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1.- CRISTINA ENEAKO INGURUMEN BALIABIDEEN ETXEA
1.1.- ERAKUSKETAK
1.1.1.- Erakusketa egonkorrak
Kontsumo Arduratsuaren gela
Data: Ikasturte osoan zehar (urritik maiatzera)
Edukiak: Zentroaren lehen solairua okupatzen duen erakusketa honek kontsumoohitura iraunkorragoak hartzeko dauden aukerak ezagutarazi nahi ditu, horretarako gai
ezberdinak landuko dira hiru espazio definituetan: Etxeko kontsumoa, erosketak eta
Mugikortasun Iraunkorra.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 712 pax
1.1.2.- Aldi baterako erakusketak
2017ko Jasangarritasunaren egutegia: Turismo jasangarria
Data: Abenduak 22 – Urtarrilak 22
Edukiak: Usandizaga Institutoko Publizitate Grafikako 2. mailako ikasleek zazpigarren
urtez Cristina Enea Fundazioko Jasangarritasunaren Egutegia diseinatu dute.
Erakusketa honek, proiektuaren garapenean sortu diren lanak biltzen ditu. Aurtengo
gaia izan da, turismo jasangarria.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa eta Usandizaga Institutoa
Bisitariak: 98 pax
Hiriko baratzeak irudikatzen
Data: Abenduak 22 – Urtarrilak 22
Edukiak: “Imajina ezazu zure baratze gustokoena” tailerrean parte hartu duten haurren
eta Maite Arrieta, Agustín Caballero, Kanif Beruna eta Soraya Garciaren lanak biltzen
ditu erakusketa honek, guztiak nekazaritzaren eta landareen munduaren gainean.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, SorayArte
Bisitariak: 158 pax
Chernobyl Herbarium
Data: Otsailak 1 – maiatzak 1
Edukiak: Txernobyleko hondamendi nuklearraren 30. Urtemugaren bueltan, Anaïs
Tondeur artistak Txernobyleko “esklusio guneetan” hazten diren landareekin herbario
bat egin zuen. Erradiazio handia jasan duten landareek izandako trauma jaso eta
erakutsi nahi duten 30 fotograma edo “izpigrama” dira. Michael Marderren hausnarketa
filosofikoek –Esplotatutako kontzientzia baten pasarteak- natura eta mundua landareen
ikuspegitik birpentsatzera gonbidatzen gaituen herbario honen narrazioa lotzen dute.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 1018 pax
Urumea bizi
Data: Maiatzak 13 – abuztuak 27
Edukiak: Ibaia, bizi iturri bai, baina ikusten dugun ura baino zerbait gehiago ere bada.
Ertzak, zeharkatzen duen lurzorua, lurrazpiko urak, ibar basoak, uholde-lautada,
inguruko mendi magalak eta hango landaredia, haranak, azken batean, arro osoa eta
hura jasotzen duen itsasoaren zatitxo bat ibaiaren parte dira. Bertako biztanleak
ugariak eta anitzak dira. Hona hemen haietako batzuei eskainitako eskeroneko
begirada xumea.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, Haritzalde naturzaleen Elkartea
Bisitariak: 1560 pax
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Errebelazioak
Data: Uztailak 19 – abuztuak 27
Edukiak: 2015. urtetik HidroLogikak proiektuaren baitan kokatzen den “Ibaia ez da toki
bat” laborategiaren aurtengo edizioan, Urumea ibaiari hurbiltzeko sortutako lan eta
prozesu artistikoen bilduma kuttun bat aurkezten dugu. Zehazki, Lurdes R. Bassolí-k
emandako “Ibaia erretratu gisa” argazkilaritza dokumental tailerrean sortutako lanak,
eta Jon Cazenavek zuzendutako “Urdin Urumea” zianotipia tailerrean ekoiztutakoak
izango ditugu ikusgai.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 990 pax
Iberiar hegazti sarraskijaleak. Ekosistemen garbiketa patruila
Data: Irailak 2 – abenduak 10
Edukiak: Hegaztiak eta beren hegan egiteko gaitasunak gizakia betidanik liluratu
dituen arren, "nekrofagoen" edo sarraskijaleen elikadura motak kontrako jarrera
sustatu izan du, arbuioa eta jazarpena eraginez. Nolanahi ere, naturako materialen
birziklatze lanean duten partehartzea dela eta, oso zerbitzu ekosistemiko
garrantzitsuak betetzen dituzte, askotan onarpenik izan ez arren. Hegazti nekrofagoen
askotariko lumajeak, formak eta itxurak argazkigintzarako aukera amaigabeak
eskaintzen dituzte. Horixe baliatu dute Ramón Arambarrik eta Mario Bregañak, mendi
garaietako eta eremu bakartietako ikur diren espezie horien alor eder eta
misteriotsuenak antzemateko.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, Ramón Arambarri, Mario Bregaña
Bisitariak: 1254 pax
Begirada kontzienteak
Data: Irailak 14 – azaroak 30
Edukiak: Inoiz pentsatu al duzu zer-nolako eragina duten zure eguneroko ohiturek eta
jokabideek tokian-tokian eta mundu osoan? Ohartuta edo ohartu gabe betikotzen
dugun munduan merkatuaren arauak, dirua eta kodizia lehenesten dira, eta benetan
garrantzia duena alde batera uzten da: pertsonak, bizitza, ingurumena eta
ezinbestekoak diren beste balio batzuk. Erakusketa honetan Calcuta Ondoan GGKEk
horretaz guztiaz gogoetatzera gonbidatzen zaitu, 2012ko World Press Photo sariaren
irabazle Fernando Moleres argazkilariaren argazkien eskutik.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, Calcuta Ondoan.
Bisitariak: 990 pax
Errefuxiatuak ongietorri
Data: Urriak 16 – urriak 28
Edukiak: “Errefuxiatuak, Ongietorri”, errefuxiatuen egungo krisi-egoera modu
sistematikoan aztertzen duen erakusketa da. Eleuterio Quintanilla Taldeak egina eta
MUGAKenlanguntzaz, aukera ematen du modu osatu eta kritiko batean errefuxiatuen
egoeraren inguruko hausnarketa egiteko. Sarritan era fragmentatu, manipulatu eta
modu propagandistiko batean lantzen den gai honetara kontzienteki gerturatzeko
aukera paregabea da erakusketa.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, Calcuta Ondoan.
Bisitariak: pax
2018ko Jasangarritasunaren egutegia: Negutegia
Data: Abenduak 20 – urtarrilak 31
Edukiak: Usandizaga Institutuko Publizitate Grafikako 2. mailako ikasleek zortzigarren
urtez Cristina Enea Fundazioko Jasangarritasunaren Egutegia diseinatu dute.
Aurtengo gaia Klima-Aldaketaren aurkako borroka da, planetaren eta bertan bizi
garenon biziraupenaren aldeko borroka. 2018rako erronka handi bati heltzea erabaki
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dugu, gure hiria buru-belarri lantzen ari dena eta, anbiziotsua bezain ezinbestekoa den
helburu komun batekin.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa, Usandizaga Instituta
Bisitariak: 33 pax
Uraren hezurra
Data: Abenduak 22 – otsailak 4
Edukiak: Leku bakoitzeko kultura, eta musika bereziki, oso lotua dago estalpea
ematen dioten inguruneari eta ekosistemei. Zein soinu izango luke Antartikako musikak
bizilagun natiboak izango balitu? Teresa Jareño Querejetak (Donostia, 1987) galdera
horri erantzun nahi izan zion, 2015ean Carlini eta Marambioko (Argentina) base
antartikoetan egon zenean. Ingurune naturalarekin lotzen gaituzten ikerketa eta
proiektuetan interesa duen egile honek ikus-entzunezko esperientzia bat sortu du, eta
espazio antartikoa era erreflexiboan behatu eta sentitzera gonbidatzen gaitu:
inguruneak eta guk elkarri nola eragiten diogun adi eta ingurumenarazoarekiko
sentikor.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 57 pax
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1.2.- SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK
1.2.1.- Hitzaldiak eta mahai-inguruak
Ciudades 3.0. Un espacio saludable para la ciudadanía [Agora K2050]
Hizlaria: Mario Rodríguez Vargas
Data: Urtarrilak 25
Edukiak: Greenpeacek bultzatzen duen hiri-eredua aurkeztuko da hitzaldian, energiari
dagokionez negutegi efektuko gas isuririk gabeko eredua alegia, berotze globalean garraioak
eta hiriko mugikortasunak duten garrantzian sakonduz. Espainiar estatuko hiri metropolitar
gune nagusietara gerturaketa bat: Bartzelona, Bilbo, Madril, Malaga, Sevilla, Valentzia eta
Donostiaren gaitasunak.
Bisitariak: 115 pax
Transgresiones climáticas, transiciones energéticas y creación de empleo [Agora
K2050]
Hizlaria: Cote Romero
Data: Martxoak 1
Edukiak: Nolakoa da gaur egun gure eredu energetikoa? Lehen mailako zer energiarekiko
mendekotasuna dugu? Bere deskarbonizazioa ahalbidetuko duen beste eredu energetiko
batera jauzi egiteko zer erronka eta aukera daude? Hitzaldian galdera horiei erantzungo zaie,
teknikoki posible, ekonomikoki bideragarri eta sozialki bidezko den energia berriztagrrietan
oinarritutako sistema bat progresiboki indarrean jartzea ahalbidetuko duten bideak erakutsiz.
Bisitariak: 99 pax
Euskadi: Etorkizunerako Ereiten [Agora K2050]
Hizlaria: Ainhize Butron, Marian Barquín
Data: Martxoak 29
Edukiak: Natur-ondareari eta bioaniztasunari buruzko ikuspegi bat landuko da, bai eta klimaerronkei aurre egiteko duten gaitasuna ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren
Estrategia 2050 eta Bioaniztasunaren Estrategia 2030 bidez ezarritako planifikaziotik, aldatzen
ari den klimari aurre egiteko Euskadiko ekosistemek ematen dizkiguten zerbitzuen kontzeptua
landuko da.
Bisitariak: 57 pax
Txernobylgo errealitate soziala
Hizlaria: Ander Izagirre, Chernobil Elkartea
Data: Apirilak 5
Edukiak: Txernobylen ateratako argazkiekin eta bertan jasotako bizipenekin, hango
errealitatera eramango gaitu Ander Izagirre kazetari eta idazle donostiarrak. Chernobil
Elkarteak berriz, kutsatutako eremuko haurrei gurean harrera eginez burutzen duten ekintza
solidarioak, haurren osasunean eragiten dituen onurak azalduko dizkigu.
Bisitariak: 21 pax
El futuro de las nucleares españolas en el aniversario de Chernóbil [Agora K2050]
Hizlaria: Paco Castejón
Data: Apirilak 25
Edukiak: Espainian 6 zentral nuklear dauden lanean, eta horietatik bik 2 erreaktore dute
bakoitzak (Almaraz eta Ascó), ezarritako potentzia totala 7.728 Mwe-koa izanik. Batez beste
32 urteko adina dute, hasiera batean 25-30 urteko bizitzarako deseinatu baziren ere.
Garoñako zentral nuklearraren balizko irekierak energia nuklearraren defendatzaileen eta
kontrakoen artean polemika piztu du berriz. Zein da gaur egun nuklearren panorama? Zer
paper joka dezakete zentral nuklearrek klima-aldaketari aurre egiteko? Zer arrazoi egon
litezke estatuko zentral nuklear zaharrena martxan jartzearen atzean?
Bisitariak: 122 pax
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Sidra y modernidad: la travesía oceánica de las culturas campesinas [Haziera]
Hizlaria: Marc Badal, Amy Franceschini, Jakoba Errekondo
Data: Maiatzak 9
Edukiak: Landaguneetako mundua eta arrantzaleen itsas-deribak lotzen zituen zubia izan da
sagardoa Euskal Herrian. Landaguneetako kulturen eta pertsona eta merkantzien zirkulazio
globalaren arteko loturari buruz hausnarketa egitea ahalbidetzen duen banda metabolikoa.
Modernitatearen makineriaren etengabeko mugimendua koipeztatu duten suspergarri material
eta kulturalen bitartez azken mendeetako historiara ger turaketa planteatzen dute sagardoak
eta sagarrak.
Bisitariak: 69 pax
La bioconstrucción es una realidad [Semana de la Bioconstrucción]
Hizlaria:
Data: Maiatzak 15
Edukiak: Nola antolatu hiri jasangarri bat, Ekoauzoak. Zer da bioeraikuntza hirian?
Errealitatea ala utopia? Bioeraikuntzan aditu diren lagunek eskainiko dituzten hitzaldien
ondoren, eztabaidarako tartea zabalduko da, mahai inguru baten bidez gaiari buruzko iritziak
trukatu ahal izateko. Bioerainkutzaren II. Astearen testuimguruko jarduera.
Bisitariak: 17 pax
Buscando ciudades saludables [Semana de la Bioconstrucción]
Hizlaria:
Data: Maiatzak 16
Edukiak: Hirien osasunean eragiten duten faktoreak. Bulego eta etxebizitzetako arrisku
eragileak. Hiri eredu eta osasunean adituak diren lagunek eskainiko dituzten hitzaldien
ondoren, eztabaidarako tartea zabalduko da, gaiari buruzko iritziak trukatu ahal izateko.
Bioerainkutzaren II. Astearen testuimguruko jarduera.
Bisitariak: 12 pax
Teosinte, contaminación genética y colonización de la vida [Haziera]
Hizlaria: Rosa Binimelis
Data: Maiatzak 17
Edukiak: Genetikoki eraldatutako uztak dira nekazaritzaren eta biosferaren artifizializazioaren
zurrunbiloaren azken katebegia. Bere generalizazioak eragindako ondorio anitzen artean,
testuinguru biopolitiko berrira egokitzeko gai den teosinte bezalako landare basatien
ugaritzeari ateak irekitzen dizkiete transgenikoek.
Bisitariak: 23 pax
Semillas en la frontera [Haziera]
Hizlaria: Gregorio Fisac
Data: Ekainak 14
Edukiak: Europatik iristen zen landare-materiala kontrolatzeko bulego bat zegoen Behobian.
Bulego hortako lana ezagutzeko eta hazien zirkulazioan administrazio publikoek jokatzen
duten paperaz hausnartzeko “hazi-aduana” hartan lan egin zuen funtzionario batekin hitz
egiteko aukera izango dugu.
Bisitariak: 8 pax
Movilidad Sostenible y Cambio Climático [Agora K2050]
Hizlaria: Carlos Corral, José Luis Cañavete
Data: Irailak 13
Edukiak: Salgaiak garraiatzeko eta pertsonak mugitzeko erek eta bideek, bai eta hirietako
espazio mugatua okupatzeko moduak ere, lotura zuzena dute negutegi efektuko gas isurien
kopuruarekin eta gure hirietateko habitat-en aire-kalitatearekin. Hirigarraioak eragin handia du
klima-aldaketarengan eta garraioari lotutako negutegiefektuko gas isurien erdiak hirietan
gertatzen dira. Gure inguruko eta mundu zabaleko hirietako bizitza-kalitatea hobetzeko eta
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isuriak gutxitzeko garraioaren eta hirigintza-eraldaketen esparruetan hartzen ari diren neurriak
eta aurrean ditugun erronkak ezagutu eta horien inguruan eztabaidatuko dugu bi adituren
laguntzarekin. Parte hartuko dute Carlos Corral hirigintza-ingeniariak eta José Luis Cañavete
hirigintza-geografoak.
Bisitariak: 119 pax
Aretxabaletako tomatea eta landatutako bioaniztasuna [Haziera]
Hizlaria: Marta Barba, Marc Badal
Data: Irailak 26
Edukiak: Aretxabaletako Tomatearen II. Astearen baitan, landatutako bioaniztasunaren
garrantzi historikoaz, kulturalaz eta agronomikoaz mintzatuko gara hitzaldidastaketa honetan,
adibide gisa Aretxabaletako tomatea hartuta. Hizlariek azken hileetan identifikatutako
Aretxabaletako tomatearen hainbat azpi-barietate dastatzeko aukera egongo da.
Bisitariak: 16 pax
¿Consumes violencia? Consumo, migraciones y desplazamientos forzosos
Hizlaria: Maryan Fathi, Tarana Karim Tek
Data: Urriak 18
Edukiak: “Pobreziaren Aurkako Nazioarteko Astea”-ren barnean dagoen Donostiako Zero
Pobrezia Plataformak antolatzen duen hitzaldi honetan, galdera hauek eta beste batzuk ere
landuko dira. Hala nola, egoera horiek guztiak nola eragiten dieten emakume eta gizonei.
Bisitariak: 24 pax
Turismo sostenible y convivencia ciudadana [Agora K2050]
Hizlaria:
Data: Urriak 18
Edukiak: Nola garatu bisitariek eta bertako biztanleek harmonian oinarritutako harremana
izango duten turismo eredu bat? Nola ahaldundu biztanlegoa, kanpotik datozenak integratu,
gatazkak planifikatu eta saihestu, eta desorekak ekidin? Nola garatu onurak banatuko dituen
eta bertako ekonomien aniztasuna indartuko duen turismoa? Turismo ereduekin lotutako gai
hauek eta gehiago partekatuko ditugu gonbidatutako udalerrietako ordezkariekin.
Bisitariak: 75 pax
Merkataritza eta kontsumo eredu justuak eta eraldatzaileak tokiko eta global eremuan
Hizlaria:
Data: Azaroak 10
Edukiak: Jardunaldian merkataritza eta kontsumo eredu justu eta eraldatzaileen esperientziak
eta proposamen teoriko eta praktikoak ezagutzeko eta partekatzeko aukera izango dugu.
Pixkanaka gure mundua tokitik abiatuz eta globalki pentsatuz aldatzen joateko.
Bisitariak: 30 pax
Los Buitres Ibéricos: Amenazas y Conservación
Hizlaria: Nicolás López Jiménez
Data: Azaroak 18
Edukiak: Iberiar penintsulan egun dauden lau hegazti harrapari nekrofago espezieak
ezagutuko ditugu: zer paper betetzen duten ekosistemetan, beren ezaugarri biologiko
nagusiak, beren banaketa, errolda eta kontserbazio egoera. Espezie bakoitzak dituen
mehatxuak aztertuko dira bai eta beren populazioak babesteko beharrezko neurriak proposatu
ere.
Bisitariak: 22 pax
Copenhague, una ciudad que afronta el cambio climático [Agora K2050]
Hizlaria: Morten Kabell
Data: Azaroak 23
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Edukiak: Bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko, isuri kutsakorrak murrizteko eta klimaaldaketari egokitzeko helburuarekin azken urteotan hainbat neurri abian jarri ditu Kopenhage
hiriak. Topaketan, 2025erako Kopenhagez karbonoaren ikuspegitik neutroa izango den hiria
egiteko ekintza-sorta koordinatzen duen zinegotziarekin solasteko aukera izango dugu.
Bisitariak: 70 pax
Visibilizando las violaciones de Derechos Humanos y la impunidad que las rodea
Hizlaria:
Data: Azaroak 29
Edukiak: Bizitza jasangarria eramatearen ondorioz izandako eskubide-urraketak ikustaraziko
dituzten proposamenak, salaketak eta ezagutzak partekatzeko mahai-inguru bat.
Latinoamerikako, Europako, Estatu espainiarreko eta Euskal Herriko lekukotzak partekatuko
dira, bestelako borrokak babesten dituzten ordezkari eta erakundeen presentziarekin.
Bisitariak: 23 pax
La gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo [Agora K2050]
Hizlaria: Ignasi Puig
Data: Abenduak 20
Edukiak: Egunero hirietan sortzen diren hondakinak jasotzea eta kudeatzea udal politiketako
gai garrantzitsua da, eta udalerri bakoitzeko etxe eta eragileen eguneroko konpromisoa
eskatzen du. Hondakin horiek hautatzeko, botatzeko eta jasotzeko moduak baldintzatzen du
material horiek berriz erabili ahal izatea. Hondakinak ez sortzeko edo sortutako hondakin
kopurua ahalik eta txikiena izateko tokiko egitasmoek ere garrantzi handia dute isuriak
murriztu eta hondakinen udalkudeaketaren kostuei eusteko.
Bisitariak: 66 pax
Errefuxiatua naiz
Hizlaria: Serigne Fall
Data: Abenduak 22
Edukiak: Serigne Fallek kudeatuko duen topaketa honetan, errefuxiatuen eskutik euren biziistorioak ezagutuko ditugu, beren etxea utzi behar izan zutenetik gure artean bizi arte.
Ekitaldia bukatzeko, dastaketa gastronomiko siriarra eskainiko da, DJ MAT SEA-ren
musikarekin. Helduak Elkarteak antolatutako ekitaldia.
Bisitariak: 12 pax
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1.2.2.- Proiekzioak
“Guti zura” [Semana de la Construcción Sostenible]
Data: Maiatzak 17
Edukiak: Dokumental honetan aintzinatetik etorkizunerako bidaia egingo dugu lur hontako
gizakiaren eta zuraren arteko harremana azalduz. Horretarako pertsonaia hautatuen biziesperientzia pertsonala eta mundu mailako adituen txori begirada erabiliko ditugu, historia eta
istorio konbinaketa poliedriko baten bidez lehengo, oraingo eta etorkizuneko basoen eta
zuraren gako nagusiak azalduz. Proiekzioaren ondoren egurraren erabilerari buruzko
eztabaida egongo da.
Bisitariak: 13 pax
“Alone in the wilderness” [Semana de la Construcción Sostenible]
Data: Maiatzak 18
Edukiak: Dick Proennekeren istorioa kontatzen du, 60. hamarkadaren bukaeran guztia atzean
utzi zuen gizonak, Alaskako Twin Lakes ingurura naturaz inguratuta bizitzera joan zen.
Oinarrizko lanabes gutxi batzuren laguntzaz bere etxola eraiki zuen. Dokumental honek,
ingurunearekin harmonian bizi izan zituen 30 urteetan eguneroko bizitza jasotzen du.
Bisitariak: 37 pax
“Demain” [Agora K2050]
Data: Maiatzak 31
Edukiak: 2100. urterako gizateriaren zati bat desagertuko zela zioen ikerketa bat argitaratu
ostean, Cyril Dion eta Mëlanie Laurent, lau laguneko talde batekin, 10 herrialdetara joango
dira ezbeharraren arrazoiak aztertzera, baina batez ere saihesten ahalegintzera. Bidaian
zehar, nekazaritza, energia, ekonomia, demokrazia eta hezkuntza berrasmatzen dituzten
aitzindariekin topatuko dira. Beren lana amaituta, mundu berri bat sortuko den aukera
ikustatzen hasten dira: biharko mundua.
Bisitariak: 88 pax
Udako zinemaldia aire irekian
Data: Uztailak 4, 5, 6, 7
Edukiak: Uda-gau bateko ametsa antzezlanak izan zuen arrakasta ikusita, DSS2016EU
hiriburutzaren ospakizunen baitan egin zena, gaueko parkea komedia horrentzat eskenatoki
bilakatu nahi dugu berriro ere. Udako lau gau izango dira William Shakespeareren klasiko
horren moldaketa zinematografikoak gozatzeko. Aurten eman diren filmak hauxek izan dira:
• A Midsummer Night´s Dream (1935)
• Sommarnattens leende (1955)
• A Midsummer Night's Dream (1968)
• A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Bisitariak: 237 pax
“The True Cost” [JantziAgain]
Data: Azaroak 15
Edukiak: Zine-forum eta mahai ingurua Arropa Garbia Kanpaina, JantziAgain eta
Sindesperdiciorekin. Film honen bidez modak pertsona eta naturarengan duen eragina ikusi
ahal izango dugu. Horrek ekoizpenaren “trapu zikinez” hausnarketa kritikoa egiteko aukera
emango digu. Proiekzioa bukatzerakoan, marken esplotazioaz gehiago jakin ahal izango dugu
kontsumo arduratsuaren, elkartrukearen eta tokiko kontsumoaren aldeko gakoak emanez.
Balorean ipiniko dira tokiko esparrutik moda egiteko eredu honen aurrean beste egiteko duin
eta arduratsuak martxan jartzen ari diren alternatibak.
Bisitariak: 8 pax
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1.2.3.- Irteerak
Mendizorrotzeko Hezeguneak: Igeltxoaren Bizilekuak
Data: Urtarrilak 28
Edukia: Hegoaldeko zuhaitz-igela edo Igeldoko igela, izar mediatikoa izanik itzal handia sortu
du eta bere gerizpean animalia eta landare espezie ugari babesten ari dira. Putzuak, tamaina
txikiko hezegune izanik ere, biodibertsitate gordailu aberatsak dira. Ibilaldi baten bidez, horien
handitasuna ezagutuko dugu, Xabier Rubio eta Ion Garin Barrio herpetologoen eskutik.
Partehartzaileak: 36 pax
Domaine d’Abbadiera bisita eta upel baten inguruan bazkaria [Haziera]
Data: Maiatzak 10
Edukia: Chateau d'Abbadie inguruetan Euskal Herriko antzinako sagarrondo barietate
bilduma bat dago. Lurralde desartikulazio eta homogeneizazio kultural garai hauetan
nekazarien memoriaren hariari eustearen garrantzia gogora arazten digute horrelako gauzek.
Zuhaitz horiek zaintzen dituztenekin ezagutuko dugu bilduma bizi hori eta Iparraldean artearen
eta kultura garaikidearen munduarekin lotura duten pertsona eta kolektiboekin hausnarketak
partekatzeko aukera paregabea izango da. Loturak estutzeko eta bizipenak kontatzeko modu
egokia izan daiteke bazkari bat. Zer hobe bazkari bat sagardotegi batean eta Gipuzkoan
sagardoarekin tradizio handienetakoa duen herri batean egitea baino.
Partehartzaileak: 6 pax
Urumeatik kanoan [HidroLogikak]
Data: Maiatzak 13
Edukia: Ura bideratzeko lanen ondorioz Martutenen eraikitako moilatik abiatuz, ibaiaren
jaitsiera egingo dugu banakako kanoan (2 edo 3 lagun bakoitzean), Mundaizeko
ontziralekuraino. Urumea bere uretatik zehar nabigatzeko aukera aparta, arraunean eta bere
bidean izan dituen aldaketak behatuz.
Partehartzaileak: 20 pax
Urumeatik piraguan [HidroLogikak]
Data: Ekainak 10
Edukia: Ura bideratzeko lanen ondorioz Martutenen eraikitako moilatik abiatuz, ibaiaren
jaitsiera egingo dugu piraguatan Mundaizeko ontziralekuraino. Urumea bere uretatik zehar
nabigatzeko aukera aparta, arraunean eta bere bidean izan dituen aldaketak behatuz.
Partehartzaileak: 13 pax
Añarbeko urtegira irteera [HidroLogikak]
Data: Ekainak 11
Edukia: Añarbeko Uren Mankomunitatearen eskutik Añarbeko urtegiko azpiegiturak eta
ingurunea ezagutuko ditugu. Urtegi horrek Gipuzkoako biztanleen %44 hornitzen ditu.
Donostiako ur-hornidurari buruzko historia ere ezagutuko dugu, bai eta sistema hori
egonkortzeko burutuko diren lanak ere.
Partehartzaileak: 25 pax
Taller de limpieza de semillas en Beizama, con Aleka [Haziera]
Data: Azaroak 3
Edukia: Beizamako Amenabar baserrian du egoitza Aleka elkarteak. Bere helburu nagusia da
artisau eran ekoiztutako hazi ekologikoen ugalketa eta salmenta. Esperientzia berri hori
ezagutuko dugu zalantza praktikoak planteatuz eta nahi duenak Alekan eskuragarri dauden
tresnak erabiliz bere haziak garbitu ahal izango ditu.
Partehartzaileak: 6 pax
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Tolosako Babarrun Elkartera bisita [Haziera]
Data: Azaroak 22
Edukia: Tolosako Babarrun Elkarteak Tolosako babarrunen ekoizleak batzen ditu. Lekale hori
da Gipuzkoako barietate ezagunena eta bertako kultura gastronomian berebiziko papera
betetzen du. Elkartearen lana ezagutuko dugu bisita honetan, bai eta babarrunaren haziak
nola hobetzen, kontserbatzen eta ugaltzen dituzten ere.
Partehartzaileak: 6 pax
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1.3. ESKOLA-HEZIKETA (ESKOLA AGENDA 21)
Eskolen arteko foroak
Edukiak: Eskola Agenda 21 egitasmoan parte hjartzen duten Donostiako ikastetxeetako
ikasleen topaketa, lantzen diharduten gaiaren inguruan eginiko lan eta proposamenak
komunean jartzeko. LHko ikasleak.
Data: Apirilak 27
Partehartzaileak: xxx pax
Eskolen arteko foroak
Edukiak: Eskola Agenda 21 egitasmoan parte hjartzen duten Donostiako ikastetxeetako
ikasleen topaketa, lantzen diharduten gaiaren inguruan eginiko lan eta proposamenak
komunean jartzeko. DBHko ikasleak.
Data: Maiatzak 3
Partehartzaileak: xxx pax
Udal foroa
Edukiak: Udal ordezkarien eta Donostiako Eskola Agenda 21 egitasmoko ikasleen arteko
topaketa.
Data: Maiatzak 17
Partehartzaileak: xxx pax

- 11 -

1.4.- IKASTARO ETA TAILERRAK
Dotoretu zure auzoa: Gabonetako apaingarri jasangarriak sortuz
Data: Urtarrilak 4
Edukiak: Denon artean gabonetako apaingarriak sortzeko haurrentzako jarduera. Material
desberdinak berrerabiliz eta irudimen handiarekin Alfonso XIII plazako zuhaitzak apainduko
ditugu, bertako merkataritzarekin elkarlanean auzoari eder eta bizi eusteko.
Partehartzaileak: 23 pax
Tailer irekia: joskintza, moda eta birziklaketa [JantziAgain]
Data: Hileko azken igandean
Edukiak: Modari, joskintzari, jantzigintzari eta arropen pertsonalizazioa eta optimizazioari
lotutako ideiak eta ezaguerak partekatzeko topagunea. Tytty Thusberg arropa jasangarri, slow
fashion eta birziklaturiko materialen diseinatzaileak koordinatua. JantziAgain egitasmoak
beharrezko materialak eta josteko tresnak jartzen ditu partehartzaileen esku.
Partehartzaileak: xx pax
Haziak ugaltzeko tailerra [Haziera]
Data: Otsailak 15, otsailak 22,
Edukiak: Hazi onak lortzeko hainbat gauza hartu behar dira kontuan, bai eta erreprodukzioa
errazteko gure baratzean nekazal-jarduerak pixkat eraldatzea ere. Tailer honetan teknika
egokiak eta kalitatezko haziak lor tzeko jarraitu beharreko irizpideak ikasiko ditugu.
Partehartzaileak: 10 pax
Bastidoreetan ehunduz [JantziAgain]
Data: Otsailak 26
Edukiak: Joskintza teknikei buruzko lehenengo tailer honetan, JantziAgain egitasmoaren
testuinguruan, bastidore laukietan ehuntzen ikasiko dugu. 25x25 zentimetroko ehungailuak
erabiliz poltso txiki bat edo gure arropak atontzeko eta eraldatzeko osagarriak egin ditzakegu
modu errazean.
Partehartzaileak: 24 pax
Hazitegia egin eta zaintzeko tailer praktikoa [Haziera]
Data: Martxoak 7
Edukiak: Gure hazi propioak ugaltzeko fase garrantzitsu eta zail bat da hazitegia egitea.
Ereite eta zaintza teknika nagusiak, substratu mota ezberdinak, aplikatu beharreko
tratamenduak eta sor daitezkeen arazoak ezagutzeko, Karabelekon lan egiten duten lagunen
esperientzia eta ezaguerak izango ditugu gurean.
Partehartzaileak: 14 pax
Online komunikazioa, tresnak eta gaitasunak
Data: Martxoak 30
Edukiak: Saretuz-ek Adibide agentziarekin batera antolatutako tailer honetan, komunikazio
eredu klasikoak eta berriak aztertuko dira, kontsumo arduratsuaren ikuspegitik. Besteak beste,
sare sozialen erabilerari buruzko ikasketa.
Partehartzaileak: 23 pax
Ekoprint [JantziAgain]
Data: Apirilak 9
Edukiak: Sustraiak, zurtoinak, hostoak eta loreak erabiliz egiten den estanpazio teknika bat
da EcoPrint, pigmentoa eta formaehunetan zuzenean sartuz. Tailerrak teknika berezi honetara
gerturatuko gaitu eta parte-hartzaile bakoitzak bere lana burutuko du.
Partehartzaileak: 10 pax
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Baratza ekologikoa: etxean zure baratza sortzeko oinarrizko ezaguerak [EtxEKOlanda]
Data: Apirilak 24, maiatzak 8, 15, 22, 29 (euskaraz), eta apirilak 26, maiatzak 3, 10, 17, 24
(gazteleraz)
Edukiak: Ikastaro honetan etxeko terraza edo balkoian baratza bat sortu eta mantentzeko
jakin beharreko guztia ikasiko da, modu guztiz praktikoan.
Partehartzaileak: xx pax
El río como retrato [HidroLogikak]
Data: Maiatzak 5, 6, 7
Edukiak: Lurdes R. Basolík zuzendutako argazki dokumental tailer teoriko-praktikoa aztertuko
ditugu. Mundu zabaleko hainbat ibaitan eginiko lan esanguratsuak, Basolík Danubion
eginikoari harreta berezia eskainiz. Lan horiek guk geuk Urumea ibaiari buruz egingo dugun
argazki-erretratoa sortzeko inspirazio bilakatuko zaizkigu.
Partehartzaileak: 21 pax
Artozko alfonbrak ehunduz [JantziAgain]
Data: Maiatzak 14
Edukiak: Euskal Herrian antzina erabiltzen zen teknika batez arto-hostoekin egingo dugu lan,
etxera eramateko pieza txikiak eginez. Aspaldi, alfonbrak egiteko erabili ohi zen bezala josiko
ditugu hostoak. Lola Altolagirrek zuzendutako jarduera.
Partehartzaileak: 10 pax
Taller práctico sobre materiales naturales para uso en interior de viviendas [Semana de
la Construcción Sostenible]
Data: Maiatzak 20
Edukiak: Gure etxebizitzen barnealdean material egokiak, toxikorik gabeak eta naturalak
erabiltzea funtsezkoa da. Tailer honetan, aditu baten eskutik estaldura naturaletara hurbiltzeko
aukera izango dugu, erakustaldi praktikoa egingo da eta partehartzaileek eurek ere,
materialen aplikazioak probatzeaz gain, hainbat lagin egingo dituzte.
Partehartzaileak: 6 pax
Pigmentu naturalekin margoak egiten ikasteko haurrentzako tailerra [Semana de la
Construcción Sostenible]
Data: Maiatzak 20
Edukiak: Material tradizional naturalak erabiliz, haurrek eurek sortuko dituzte margoak,
ondorengo tailerrean euren sorkuntzak egiteko material gisa erabiltzeko, baita talde muralean
ere.
Partehartzaileak: 24 pax
Birziklatutako ehunekin arrosak [JantziAgain]
Data: Ekainak 11
Edukiak: Erabiltzen ez diren ehunekin (%100 poliester) loreak egiten ikasiko dugu, sugarraren
teknika erabiliz Inma Gómezekin.
Partehartzaileak: 10 pax
Urdin Urumea [HidroLogikak]
Data: Ekainak 16, 17, 18
Edukiak: Tailerraren helburua da zianotipiaren prozesuaren bidez irudiak lortzeko teknikara
gerturaketa bat egitea. Teknika horrek eskaintzen dituen aukera grafikoak esploratuko ditugu
Urumea ibaira gerturaketa esperimentala egiteko eta espazioaren, argiaren eta denboraren
arteko harremana ikusgai egingo duen lana sortzeko. Jon Cazenavek zuzendutako zianotipia
tailerra
Partehartzaileak: 13 pax
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Ehunezko mandalak, Lucía Sánchezekin
Data: Irailak 10
Edukiak: Gauza politak sortuz erlaxatzeko eta gozatzeko egokia den ehuntze-teknika bat
ikasiko dugu tailer honetan. Mandala apaingarriak egingo ditugu, meditazioan eta sendatzean
aliatu boteretsuak. Mandalak Indian du jatorria (bere izenak 'zirkulu' edo 'gurpil' esan nahi du
sanskrito hizkuntzan) eta beren formaren eta kolorearen arabera interpreta daitezke.
Partehartzaileak: 11 pax
Haziak erauzteko eta gordetzeko ikastaroa [Haziera]
Data: Urriak 5
Edukiak: Haziak erauzteko eta berauek modu egokian gordetzeko irizpide nagusiak ikasteko
tailer praktikoa. Ekar itzazu zure fruituak edo landareak haziak erauzteko 'prest' eta tailerrean
egingo dugu.
Partehartzaileak: 6 pax
Boro (adabakiak) Yolanda Sanchezekin [JantziAgain]
Data: Urriak 8
Edukiak: Janzkien adabakien eta berrerabileraren artea ahaztu xamar dago “ erabili eta bota”
kontsumo-praktikaren erruz. Tailer honetan boro (“adabakiak”) izeneko teknika japoniarra
ikasiko dugu, eskuzko puntadekin diseinu originalak eginez eta adabakiak josiz. Material,
kolore eta puntada konbinazio egokiarekin estilo bereziko piezak egingo ditugu.
Partehartzaileak: 5 pax
Haziak erauzteko eta gordetzeko ikastaroa [Haziera]
Data: Urriak 25
Edukiak: Haziak erauzteko eta berauek modu egokian gordetzeko irizpide nagusiak ikasteko
tailer praktikoa. Ekar itzazu zure fruituak edo landareak haziak erauzteko 'prest' eta tailerrean
egingo dugu.
Partehartzaileak: 8 pax
Indarkeria kontsumitzen duzu? Kontsumoak eta indarkeria matxisten korapiloa
askatzen
Data: Urriak 30
Edukiak: Bazenekien indarkeria kontsumitzen dugula? Indarkeria matxista kontsumoan
naturalizatua, barneratua eta gure gizarteak onartua dagoela? Tailer honekin indarkeria
matxista eta kontsumoaren arteko harremanean sakontzera gonbidatu nahi dizugu.
Deslokalizatutako industrietan indarkeria hori nola ematen den ere aztertuko dugu. “Begirada
Kontzienteak” erakusketara egingo dugun bisita gidatuak tailerrean landuko diren gaietara
modu errazean gerturatzea ahalbidetuko du. Setem Hego Haizea eta Arropa Garbia
Kanpainaren eskutik.
Partehartzaileak: 12 pax
Artilezko jertseak: upcycling Kris Merakirekin
Data: Azaroak 12
Edukiak: Erabiltzen ez ditugun artilezko jertseak neguan erabiltzeko eskuzorro, galtzerdi
edota ileorde-txano erakargarri bilakatuko ditugu. Gure sorkuntzak apaintzeko artilezko loreak
egiten ere ikasiko dugu.
Partehartzaileak: 12 pax
Hegaztiak bereizten ikasteko ikastaro aurreratua
Data: Azaroak 22, 23, 25
Edukiak: Habia udalerrian egiten duten hegazti ohikoenak bereizteko formakuntza aurreratua
eskainiko du ikastaroak, Donostiako hegazti habiagileen Atlas (AtlaSS) egitasmoaren baitan.
Bi saio teoriko izango ditu, bai eta behaketak egiteko eta ikasitakoa praktikara eramateko
irteera bat ere, Ametzagaina. Antolatzaileak: Donostiako Udala, Aranzadi Zientzia-Elkartea,
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Cristina Enea Fundazioa, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ugatza-Club Vasco de Camping
eta SEO/BirdLife.
Partehartzaileak: 12 pax
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1.5.- ASTE TEMATIKOAK
1.5.1.- Aste Berdea
Ekainaren 5ean ospatzen den Ingurumenaren Mundu Eguna dela-eta, Cristina Enea
Fundazioak hainbat jarduera antolatu ditu egunotarako, Aste Berdea izeneko programazioan
bilduak. Jardueran Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean eta Ulia Interpretazio
Zentroan izan go dira.
Cristina Eneako Ingurumen Ipuin Lehiaketaren sari-banaketa ekitaldia
Data: Ekainak 5
Edukia: Cristina Eneako VIII. Ingurumen Ipuin Lehiaketara aurjeztu diren lan onenak saritzeko
ekitaldia. LH eta DBH maila bakoitzean bi sari ematen dira, euskarazko eta gaztelerazko
ataletan.
Partehartzaileak: 53 pax
2015ko Urteko Iraunkortasunaren Txostena
Data: Ekainak 23
Edukia: Cristina Enea Fundazioko Iraunkortasunaren Behatokiak Donostiako Iraunkortasunari
buruzko Urteko Txostena publikatu du, 2015. urteari dagokiona. 14 ataletan banatuta dauden
48 adierazleren bidez hiriko ingurumen-egoeraren diagnostikoa egiten du txosten honek,
denboran zehar izan duten bilakaera aztertuz eta lortutako datuen inguruan hausnartuz.
Bestalde, gizonen eta emakumeen presentzia desberdina bereizi ahal izan diren esparruetako
genero-ikuspegi zehatzagoa biltzen du txostenak, bai eta aukera parekotasunaren aldeko
Erakunde laguntzaileei buruzko adierazle bat ere.
Partehartzaileak: 12 pax
1.5.2.- Mugikortasunaren Astea
Europako Mugikortasun Jasangarriaren Astea. “Mugikortasun garbia, partekatua eta
zentzuduna”
Data: Irailak 16-22
Edukiak: Beste urte batez, Europar Batasunak garraiobide aktibo edo kolektiboetara
gehietzearen eta ibilgailu pribatua gutxiago erabiltzearen onurei buruz hausnartzeko gonbitea
egiten digu. Aurtengo leloak garraioa eta ekonomiaren arteko harreman estua azpimarratu
nahi du, mugitzeko era arduratsuagoak eta zentzudunagoak tokiko ekonomian eragiten duela
nabarmenduz.
1.5.2.- Hegaztien Astea
Hegaztien Eguna. Ulian txio-txioka
Data: Urriak 1
Edukiak: Cristina Enea Fundazioak hegaztien ezagutza eta babesa bultzatzeko Hegaztien
Eguna ospatuko du. Aurtengo jardueren programak Cristina Enea parketik Ulia Interpretazio
Zentrora egingo du hegan.
Partehartzaileak: 16 pax
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1.6.- ZIKLOAK
1.6.1.- “Lagunekin zinemara”. Eguberrietako zinemaldia Cristina Enean
Eguberrietan haur eta gazteei eskainitako zine-emanaldia Cristina Enea.
“Tarzan”
Data: Abenduak 27
Ikusleak: 0 pax (parkea itxita egon zen haizeteagatik)
1.7. KANPAINAK
1.7.1.- Gabonak zuretzat
Birziklatutako txotxongiloak
Data: Abenduak 26
Edukiak: Egunkari zaharrak, plastikozko poltsak edo komuneko tutuak bota behar al
dituzu? Zatoz Cristina Eneara txotxongilo dibertigarriak sortzera.
Bisitariak: 8 pax
Urtezahar gaueko festarako prestatzen!
Data: Abenduak 28
Edukiak: Material berrerabiliarekin zure gustoko txano, pajarita eta maskarak sortu
ahal izango dituzu, urte zahar festa primeran pasatzeko.
Bisitariak: 5 pax
Aitona-amonen opariak
Data: Abenduak 29
Edukiak: Belaunaldien arteko tailer honetan, nagusiek gazteenei birziklatutako
materialekin opari eder bat nola egin erakutsiko diete. Panpin paraxutista dibertigarri
bat, plastikozko poltsak erabiliz. +55-rekin elkarlanean.
Bisitariak: 2 pax
1.7.2.- Uda berdea
Zentzumenekin jolasean eta Cristina Eneako altxor ezkutua
Data: Uztaila eta abuztua
Edukia: Udan haur eta gazteen taldeei eskaintzen zaizkien jarduerak sartzen dira
kanpaina honetan. Aurtengoan Izadi Kapitaina Superheroi bat parkean eta
Dukearen altxorraren bila tailerrak burutu dira, eta partehartzaileak Haur Hezkutzako
eta Lehen Hezkuntzako lehen mailako gazteak izan dira.
Partehartzaileak: 432 pax.
1.7.3.- Kontsumoaren eguna
Kontsumo kontzientea, herri partaidetzatik eraikitzen den kontsumoa
Data: Martxoak 18
Edukia: Donostiako Kontsumo Kontziente eta Arduratsuaren aldeko Sarea den
Saretuz eragilearekin elkarlanean, hirian zehar hainbat informazio gune kokatuko dira,
gure planetarekiko modu adeitsuan, arduratsuan eta eraldatzailean erosketak egiteko
aukeren inguruan hausnartzeko.
Partehartzaileak: 256 pax.
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1.8.- PROIEKTUAK
1.8.1.- JantziAgain
JantziAgain egitasmoak bi jarduera-esparru ditu: bigarren eskuko arropa partekatzeko
merkatua eta tailerrak. Aurten, Tytti Thusbergek koordinatutako tailer irekiak (moda,
joskintza eta jantzien optimizaziori buruzko ideia eta ezagutzak partekatu nahi
dituztenentzat) joskintzarekin loturiko tailer tematiko sorta batekin txandakatuko ditugu.
1.8.2.- EtxEKOlanda
Baratze bat nola egin, eta nola zaindu ikasteko haur, gazte eta helduei zuzendutako
ikastaroak, bi esparrutan bananduak: ikastetxeei eta helduei. Ikastetxeei zuzendutako
jardueretan, eskola-baratzeak lantzen dira (eta eskolak ez badauka baratzea, Kultur
Etxeetakoak erabiltzen dira, une hauetan esaterako, Intxaurriondokoa eta
Lugaritzekoa). Helduei zuzendutakoetan berriz, ikastaro teoriko-praktikoak eskaintzen
dira aipaturiko bi kultur etxeetan eta Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean.
1.8.3.- Agora K2050
AGORA K2050 egitasmoan, hilero San Telmo Museoan izango diren hitzaldi, mahaiinguru eta solasaldi publikoen bidez gai ezberdinetako hainbat aditurekin iritzia
partekatzeko aukera egongo da egungo gizartearen ekoizteko, kontsumitzeko eta
ugaltzeko moduei lotutako ingurumen inpaktoei eta inpakto sozialei buruz. Pluraltasun
hiritarrarentzat topagunerako espazio ireki baten gisara eratu da AGORA K2050, non
etorkizuneko belaunaldien bizitza bermatuko duen gizarte eredu baterako trantsizioari
buruzko konplexutasunak, ezajakintasunak eta galderak plazaratuko diren, bai eta
gizarte eta hiri libreago, bidezkoago eta Planetarekin harmoniatsuago bat lortzeko
erronkak ere.
1.8.4.- Haziera
Haziak eta beren inguruko jakinduria zabaltzeko eta partekatzeko lekua da. Eskala
txikiko nekazaritza mantendu, eta landutako bioaniztasunaz kezkatzen diren pertsona
eta erakundeentzako topagunea. Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean
hazien artxibo honek, gaur egungo nekazaritzaren eta elikaduraren egoerari buruz
hausnartzeko landa munduari lehio bat irekitzen dio.
1.8.5.- HidroLogikak
Haritzalde Naturzale Elkarteak eta Ramón Arambarri argazkilariak sortu duten
“Urumea bizi” erakusketa dakar aurtengo HidroLogikak egitasmoak. ‘Bizi Urumea,
Urumea bizirik!’ leloarekin ibaiarekin bat egiten lagunduko diguten jarduera-sorta
aurkezten dugu, betiere ikuspegi artistikotik, bere ekosistema ezagutzeko edo
estimatuz, edota kirol eta jolas jarduerekin. Loiolako Kultur Etxearekin (Donostia
Kultura), Añarbeko Urak Mankomunitatearekin eta Arrauning-ekin elkarlanean, ibaiaren
eta hiriaren arteako gerturaketa eta bizikidetza prozesuak sustatzen jarraitzen du
HidroLogikak egitasmoak.
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1.9.- BESTELAKOAK
Ipuin-kontalari saioa Super Amara saltokietan (Donostia, Irun, Andoain)
Data: Otsailak 11, 18, martxoak 11, 18
Edukiak: Cristina Eneako ingurumen ipuin lehiaketako ipuin onenekin kontalari-saioa,
eta eskulanak.
Partehartzaileak: 105 pax
Paperezko istorioak. Txotxongilo emanaldia
Data: Martxoak 18
Edukiak: Kontsumo Arduratsuaren eguna ospatzeko txotxongilo emanaldia izango da
Behibi´s konpainiaren eskutik. Kontatuko diguten Paperezko istorio honetan, giza
balioak gauza materialen ondotik nagusitzen direla ikusiko dugu.
Partehartzaileak: 68 pax
El Herbario de Chernóbil: Fragmentos de una Conciencia Explotada (topaketa
Anaïs Tondeur eta Michael Marderrekin)
Data: Martxoak 22
Edukiak: Anaïs Tondeurrek eta Michael Marderrek Txernobyli buruzko euren lana
erakusten duen erakusketatik gidatuko gaituzte. Ondoren, Txernobyleko 30.
Urteurrenean argitaratu duten liburua aurkeztuko dute, historiako istripu nuklear
okerrenak sortutako traumaren esperientzia (edo ez-esperientzia) aztertzen duen lana,
aurre egiteko ar teak eta filosofiak duten garrantziaz hausnartuz.
Partehartzaileak: 18 pax
Ate irekiak Loiolako hondakin-uren araztegian
Data: Martxoak 22
Edukiak: Uraren Munduko Eguna ospatzeko, Añarbeko Urak-ek Donostiako Loiola
auzoan kokaturik dagoen hondakin-uren araztegiko ateak irekiko ditu hiritarrentzat.
Loiolako araztegia Gipuzkoako handiena da eta bertan tratatzen dira Mankomunitatea
osatzen duten hamar udalerrietako (Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo eta Astigarraga) etxeetako eta industrietako
hondakin-urak, 400.000 biztanleko karga kutsatzaile baliokide bat dutenak eta eguneko
emaria 100.000 m3-tik gorakoa da.
Partehartzaileak: 11 pax
Chernobyl Herbarium erakusketara bisita gidatua
Data: Apirilak 26
Edukiak: Txernobylgo hondamendi nuklearraren 31. urtemugarekin bat eginez,
"esklusio gunean" landatutako landareen fotogramekin Anaïs Tondeur artistak
sortutako herbarioa bisitatuko dugu. Historiako hondamendi nuklear handienaren
inguruan hausnartuko dugu baita ere Michael Marder filosofoak idatzitako Lehertutako
Kontzientzia baten Pasarteak lanarekin. Txernobyleko traumari aurre egiteko tresna
gisa artea eta filosofiara gerturaketa bat egiteko balioko digute bisita gidatu hauek.
Partehartzaileak: 8 pax
"Todavía la luz" olerki-bildumaren aurkezpena, Marian Fernández López
egilearekin
Data: Maiatzak 6
Edukiak: Inguruko guztia gainbehera dihoanean. Bizitzak zentzua galtzen duenean.
Oso gureak diren ziurtasunak zalantzak bihurtzen direnean. Iluntasuna gure barrura
sartzen uzten dugunean, orduan eta segundu bakar batez, argi izpi bat belarretan
ikusezina den horretara esna arazten gaitu.
Partehartzaileak: 21 pax
Seminario: Arte y medio rural: explorando territorios fronterizos [Haziera]
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Data: Maiatzak 9
Edukiak: Lurraldearekiko begirada berriak sor ditzaketen dinamikak aktibatzeko
gaitasuna duen ekintzarako eta hausnarketarako espazioa irekitzen du artearen eta
landagunearen arteko topaketak. Euskal Herrian ia garatu ez den eremu hori
esploratzeko, beren jarduna AEBetan, Erresuma Batuan, Asturiasen edota Iparraldean
lantzen diharduten hainbat kolektibo ar tistiko gonbidatu ditugu.
Partehartzaileak: 26 pax
Mural kolektibo bat Haziera hazien artxiboan [Haziera]
Data: Maiatzak 10
Edukiak: Amy Franceschini eta Seed Journey-ko eskifaia gurean izango direla
aprobetxatuz, mural berri bat egingo dugu eurekin Haziera hazien ar txiboan.
Partehartzaileak: 9 pax
Apertura y visita guiada a la exposición Urumea bizi [HidroLogikak]
Data: Maiatzak 13
Edukiak: Haritzaldek sorturiko erakusketa bisitatuko dugu. Erakusketak gogoratzen
digu ibaia, bizitza-iturri gisa, joan-etorrian ikusten dugun ura baino gehiago dela, bere
ibarra ere badela eta bertako biztanle guztiak ere. Ramon Arambarri argazkilariaren
objektiboaren bidez biztanle horietako batzuk aurkezten dira eta beren berezitasunak
azaltzen dira, bertatik-ber tara komentatzeko aukera izango ditugunak.
Partehartzaileak: 14 pax
Urtaroak Vivaldiren begietatik [HidroLogikak]
Data: Maiatzak 26
Edukiak: Vivaldiren “Lau urtaroak” da lan honen abiapuntua. Musika klasikoa eta
teatro beltza uztartzen ditu, ikus-entzuleen ilusioa eta irudimena areagotzeko. Uraz
gain, ikuskizun arin, dibertigarri eta berritzailea sortzen duten bestelako hainbat
pertsonaia eta elementu aurkezten dira bertan.
Partehartzaileak: 98 pax
Urumea bizi erakusketara bisita gidatua [HidroLogikak]
Data: Maiatzak 27, ekainak 17, uztailak 16, abuztuak 6
Edukiak: Ibaia ez da bizi-iturri soila. Ikusten dugun ura baino zerbait gehiago ere bada.
Ertzak, zeharkatzen duen lurzoroa, lurrazpiko urak, basoak, uholde-lautada, inguruko
mendi magalak eta hango landaredia, haranak, azken batean, arro osoa. Bisitan zehar
xehetasun gehiagorekin ezagutuko ditugu biztanle eta protagonista horiek guztiak.
Partehartzaileak: 47 pax
Itsasoko ura Martuteneraino iristen da [HidroLogikak]
Data: Ekaina 22
Edukiak: Kulkik itsasoari eta itsas-kulturari loturiko hainbat jolas herrikoi proposatzen
dizkigu. Jolasekin irudimena erabiliko dugu, baita parte hartu eta ongi pasa ere festa
giroan! Utz dezagun marea igotzen eta Martutene jolasez blai busti dezala!
Partehartzaileak: 40 pax
Uraren bideak, ibilaldi gidatua Miren Urquijorekin [HidroLogikak]
Data: Uztailak 1
Edukiak: 1658an Morlanseko ubidea eraiki zen, 19 iturburutan jatorria zuten urak
harresiaren barnean zegoen hirira bideratzeko. Amara, Morlans, Arbaizenea eta Aieten
zehar egingo dugun ibilbide honetan, Donostiako historian izan duten garrantzia
ezagutuko dugu, baita gaur egun iturri eta azpiegitura hauek duten egoera ere.
Partehartzaileak: 21 pax
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Gari Zientzialari
Data: Uztailak 24
Edukiak: Gari jakinmin handiko mutila da. Zientzialari izaera duela dio, bere buruari
galderak egiten dizkiolako etengabe, gauzen zergatia ezagutu nahi izaten duelako beti.
Garik, zientziak naturan gertatzen dena azaltzen duela dio. Aurten Sagueseko
festetara etorriko da gaztetxoenekin esperimentu ikusgarriak egitera.
Partehartzaileak: 35 pax
IV. Urumea Blues&Jazz Festibal [HidroLogikak]
Data: Uztailak 27
Edukiak: Ibai ertzeko musika emanaldia. Bere ardatzak izango dira blues-a eta
Urumea. Bere laugarren edizioan jazz musika ilunabar polifoniko baten protagonista
ere izango da.
Partehartzaileak: 325 pax
Bisita gidatua “Iberiar hegazti sarraskijaleak” erakusketara egileen eskutik
Data: Irailak 2
Edukiak: Hegazti nekrofagoen askotariko lumajeak, formak eta itxurak
argazkigintzarako aukera amaigabeak eskaintzen dituzte. Horixe baliatu dute Ramón
Arambarrik eta Mario Bregañak, mendi garaietako eta eremu bakartietako ikur diren
espezie horien alor eder eta misteriotsuenak antzemateko. Bi argazkilariak izango
ditugu gidari erakusketan zehar, eta hegazti horien eta berauen argazkiak ateratzeko
esperientzaiari buruz hitz egingo digute.
Partehartzaileak: 19 pax
Bisita gidatua “Begirada kontzienteak” erakusketara
Data: Irailak 14
Edukiak: Inoiz pentsatu al duzu zer-nolako eragina duten zure eguneroko ohiturek eta
jokabideek tokian-tokian eta mundu osoan? Calcuta Ondoan Garapenerako Gobernuz
Kanpoko Erakundeak hausnarketa egiten lagunduko digu ezinbesteko erakusketararen
bisita gidatuarekin (konzienziak esnatu eta balioak, bizitza, pertsonak errespetua eta
ingurumena, landu nahi dituen).
Partehartzaileak: 17 pax
Saretuz Sarearen VI Jardunaldiak: “Kontsumoa eraldabide”
Data: Irailak 29-30
Edukiak: Donostiako Kontsumo Kontziente eta Arduratsuaren Sarea den Saretuz-ek
ere VI. Jardunaldi irekiak antolatu ditu. Lehenengo egunean Campo Creativo Ceroko
Maribel Gomez Sanjuan eta Mugarik Gabeko Ekonomilariak elkarteko Juan Marín
izango dira zoriontasuna ematen duten bizitza-estiloei eta kontsumoereduei buruz
hizketan, bizitze ona eta bali oen psikologiatik eraikitako proposamenen bidez.
Bigarren eguna etxebizitza bezalako oinarrizko esparru baterako alternatibak aurkitzen
emango dugu, eta horretarako etxebizitza komunitarioen edo/eta kooperatiboen
hainbat esperientzia izango dira.
Partehartzaileak: 16 pax
Bisita gidatua “Iberiar hegazti sarraskijaleak” erakusketara egileen eskutik
Data: Urriak 1
Edukiak: Hegazti nekrofagoen askotariko lumajeak, formak eta itxurak
argazkigintzarako aukera amaigabeak eskaintzen dituzte. Horixe baliatu dute Ramón
Arambarrik eta Mario Bregañak, mendi garaietako eta eremu bakartietako ikur diren
espezie horien alor eder eta misteriotsuenak antzemateko. Ambos fotógrafos nos
guiarán por esta muestra contándonos más cosas sobre estas aves y la experiencia de
fotografiarlas.
Partehartzaileak: 14 pax
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Bisita gidatua “Errefuxiatuak Ongietorri” erakusketara
Data: Urriak 18
Edukiak: Modu zehatz batean ekoiztu eta kontsumitzeak, behartutako
desplazamenduak, gerrak, aldaketa klimatikoak ekarritako milioika pertsonen
lekualdatzea ekar ditzake? Honek guztiak, harremanik al du gurekin, gure
bizimoduarekin? Tarana Karimekin.
Partehartzaileak: 13 pax
CLIMATHON, Klima Aldaketaren munduko topaketa
Data: Urriak 27
Edukiak: 242 hiritan klima-aldaketaren inguruan izango den aldi bereko topaketa
globala da, lurralde bakoitzean klimaren erronkarentzat egitasmo berritzaileak
eztabaidatzeko eta proposatzeko pertsonak elkartzeko asmoz.. Donostiak bat egin du
ekimenarekin eta aukeratu duen erronka da elikadura sistema osasungarria eta
pertsona guztientzat eskuragarria, elikagaien hondakinak murriztu eta bioaniztasuna
zainduko duena.
Partehartzaileak: 21 pax
Bisita gidatua “Begirada kontzienteak” erakusketara
Data: Urriak 30
Edukiak: Ba al zenekien indarkeria kontsumitzen dugula? Indarkeria matxistak
kontsumoan naturalizatuak , barneratuak eta gure gizartearengatik normal balira
bezala onartuak daudela? Bisita gidatuak ondorengo tailerrean landuko diren gaietara
modu errazean gerturatzea ahalbidetuko du. Tailer honekin indarkeria matxista eta
kontsumoaren arteko harremanean sakontzera gonbidatu nahi dizugu. Informazio
gehigarria.
Partehartzaileak: 12 pax
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2.- URGULLEKO NATUR TXOKOA
2.1.- UDABERRIA
2017an ere Urgulleko Natur Txokoa Aste Santuko oporretako bi asteetan egunero ireki
da, astean bitan jarduera bereziak eginez (astearte eta asteazkenetan). Hauexek
partehartzaile datuak:
DATA
JARDUERA
PERTSONAK
Apirilak 11, asteartea
Lurra, ura eta airea
46
Apirilak 12, asteazkena
Barraskilo pirataren altxorra
53
Apirilak 18, asteartea
Urgulleko sugandila eta bere
31
narrasti kuadrila
Apirilak 19, asteazkena
Izadi kapitaina, superheroi bat
58
Urgullen!
2.2.- UDA
2017ko uztailaren 1etik abuztuaren 31arte (biak barne) irekita egon da astean zehar,
asteburu eta jaiegunak barne. Tailer eta jarduera bereziak antolatu dira astean bitan,
astearte eta asteazkenetan (Aste Nagusian izan ezik) arratsaldeko 18:00etatik
19.00etara.
DATA
JARDUERA
PERTSONAK
Uztailak 4, asteartea
Baratzea antolatzen
40
Uztailak 5, asteazkena
Birziklatutako txotxongiloak
35
Uztailak 11, asteartea
Patatekin natura sortuz
56
Uztailak 12, asteazkena
Ikusi-makusi
35
Uztailak 18, asteartea
Hondarrezko animaliak
33
Uztailak 19, asteazkena
Izadi kapitaina, superheroi bat
47
Urgullen
Uztailak 25, asteartea
Badator zirkoa!
68
Uztailak 26, asteazkena
Urgulleko piratak
63
Abuztuak 1, asteartea
Plist plost hor konpost!
25
Abuztuak 2, asteazkena
Naturan mila kolore
39
Abuztuak 8, asteartea
Buztinezko animaliak
25
Abuztuak 9, asteazkena
Urgulleko altxorraren bila
86
Abuztuak 22, asteartea
Erle familia
48
Abuztuak 23, asteazkena
Margari zientzialari
75
Abuztuak 29, asteartea
Barazki azoka
10
Abuztuak 30, asteazkena
Laster arte, Natur Txoko! Amaiera
0
festa
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3.- ULIA INTERPRETAZIO ZENTROA
3.1.- ERAKUSKETAK
Uliatik oinez
Data: 2017ko urtarrilak 14 – martxoak 19
Edukiak: Uliara jende asko eta asko etortzen da ibiltzera, mendian zehar horretarako
bide sare aparta baitago. Bisitariaren denbora eta interesen arabera egin beharreko
aukera da, batzuk hiritik hain gertu dagoen gune honen ezaugarri naturalak erakutsiko
dizkigute, beste batzuk historian zehar bidaiatuko dugu edo herri desberdinen arteko
lotura ahalbideratuko dute. Erakusketa honetan Ulia Interpretazio Zentrotik egiten diren
hiru proposamen ezagutzeko aukera izango dugu bertan aurki ditzakegun bitxikeria eta
paisaien argazkiz lagundurik.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 326 pax
Uliako lore sorta
Data: Apirilak 1 – ekainak 25
Edukiak: Udaberrian kolorez betetzen dira mendietako bazterrak. Mota, forma eta
kolore askotariko loreak dira hein handi batean honen erantzule. Batzuk bereziagoak,
beste batzuk arruntagoak, harrigarria da pausu gutxi batzuetan aurki dezakegun
aniztasuna. Argazki erakusketa honen bitartez, Uliako bide ertze eta zelaietan hazten
diren loretxoetan jarriko dugu lupa, beraien bitxikeriak ezagutu eta bereizten ikasteko.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 807 pax
Uliako transbordadore aereoa
Data: Uztailak 8 – abuztuak 27
Edukiak: Asko ziren XX. mende hasieran Ulian mendiak erakartzeko zituen arrazoiak,
agian ikusgarriena gaur egun aterpea dagoen gunea Uliako gailurrarekin lotzen zuen
transbordadore aereoa izan zen. Amigos de la Cultura Científica elkartearekin
elkarlanean, garraiobide berritzaile honen argazki erakusketa bat osatu dugu eta
Gonzalo Martínezek egindako maketa motorizatuaren bitartez mugimenduan ikusteko
aukera ere izango dugu.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 1002 pax
Ulia itsasoari begira
Data: Irailak 29 – abenduak 17
Edukiak: Jende asko Uliara argazki kamera hartuta gerturatzen da eta iparraldeko
bideetatik goazela ezinezkoa da itsaso zabalak atentzioa ez ematea. Uliako
itsaslabarrak dira mendia eta itsasoaren arteko topagune eta milaka egoera, forma eta
kontraste eskaintzen ditu. Uliara etortzen diren bisitarien objektiboek hauetako asko
jasotzen dituzte eta begirada pertsonal hauekin osatu dugu argazki erakusketa hau.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 345 pax
Itsasoko begiradak
Data: Abenduak 23 – 2018ko martxoak 18
Edukiak: Uliako ekosistemarik interesgarrienetakoa izanik, gainetik bakarrik ikusi ohi
ditugu itsaslabarrak. Baina badira Uliako itsas labarren beste ikuspegi bat edukitzeko
aukerak eta horregatik, gure ikuspegia osatzeko, itsasotik egindako argazki sorta
batekin osatu dugu erakusketa berri hau. Itsasontziz egindako txangoan, Joseba
Parron eta Xabier Ubedaren begiradaren bitartez, Uliako itsaslabarraren forma eta
biztanleak eta gizakiaren arrastoak ezagutzeko aukera izango dugu.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 30 pax
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3.2.- TAILERRAK
Uliako putzuak, urezko altxorrak
Data: Otsailak 4
Edukiak: Animalia talde mehatxatuenen artean daude anfibioak eta honen arrazoi
nagusietako bat beraientzat ezinbestekoak diren hezeguneen suntsiketa da. Aurten,
hezeguneen eguna ospatzeko gure ingurua animalia hauentzat egokituko dugu familia
giroan Aranzadi Zientzia Elkarteko eta Haritzaldeko kideen laguntzaz eta txikienekin
tailertxo bat burutuko dugu. Anima zaitezte ekimen honetan parte hartzera!
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 15 pax
Bihotz Inguru baso txangoak
Data: Urtarrilak 14, otsailak 11, martxoak 11, apirilak 8, maiatzak 13, ekainak 10,
azaroa, abendua.
Edukiak: Geroz eta gehiago dira haurrak naturarekin harremanetan hezteak beraien
garapenerako duen garrantzia azpimarratzen duten ikerketak. Hori dela eta, Bihotz
Inguru-Baso-Eskola elkartearekin elkarlanean, familia osoarentzako irteerakburutuko
ditugu. Ibilbideak haurrei egokituak izango dira eta hauen helburua Donostialdean
ditugun baso eta naturgune desberdinak ezagutzeko aukera eskaini eta naturarekin
harremana sustatzea da.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 266 pax
Oporrak naturaz blai
Data: Apirilak 13-17
Edukiak: Uliak aukera ugari ematen digu oporrak naturarekin harremanetan pasa eta
txoko berriak aurkitzeko. Hori dela eta, Ulia Interpretazio Zentroan hainbat ekintza
antolatu ditugu, familia giroan inguru honi buruzko gauza berriak ezagutu eta ondo
pasatzeko. Animatu parte hartzera!
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 46 pax
Euren kantuen bidez hegaztiak bereizteko ikastaroa
Data: Maiatzak 13/14
Edukiak: Mikel Olanok eskainitako ikastaro praktikoa, non ordubeteko sarrera teorikoa
egin ondoren, euren kantuen bidez hegaztiak ezagutzeko irteera egingo den Ulia
menditik zehar. Jarduera hezigarri hau Donostiako hegazti habiagileen atlasaren
proiektuan txertatzen da.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 50 pax
Uliako zuhaitz kuttunak
Data: Ekainak 3
Edukiak: Zuhaitzak ezinbestekoak dira gure paisaian eta asko dira eskaintzen
dizkiguten opariak. Zer gustura egoten garen udan beren itzalean, zein forma eta
kolore bitxiak dituzten euren hostoek, zein goxoak ematen dituzten fruituak!
Ingurumenaren egunaren ospakizunekin bat eginez, merezi duten arreta eskaini nahi
diegu. Gustuko al dituzu zuhaitzak? Zatoz Uliara zure kuttunena aukeratu eta bere
zaintzaile bihurtzera.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 4 pax
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Ulia eta itsasoa, argazkilaritza tailerra
Data: Irailak 16
Edukiak: Ulian egingo den tailer praktiko baten bitartez, paisaia argazkilaritzaren
ikuspegi orokor bat ezagutzeko aukera izango dugu Joseba Parronen gidaritzapean.
Arlo honetan esperientziarik gabeko pertsonentzat abiapuntu eta dagoeneko paisaia
landu dutenentzat bide berrien esploraziorako inspirazio iturri izatea du helburu.
Dauzkagun gailuak dauzkagula, paisaia argazkigintzari heltzeko hamaika bide dagoela
deskubrituko dugu gurearen bila. Animatzen al zara?
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 11 pax
Ulia mendian kontserbazio lanak
Data: Irailak 24
Edukiak: Decathlon eta SEO BirdLiferekin batera, boluntariotza ekimen bat burutuko
dugu Ulian bertako ekosistemen kontserbazio egoera hobetu eta ingurune natural
esanguratsu honen inguruko ezagutza handitzeko helburuarekin. Ekimen honen
barruan, ingurunearen garbiketa orokorra egiteaz gain, hegazti espezie
desberdinentzako habia kutxak jarri eta ingurunea eta bertan bizi diren hegaztiak
ezagutzeko ibilbide bat burutuko dugu, goiza elkarrekin bazkalduz amaituko dugu.
Haurrentzako tailerrak ere egongo dira.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 45 pax
Ulian txio-txioka
Data: Urriak 1
Edukiak: Uliatik paseatzen dugunean txorien kantuz betetzen zaizkigu belarriak.
Batzuk oso aldakorrak, beste batzuk nota bakarrez, batzuk garrasika eta besteak
txirula bezain goxo. Baina zergatik kantatzen dute txoriek? Noiz? Zer esan nahi dute?
Tailer dibertigarri baten bitartez txorien hizkuntza ezagutzen saiatuko gara.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 16 pax
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3.3.- IBILBIDEAK ETA IRTEERAK
Uliako loreak ezagutzen
Data: Maiatzak 27
Edukiak: Paisaiari begiratzeko ohiturarekin gutxitan jartzen dugu atentzioa edozein
bide ertz edo lorategitan agertzen diren loretxoei. Ulian lore aniztasun handia dugu,
baita lore bitxi bereziak ere. Joana García, “Guía de flores de euskal Herria” liburuaren
egilearekin batera, hauek identifikatu eta beraien erabilera eta ezaugarri
esanguratsuenak ezagutuko ditugu.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 20 pax
Uliako transbordadorea
Data: Uztailak 8
Edukiak: Ulia, natur eta aisiagune bat izateaz gain, garraiobide berriak probatzen
aitzindari izan da historian zehar. Bertara iristeko eraiki zen tranbia elektrikoa bera
atrakzio bihurtu bazen ere, are ikusgarriagoa zen Uliako bi tontor lotzen zituen
transbordadore aereoa. Uliako historiarekin batera ezohiko garraiobide honen
bitxikeriak ezagutzeko aukera izango dugu ibilbide erraz baten bidez Amigos de la
Cultura Científica taldeko kide eta Madrilgo Konplutenseko Unibertsitateko irakasle den
Francisco A. González Redondoren eskutik. Ekintza Interpretazio Zentroko erakusketa
berriaren inaugurazioarekin amaituko da.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 30 pax
Historian zehar bidaiatzen
Data: Uztail eta abuztuko ostegunak
Edukiak: Gotorleku, balea behatoki, asialdi parke... asko izan dira historian zehar
Uliari eman zaizkion erabilerak eta gaur egun honen aztarnak aurki ditzakegu parkean
zehar. Ibilbide gidatu erraz baten bidez, denboran zehar bidaiatu eta XX. mende
hasierako Ulian murgilduko gara garai hartako eraikin eta ohiturak ezagutzeko.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 9 pax
Itsasotik Uliari begira
Data: Urriak 21
Edukiak: Uliako ekosistema garrantzitsuenetariko bat dira itsas labarrak eta jende
asko gerturatzen da bertara kontrastez beteriko paisaiaz gozatzera. Baina ikuspegi hau
hankamotz geratzen da norabide bakar batean baitoa gure begirada, lurretik itsasora.
Horregatik oraingoan buelta eman nahi izan diogu eta Mater Museoarekin elkarlanean
eta arrantzontzi tradizional batean itsasoratuko gara Ulia eta Jaizkibel mendien
itsaslabarrak eta bertan aurki daiteken flora eta fauna ezagutzera.
Ekoizpena: Cristina Enea Fundazioa
Bisitariak: 34 pax
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3.4.- BESTEAK
Ulia itsasoari begira. Argazki-lehiaketa
Edukiak: Asko dira Uliara gerturatzeko arrazoiak baina ukaezina da bere bista
ikusgarriak kokapena dela eta paisaiaz disfrutatzea dela ohikoenetarikoa. Trantsizio
gunea izateak kontraste gune ere bihurtzen du Ulia, lurrak itsasoarekin bat egiten duen
gunea. Horregatik, Foto Ikatzekin batera antolaturiko argazki lehiaketa honen bitartez,
Ulia menditik itsasora begira jarri nahi dugu.
Antolatzaileak: Cristina Enea Fundazioa eta Foto Ikatz
Bisitariak: 31 pax
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4.- IRAUNKORTASUNAREN BEHATOKIA
4.1.- AGORA K2050
Ciudades 3.0. Un espacio saludable para la ciudadanía [Agora K2050]
Hizlaria: Mario Rodríguez Vargas
Data: Urtarrilak 25
Edukiak: Greenpeacek bultzatzen duen hiri-eredua aurkeztuko da hitzaldian, energiari
dagokionez negutegi efektuko gas isuririk gabeko eredua alegia, berotze globalean
garraioak eta hiriko mugikortasunak duten garrantzian sakonduz. Espainiar estatuko
hiri metropolitar gune nagusietara gerturaketa bat: Bartzelona, Bilbo, Madril, Malaga,
Sevilla, Valentzia eta Donostiaren gaitasunak.
Bisitariak: 115 pax
Transgresiones climáticas, transiciones energéticas y creación de empleo
[Agora K2050]
Hizlaria: Cote Romero
Data: Martxoak 1
Edukiak: Nolakoa da gaur egun gure eredu energetikoa? Lehen mailako zer
energiarekiko mendekotasuna dugu? Bere deskarbonizazioa ahalbidetuko duen beste
eredu energetiko batera jauzi egiteko zer erronka eta aukera daude? Hitzaldian
galdera horiei erantzungo zaie, teknikoki posible, ekonomikoki bideragarri eta sozialki
bidezko den energia berriztagrrietan oinarritutako sistema bat progresiboki indarrean
jartzea ahalbidetuko duten bideak erakutsiz.
Bisitariak: 99 pax
Euskadi: Etorkizunerako Ereiten [Agora K2050]
Hizlaria: Ainhize Butron, Marian Barquín
Data: Martxoak 29
Edukiak: Natur-ondareari eta bioaniztasunari buruzko ikuspegi bat landuko da, bai eta
klima-erronkei aurre egiteko duten gaitasuna ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Klima
Aldaketaren Estrategia 2050 eta Bioaniztasunaren Estrategia 2030 bidez ezarritako
planifikaziotik, aldatzen ari den klimari aurre egiteko Euskadiko ekosistemek ematen
dizkiguten zerbitzuen kontzeptua landuko da.
Bisitariak: 57 pax
El futuro de las nucleares españolas en el aniversario de Chernóbil [Agora
K2050]
Hizlaria: Paco Castejón
Data: Apirilak 25
Edukiak: Espainian 6 zentral nuklear dauden lanean, eta horietatik bik 2 erreaktore
dute bakoitzak (Almaraz eta Ascó), ezarritako potentzia totala 7.728 Mwe-koa izanik.
Batez beste 32 urteko adina dute, hasiera batean 25-30 urteko bizitzarako deseinatu
baziren ere. Garoñako zentral nuklearraren balizko irekierak energia nuklearraren
defendatzaileen eta kontrakoen artean polemika piztu du berriz. Zein da gaur egun
nuklearren panorama? Zer paper joka dezakete zentral nuklearrek klima-aldaketari
aurre egiteko? Zer arrazoi egon litezke estatuko zentral nuklear zaharrena martxan
jartzearen atzean?
Bisitariak: 122 pax
Movilidad Sostenible y Cambio Climático [Agora K2050]
Hizlaria: Carlos Corral, José Luis Cañavete
Data: Irailak 13
Edukiak: Salgaiak garraiatzeko eta pertsonak mugitzeko erek eta bideek, bai eta
hirietako espazio mugatua okupatzeko moduak ere, lotura zuzena dute negutegi
efektuko gas isurien kopuruarekin eta gure hirietateko habitat-en aire-kalitatearekin.
Hirigarraioak eragin handia du klima-aldaketarengan eta garraioari lotutako
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negutegiefektuko gas isurien erdiak hirietan gertatzen dira. Gure inguruko eta mundu
zabaleko hirietako bizitza-kalitatea hobetzeko eta isuriak gutxitzeko garraioaren eta
hirigintza-eraldaketen esparruetan hartzen ari diren neurriak eta aurrean ditugun
erronkak ezagutu eta horien inguruan eztabaidatuko dugu bi adituren laguntzarekin.
Parte hartuko dute Carlos Corral hirigintza-ingeniariak eta José Luis Cañavete
hirigintza-geografoak.
Bisitariak: 119 pax
Turismo sostenible y convivencia ciudadana [Agora K2050]
Hizlaria:
Data: Urriak 18
Edukiak: Nola garatu bisitariek eta bertako biztanleek harmonian oinarritutako
harremana izango duten turismo eredu bat? Nola ahaldundu biztanlegoa, kanpotik
datozenak integratu, gatazkak planifikatu eta saihestu, eta desorekak ekidin? Nola
garatu onurak banatuko dituen eta bertako ekonomien aniztasuna indartuko duen
turismoa? Turismo ereduekin lotutako gai hauek eta gehiago partekatuko ditugu
gonbidatutako udalerrietako ordezkariekin.
Bisitariak: 75 pax
Copenhague, una ciudad que afronta el cambio climático [Agora K2050]
Hizlaria: Morten Kabell
Data: Azaroak 23
Edukiak: Bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko, isuri kutsakorrak murrizteko eta
klima-aldaketari egokitzeko helburuarekin azken urteotan hainbat neurri abian jarri ditu
Kopenhage hiriak. Topaketan, 2025erako Kopenhagez karbonoaren ikuspegitik
neutroa izango den hiria egiteko ekintza-sorta koordinatzen duen zinegotziarekin
solasteko aukera izango dugu.
Bisitariak: 70 pax
La gestión municipal de residuos, un compromiso colectivo [Agora K2050]
Hizlaria: Ignasi Puig
Data: Abenduak 20
Edukiak: Egunero hirietan sortzen diren hondakinak jasotzea eta kudeatzea udal
politiketako
gai garrantzitsua da, eta udalerri bakoitzeko etxe eta eragileen eguneroko konpromisoa
eskatzen du. Hondakin horiek hautatzeko, botatzeko eta jasotzeko moduak
baldintzatzen du material horiek berriz erabili ahal izatea. Hondakinak ez sortzeko edo
sortutako hondakin kopurua ahalik eta txikiena izateko tokiko egitasmoek ere garrantzi
handia dute isuriak murriztu eta hondakinen udalkudeaketaren kostuei eusteko.
Bisitariak: 66 pax
4.2.- TXOSTENAK
2016ko Donostiako Iraunkortasunaren Txostenaren aurkezpena
Data: Ekainak 7
Edukiak: Dokumentuak hiriko iraunkortasun egoera aztertzen du 48 adierazlez
osatutako panel baten bidez, 14 ataletan bananduak, beren denboran zeharreko
bilakaera aztertuz eta lortutako datuen inguruan hausnartuz.
Partehartzaileak: 12 pax
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5.- BIZIKLETAREN BEHATOKIA
5.1.- ASTE TEMATIKOAK
Mugikortasunaren Europar Astea
Data: Irailak 16-22
Edukiak: “Mugikortasun garbia, partekatua eta zentzuduna” lelopean ospatuko da
aurtengo europar astea. Aurten EB-k azpimarratzen du, garraiobideak partekatuz
gastuak murriztu eta gure karbono aztarna txikitu dezakegula. Partekatzeak, garraio
motak errazago konbinatzea baimentzen digu baita ere, gidatzea, txirrindularitza,
garraio publikoa- dena da posible partekatzen denean. Eta hoberena, jende berria
ezagutu daiteke eta bidaia lagunkoiagoa egin. Antolatzaileak: Donostiako Udala,
Kalapie, Donostiroller, Txita, DonostiShop, Cristina Enea Fundazioa, Bizikletaren
Behatokia.
Bisitariak: 1.500 pax
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