeko. Gobernantza horrekin batera, ingurumen-, kultura-, ekonomia- eta gizarte-arloko politikak eta ekintzak ondo koordinatu
behar dira, sinergiak aprobetxatuz eta ingurunearen garapena modu
egonkorrean ahalbidetuz.
Horretarako, Bizkaiko tokiko administrazio publikoek prozesuaren funtsezko agente eta eragileak dira, herritarrengandik hurbilen dauden
erakundeak direlako. Laburbilduz, lurraldea ezagutzeko, herritarren
premien eta beharrizanen berri izateko eta irtenbide sortzaileak
abiarazteko lana oinarrizkoa izango da, Bizkaiaren etorkizuna osasungarriagoa, solidarioagoa, atseginagoa eta, azken batean, iraunkorragoa izan dadin.
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