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LURRALDE ANTOLAMENDUA 

• Industria-guneez inguratua egonik: 

-Integrazioa landu berdeguneak irekiaz 

-Ingurumen funtzioak zaindu beharra 

•  Motor/quad-en erabilera erregulatu, mendi 

bideak ez txikitzeko 

• “Industrialitis”a gainditzea eta  1. sektoreari 

bultzada ematea (modu honetan, nekazal lurren 

galera ekidinez) 

BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA 

• Gune berdeak mantendu, berreskuratu, paisaia 

orekatu bat bilatuz 

• Bertako zuhaitzak landatzea 

• Berezko eta bertako basoa bermatzea 

• Kanpoko espezieen landaketa debekatu: eukaliptoa , 

inbaditzaileak, … 

• Landa-paisaia mantentzeko neurriak hartzea: 

- Nekazal lurrak ez galtzea 

- 1. sektorea indartzea 

MUGIKORTASUNA 

• Bidegorria estima handikoa da.  

- Halere, bere erabilera handitzeko kanpaina egin 

beharko lirateke, aisialdirako soilik mugatu ez dadin. 

- Herri barruko sustatzea, loturak bermatuz. 

Adibidez: Ensantxea, ikastetxeak eta igerilekuak elkar 

lotzea 

- Bizikleta aparkalekuak ezartzea 

• Herri barruko kotxe mugimendua murriztea 

• Eskolara oinez joateko kanpaina bultzatzea 

• Oinezko mugimenduak bultzatu: erosketetarako 

(orgarekin), …. 

• Eskola-guraso-udala mahaia sortzea, besteak beste, 

kotxeen arazoa lantzeko. 
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HONDAKINAK 

• Etorkinentzako liburuxka bereziak prestatu, modu 

egokian ulertu eta sistema berrian integratzeko 

• Industrietako isurpenekin zorroztasun gehiagoz 

jokatzea 

• Garbiketa zerbitzuko makinak behar den tokian 

garbitzea eta ez herriko guneetan (labaderoan, …) 

• Hondakinak biltzeko puntuetan garbitasuna zaintzea 

ENERGIA 

• Energia-burujabetza bultzatzea: 

-Kontsumoa gutxituz 

-Bertakoa bultzatuz (energia berriztagarriak). 

• Ingurumena errespetatzen ez duten iturriak baztertu, 

adibidez frackinga. 

• Argiztapen adimentsua aztertu eta honen ezarpenerako 

urratsak eman 

• Ur sare zaharraren erabilera energetiko aztertu 

• Udal-eraikinetako kontsumoa ezagutzeko monitorizazioa 

burutu 

KLIMA-ALDAKETA 

• Herri-mailako eraginaren azterketa egin, horretarako 

datuak eskuratuz 

• Sentsibilizazio kanpainak bideratu, herri mailan klima-

aldaketaren kontra egin dezakeguna azalduz 

• Abeltzaintzako metano isurpenak aztertzea 

INGURUMEN KALITATEA ETA ARRISKUAK 

• Zarataren arazoa landu eta arautu, bai 

tabernetakoa zein mendikoa  

• Frackinga ekiditea 

URA 

• Iturrietako ur-kontsumoa gutxitzea 

• Ibai eta erreken ur-kalitatea handitzea 

• Etxeko iturrietarako aireatzaileak herritarren artean 

banatzea 

• Ur-kontsumoa gutxitzeko sentsibilizazio kanpainak 

burutzea 

• Iturrietako emari iraunkorra kontrolatzea 

• Gaur egun ibaira doazen isurketak (fekalak) 

identifikatu eta konponbidea bilatzea 

• Labaderoa zaintzea 
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KOMUNIKAZIOA/SENTSIBILIZAZIOA 

• Herritarrenganako hurbiltasuna areagotzea 

-Ekintzak, planak, … kalera atera, adibidez kaleko 

informazio-guneak jarriz 

• E-mailen datu basea osatu, honen bitartez herritarrei 

informazioa bidaltzeko eta, aldi berean, beraien 

ekarpenak jasotzeko 

• Herrigintzarako gatazka edo handinahi politikoak 

gainditu 

PARTEHARTZEA / UDAL  KUDEAKETA 

• Zenbait prozesu mantendu (aurrekontu parte 

hartzaileak, herritarrentzako gastuen/inbertsioen 

berri emateko saioak, …) informatzen jarraitzea 

• Informazio eta harremanetarako bide berriak sortu 

• Udal-kudeaketan gardentasuna bermatu 

• Auzo-elkarteen sarea sortzeko baliabideak jartzea, 

adibidez  auzo-batzarrak bultzatuz 

• Auzolana indartzea eta horretarako baliabideak 

bilatzea 


