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tean ikusteko erakustaldiak eta kotxearen
arrazoizko erabileraren gainean banatuko
diren materialak Arratiako biztanleei mugikortasun iraunkorra zer den eta nola lortu daitekeen saiatuko dira adierazten.
Umeentzako festak ere izango dira, txikienek jolasean gauzak ikas ditzaten.

nº 14

septiembre

2 0 0 8

Revista de información sobre la AGENDA LOCAL 21

PROGRAMA:
20 de septiembre:
• Por la mañana, en MERKARTEA,
paneles informativos sobre la movilidad sostenible y tren turístico
entre Artea y Areatza (utilizable
como medio de transporte gratuito).

Arratia

• Por la tarde FIESTA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN AREATZA:
Talleres, juegos, hinchables, música
y tren turístico entre Areatza y
Zeanuri.
21 de septiembre:
Marchas cicloturísticas:
• IGORRE-DIMA-IGORRE: Saldrá a las
10:30 h de las escuelas de Igorre y
al finalizar FIESTA INFANTIL, hamaiketako y sorteo de bicicletas entre
los participantes.
• BEDIA: Salida a las 10:30 h desde la
plaza. Al finalizar, hamaiketako y
sorteo de una bicicleta.
22 de septiembre: DÍA SIN COCHE

i r a i l a

PROGRAMA:
Irailak 20
• Goizean, MERKARTEAN, mugikortasun iraunkorraren gaineko informazio panelak eta Areatza eta
Artea arteko tren turistikoa (doako
garraiobide gisa erabil daiteke).
• Arratsaldean, MUGIKORTASUN
IRAUNKORRAREN FESTA Areatzan:
Tailerrak, jokuak, puzgarriak, musika
eta Areatza eta Zeanuri arteko tren
turistikoa.
Irailak 21
Bizikleta irteerak:
• IGORRE-DIMA-IGORRE: Igorreko
eskoletatik goizeko 10:30etan irtengo
da. Amaitutakoan UMEENTZAKO FESTA izango da, gero hamaiketakoa eta
parte hartzaileen artean bizikleta zozketa egingo dira.
• BEDIA: Enparantzatik irtengo da
10:30etan. Bukatutakoan hamaiketakoa eta bizikleta baten zozketa
egingo da.
Irailak 22: AUTORIK GABEKO EGUNA
• AIREAREN KALITATEAN TRAFIKOAREN
ERAGINA AZTERTZEKO ERAKUSTALDIA: Horretarako, aireko partikula
kantitatea bat-batean neurtzen duten
bi ekipo erabiliko dira. Igorreko institutuko ikasleek ikusiko dituzte neurketak, eta nahi duen orok ere bai. Igorreko parkean izango da, N-240 errepidearen ondoan. Zarata neurketak
ere egingo dira.
• Kotxearen arrazoizko erabileraren
aldeko sentsibilizazio kanpaina.

TOKIKO AGENDA 21aren gaineko informazio aldizkaria

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE 2008 EN ARRATIA
3373-008

2 0 0 8 k o
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Europako mugikortasun iraunkorraren astearen aurtengo ekinaldia “Aire garbia denontzat” lelopean egingo da. Honen barnean,
herritarrak sentsibilizatu eta informatzeko
asmoz orotariko jarduerak antolatu dira.
Besteak beste, bizikleta irteerez gain, mugikortasun iraunkorraren gaineko informazio
panelak, trafikoaren eragina airearen kalita-

2008KO EUROPAKO MUGIKORTASUN
IRAUNKORRAREN ASTEA ARRATIAN

Arratia

14. zk.

Esta edición de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible en Arratia se celebrará
bajo el lema “Aire limpio para todos y todas”.
Se han organizado todo tipo de actividades
dentro de este marco con el doble objetivo
de sensibilizar e informar a los ciudadanos/as.
Además de las marchas cicloturistas, los
paneles informativos sobre movilidad soste-

nible, las demostraciones sobre la influencia del tráfico en la calidad del aire y el
material divulgativo que se repartirá sobre
el uso racional del coche tratarán de informar a los arratianos qué es la movilidad
sostenible y como se puede lograr. Tampoco faltarán las fiestas infantiles para que
los más pequeños aprendan jugando.

• Demostración de la influencia del tráfico en la calidad del aire. Para ello, se
instalarán dos equipos de medición
de partículas en tiempo real que
podrán ser observados por los alumnos y alumnas del Instituto y por
cualquier persona que así lo desee. El
lugar será en el parque de Igorre, junto a la carretera N-240. También se
realizarán mediciones de ruido.
• Campaña de sensibilización sobre el
uso racional del coche.
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MUGIKORTASUNA

Arratia

“MEDIKAUTO” ZERBITZUARI
ESKER LEMOAK CO2 IGORPENAK
MURRIZTU DITU
Nola funtzionatzen du?
MEDIK

Sendagilearen kontsultan hitzordua eskatzerakoan, zerbitzuaren erabiltzaileak berau erabiltzeko eskaera egiten du eta
administrazioko langileak autobusa noiz eta non hartu beharko duen adierazten dio. Biztanlego handieneko guneetan geltoki finkoak daude, baina eskaeraren arabera beste geltoki batzuek ere gehitu ohi dira. Horrela, Medikautoak esandako
orduan jasotzen ditu lagunak geltoki finkoetan edota eskaeraren arabera gehitutako geltokietan eta behar den orduan itzultzen ditu medikuaren kontsulta ondoren. Hau guztia doan egiten da. Mugikortasun arazoak edota ibiltzeko zailtasunak dituztenei ahalik eta gehien hurbilduko zaie jaso ditzaketen leku
batera, ahal den gutxien mugi daitezen.

AUTO

MEDIKAUTOren abantailak
• Sendagilearengana joateko pertsona nagusiak independienteagoak dira.

Zer da MEDIKAUTOA?
Medikauto mediku kotsultara joateko doako garraio zerbi tzu erregularra da eta 2007ko maiatzean jarri zen abian.
14-16 lagunentzako lekua duen herri barneko autobus
honek, Arraibi inguruan 65 urtetik gorakoak edo/eta mugikortasun arazoak dituztenak medikura eramaten ditu asteartetan eta ostegunetan, egun horietan izaten baitira adinarekin lotutako gaixotasunen kontrolak (diabetes, odol
analisiak, sintrom-aren kontrola…)

• Mugikortasun iraunkorrari helduz, lagun hauek guztiak auto
baten eramaten dira, aldi bakoitzean auto pribatuen erabilera saihestuz eta horregatik:
- Trafikoa gutxitzen da inguruan.
- Airearen kalitatea hobetzen da isurtzen diren berotegiefektuko gasak murrizten direlako. Ingurumen gaietaz
arduratzen den enpresa batek egindako kalkuluaren
arabera zehazki urtean 6,79 tona CO2 gutxitzen dira
igorpenak.

PROIEKTURIK GABE
Ibilgailua

Klasea

Kontsumoa guztira
Zenbatekoa
Batazbesteko Batazbesteko ibilbiGasoleoa t CO2
(Unitateak) kontsumoa (l/km) dea (km/eguneko) Gasolina
(m3/egunero) (m3/egunero)

25

Gasoleoa

25

Turismoak Gasolina

0,09

10

0,02

10

0,02

Arratiako Udalen Mankomunitatearen Iraunkortasunerako Informazio Batzordea

ELKARREKIN LANEAN
IRAUNKORTASUNERANTZ
2007an herrietako eta eskualdeko Tokiko Agenda
21en barne partehartzea indartu ondoren, gaur
egun Arratiako Udalen Mankomunitatearen Iraunkortasunerako Informazio Batzordea errealitate bat
dela esan dezakegu, eta bere funtzioa, hain zuzen,
eskualde mailako programa eta proiektuak garatzeko elkarlanean jardutea da. Horren ondorio dira,
Arratiako Mugikortasun Iraunkorraren Plan berria,
Arratiako Tranbiaren Bideragarritasun Azterketa eta
Arratiako Bidegorria.
Aurreko aleetan adierazi dugun moduan, hiru proiektu estrategiko
hauek garatze fasean daude. Aurreneko biak urte bukaerarako
amaituak egongo dira. Arratiako bidegorriaren kasuan, udazkenean Arratiako Udalen Mankomunitateak eta Bizkaiako Foru Aldundiak hitzarmena sinatuko dute eraikuntza proiektua idatzi eta
berau gauzatzeko, horregatik lanak aurten hastea aurreikusita
dago. Bedian hasiko da bidegorria, udalerri honek dagokion tartearen proiektua egina duelako dagoeneko eta Zeanuri eta Amorebietarainoko beste faseak gero egingo dira.
Arratiako mugikortasun iraunkorraren barnean, herri guztiak oinezkoentzako bide batekin lotzeko aukera mahaigaineratu da,
eskualdearen ardatz egituratzaileak diren Arratia ibaia (Lemoaraino) eta Ibaizabal ibaia (Bediaraino) jarraituz.

Erosketa berdea eta ehun-bilketa
Epe laburrerako beste erronka bat da Erosketa eta Kontratazio
Publiko Berdea sustatzea. Hau da, erakundeek (Udalak, Mankomunitateak…) produktu, zerbitzu, obra eta kontratazioak erosi
edota egiteko orduan ingurumen irizpideak kontuan hartu beharko dituzte, esaterako, paper birziklatua, bulego materiala, informatika ekipoak, garbiketa zerbitzu eta produktuak, ibilgailuak, e.a.
erosterakoan.

Klasea

0,05

0,07

1

0,10

100

0,01

Gainera, kontsumo eta ondasun eta zerbitzuen erabilpen arduratsuagoa eta iraunkorragoa sustatuko da.

LABURBILDUZ…

Kontsumoa guztira
Zenbatekoa
Batazbesteko Batazbesteko ibilbiGasoleoa t CO2
(Unitateak) kontsumoa (l/km) dea (km/eguneko) Gasolina
(m3/egunero) (m3/egunero)

Autobusak Gasoleoa

Hiri hondakinen kudeaketari gagozkiola, uda ondoren zerbitzu
berria jarriko da martxan: Ehungaien gaikako bilketa (arropak eta
oinetakoak). Horretarako, edukiontziak jarriko dira Arratiako herri
guztietan. Jasotako arropa berrerabili edota birziklatu egingo da,
bere egoeraren arabera.
Ehungaien bilketa eta kudeaketa osoaren zerbitzu honekin, arazo handienak dituztenei enplegua eman
ahal izango zaie eta sortzen dugun Hiri Hondakin
Solidoak %3 eta %10 bitartean gutxituko dira.

0,05

0,10

GUZTIRA

Arratiako Udalen Mankomunitatearen Iraunkortasunerako Informazio Batzordeak bultzatutako programa eta
proiektuak:

PROIEKTUAREKIN
Ibilgailua

• Arratiako Mugikortasun Iraunkorraren Plana.
• Arratiako Tranbiaren Bideragarritasun Azterketa.
• Arratiako Bidegorria.
• Arratiako herri guztiak oinezkoentzako bide batekin
lotzeko aukera.
• Kontsumo eta ondasun eta zerbitzuen erabilpen
iraunkorra.
• Ehungaien gaikako bilketa (arropak eta oinetakoak).

0,03
0,03

GUZTIRA
URTEAN CO2 IGORPENAK GUTXITZEN DIRA

6,79 t
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Arratia

2008KO HELBURUA:
HERRITARREN PARTE HARTZEA BULTZATZEA
Prozesua Igorren abiatzen da

laren 4ean burutuko da, 18:30etatik aurrera, Kultur Etxean.

2. Gaikako saioak
Gaika banatutako hiru saio egingo dira Igorreko etorkizunaren
oinarriak zehazteko. Saio hauetan herriaren gizarte, ekonomi
eta ingurumen gaiak landuko dira. Saioetan landuko den gaiarekin lotutako sektore, elkarte eta entitateetako ordezkariek
parte hartuko dute, Udalek gonbidatuta. Hala ere, Igorreko
herritarrek nahi duten guztietan parte hartzeko ateak zabalik
dituzte.

3. Jarraipen batzordea
Jarraipen batzordean gaikako saioetako ordezkariak
eta udaleko hainbat langile tekniko arituko dira. Bertan
gaikako saioak baloratuko eta aztertuko dira, Igorreko
etorkizunaren gutxiengo oinarriak eta lehentasun bateratuak ezartzeko asmoz.
4. Foro zabala
Foro honetan emaitzen berri emango zaie herritar guztiei
eta, bide batez, proposamen eta lehentasun berriak aurkezteko aukera izango dute.

1. BATZAR INFORMATIBOAK
Bilkura
zenbakia

Saioaren gaia

Data

Landuko dena

Udalean ordezkaritza duten alderdien
arteko mahai-ingurua

Alderdi politikoen iritzia

2

Aukera ezberdinak aurkeztu eta azalduko
dira, arkitekto-bulegoaren eskutik

Proposamen teknikoen
aurkezpena

1

Irailak 3
Irailak 4

Lekua

Ordua

18:30

Kultur Etxeko
areto nagusia

18:30

Kultur Etxeko
areto nagusia

2. GAIKAKO SAIOAK
Bilkura
zenbakia Saioaren gaia

Data

Landuko dena

Irailak 10a

Ingurune naturala, Hondakinak, Ura, Energia, Airea, Zarata,
Mugikortasuna, Planeamendua, Parte hartzea…

Irailak 9a

Merkataritza, Ostalaritza, Industria, nekazaritza, Turismoa,
Emplegua, Mugikortasuna, Planeamendua, Parte hartzea

EKONOMIA

Irailak 8a

Kultura, Kirola, Euskara, Berdintasuna, Osasuna, Etxebizitza, Ongizatea, Hezkuntza, Mugikortasuna, Planeamendua, Parte hartzea…

GIZARTEA

INGURUMENA

5

4

3

Lekua
Kultur Etxean
Kultur Etxean
Kultur Etxean

Ordua
18:30
18:30
18:30

3. JARRAIPEN BATZORDEA
2008. urte honetarako Tokiko Agenda 21aren helburuetako
bat udalerri mailan herritarren parte hartzea indartzea da.
Horren erakusgarri, Igorren burutuko den eztabaida eta
ausnarketa prozesua: XXI. mendeko Igorre.
Prozesuaren xedea etorkizuneko Igorrek nolakoa izan
behar duenaren inguruan herritarren iritzia jasotzea da eta
iritzi horiek aprobetxatuz Igorreko Iraunkortasunaren Ekintza Plan berria diseinatzea.
Abiapuntuak indarrean dagoen Agenda 21eko Tokiko
Ekintza Plana (2005-2008), Igorreko Gogoeta Estrategikoa
(2004) eta Hiri Ordenazioaren Plan Orokorra izango dira.

Prozesu honen
parte-hartze egitura
1. Batzar informatiboak
Udalari proposamen teknikoa egin dion arkitekto-bulegoak
hiru ereduak aurkeztuko dizkie herritarrei, irailaren 3an,
18:30etatik aurrera Kultur Etxean burutuko den saioan.

Igorren irailean abiatuko den Parte
hartze prozesu bat diseinatu da. Prozesuaren xedea etorkizuneko Igorrek
nolakoa izan behar duenaren inguruan
herritarren iritzia jasotzea da, XXI. mendeko Igorre definitzea. Iritziok Hirigintza-Planari begira eta Igorreko Iraunkortasunaren Ekintza Plan berria diseinatzeko baliatuko dira".

JARRAIPEN BATZORDEA

6

Jarraipena

Bilkura
zenbakia

Data

Lekua

Irailak 11
Irailak 15

Udaletxeko bilkura
aretoan

Ordua
12:00

4. FORO ZABALA

FORO ZABALA

7

Foroa

Bilkura
zenbakia

Data

Lekua
Kultur Etxeko
areto nagusia

Irailak 18

Ordua
18:30

,

TRAFIKOAREN ERAGINA AIREAREN KALITATEAN

Horretarako, aireko partikula kantitatea

Honetaz gain, udalean ordezkaritza duten alderdi politikoek Hirigintza-Planari eta Igorreko geroari buruzko euren iritziak aurkezteko aukera izango dute mahai-inguruan. Irai-

Datorren irailaren 22an KOTXERIK GABEKO EGUNA izango da. Testuinguru
honetan airearen kalitatean trafikoak duen
eragina zein den ezagutzeko asmoz erakustaldia egingo da Igorreko parkean, N240 errepidearen ondoan.

Herritarrek zehaztasunak galdetzeko aukera izango dute,
baina parte-hartzea aurreragoko batzarretan burutuko da.
Honen lagungarri, irailaren 1etik 18ra Hirigintza-Planari
buruzko erakusketa egongo da ikusgai Kultur Etxeko erakusketa gelan.

bat-batean neurtzen duten bi ekipo erabiliko dira. Igorreko institutuko ikasleek
ikusiko dituzte neurketak, eta nahi duen
orok ere bai. Neurketa hauek goizean
egingo dira lau orduz. Sonometroa ere
jarriko da zarata maila neurtzeko.

