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1.- CRISTINA ENEAKO INGURUMEN BALIABIDEEN ETXEA

1.1.- ERAKUSKETAK

Urtaroko pieza: Maritxu Urretaren materiala
Data: Abenduak 16 – martxoak 14
Edukiak: Urtaroko  pieza  izeneko  ekimen  hau,  Cristina  Enea  Fundazioko
erakusketa proiektuetako programaren barruan integratzen dena, Gipuzkoako
zientzia  eta  kultur  erakundeetako  bildumetan  ingurumenarekin  eta
zientziarekin  erlazionatutako  piezak  ikusgai  jartzean  datza.  Fundazioak,
aukeratutako  erakunde  desberdinei  beren  bildumetako  pieza  bat  Cristina
Eneara  ekartzea  eskaintzen  die;  urtaro  bakoitzetik  erakunde  bati.  Piezek
ingurumenarekin  eta  zientziarekin  erlazionatutakoak  izan  behar  dute  eta
edozein tipologiakoak izan daitezke. 2021eko neguko piezak 40. hamarkadako
Maritxu Urretaren eski pare bat eta makilak dira.

Uraren zauriak
Data: Abenduak 18 – martxoak 14
Edukiak: Ura  izarren  hautsa  da  Ura  eta  karbonoa,  bizitzaren  elementu
nagusiak, izarretatik datoz, eta uraren zikloetatik datoz gaur egun izarrei begira
dauden  izaki  bizidunak.  Eskasia  edo  gabezia  horrek  berekin  dakartza
desberdintasuna eta  heriotza,  eta  historikoki  zientzian,  pentsamenduan  eta
artean  egon  da,  eduki  sinboliko  eta  estetiko  garrantzitsu  batekin.  Uraren
Zauriak  bizitzarako  funtsezkoa  den  elementu  horren  inguruan  hiru  artistak
egindako proposamena da. Juan Varelak zientziara hurbilduz, Iraida Canok
poesiaren edertasunetik abiatuta eta Trinidad Irisarrik soinu konposiziotik, bizi
garen  munduari  bakarka  eta  kolektiboki  eragiten  ari  garen  kalteaz  duten
ikuspegia aurkezten digute.
Bisitariak: 980 pax

Urtaroko pieza
Data: Martxoak 22 – ekainak 13
Edukiak: Urtaroko pieza izeneko ekimen hau, Gipuzkoako zientzia eta kultur
erakundeetako bildumetan ingurumenarekin eta zientziarekin erlazionatutako
piezak ikusgai jartzean datza. Fundazioak, aukeratutako erakunde desberdinei
beren bildumetako pieza bat Cristina Eneara ekartzea eskaintzen die. 2021eko
udaberriko  piezak  Arrauning  elkarteko  kayak,  kanoa,  SUP  eta  tostako
arraunekin batera, gure Urumea ibaitik ateratako “altxorrak” dira.

Herbaria
Data: Martxoak 25 – ekainak 13
Edukiak: Herbaria  Toya Legidoren  argazkien erakusketa bat  da,  landaretza
artearen funtsezko eduki  gisa planteatuz,  gizakiaren eta bere ingurunearen
arteko harreman zuzenari buruz hausnartzen duena. Artistak irudizko herbarioa
aurkezten  du,  hosto,  lore  eta  adarretatik  abiatuta  artearen  eta  zientziaren
arteko muga lausotzen duen errealitate berri bat eraikiz. Ehun irudi botanikok
baino  gehiagok  osatzen  dute  erakusketa  hau,  eta  argazkigintzak  sormen
tresna gisa eta fantasia zientifikoen eraikitzaile gisa dituen aukerak azaleratzen
ditu,  baina, batez  ere,  naturaren inpresioen finkatzaile gisa erakusten digu.
Herbaria  bisitatzean  zerbait  argi  geratzen  bazaigu  da,  bertatik  irtetean,
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inguruko landaretzak material artistiko gisa dituen aukera amaigabeak begi
berriekin  ikusten  hasiko  garela.  Erakusketa  honek  bio  inspiratzen  gaitu,
benetan artea zer den birpentsaraziz.
Bisitariak: 2140 pax

Cristina Enea. Parke bat hirian
Data: Ekainak 28 – irailalk 19
Edukiak: Kaixo, uzten badidazue, nire historia kontatu nahi dizuet. Espainiako
erregina  izan  zen  Maria  Cristinarekin  nahastu  ohi  nauten  arren,  ni  beste
Cristina  bat  naiz,  Donostiako  Cristina  Enea  parkeari  izena  ematen  diona  ,
alegia...
1926ko ekainaren 2an, Mandasko dukeen finka zaharreko ateak lehen aldiz
ireki zitzaizkien herritarrei, beren bide xarmangarriez, zelaiez, zuhaiztiez... goza
zezaten. Horrela, finka pribatu bat parke publiko bihurtu zen.

Fermin  Lasala  y  Collado  donostiar  ezaguna  zen  -eta  da-,  baina  Cristina
Brunetti y Gayoso de los Cobos emazteari buruz ezer gutxi dakigu. Eta, hala
ere,  bera  izan  zen  bikoteari  noblezia  titulua  eman  ziona,  bere  Donostiako
lorategiez denbora gehien gozatu zuena, bere egunak, hainbeste maite zituen
baso eta landazabalez inguratutako jauregi horretan amaitu zituena.

Cristina Eneako parkeak Mandasko dukesaren izena hartzen du, eta bera da,
Cristina, lehen pertsonan, nor izan zen, nola bizi  izan zen eta munduko leku
honek berarentzat zer suposatu zuen kontatzen diguna.
Bisitariak: 2262 pax

EKOEKIN. Ikusi eta Aukeratu. Mundu jasangarria diseinatzen
Data: Irailak 24 – abenduak 12
Edukiak: Erakusketa  hau  2020/2021  ikasturtean  Donostiako  Udaleko
Ingurumen  Osasun  eta  Iraunkortasun  Sailaren  bitartez  abiatu  zen  ekimen
baten  emaitza  da.  Ceinpro  zentroko  ikasleei  aukera  eman  zitzaien  hirian
plastikozko  hondakinek  sortzen  duten  arazoaz  herritarrak  kontzientziatzeko
marka bat garatzeko. Zero plastik kanpainak erabilera bakarreko ontzien edo
poltsen  kontsumoa  murriztu  nahi  du.  Estrategia  horrek  NBEk  definitutak
garapen iraunkorreko helburuak (GIH) lortzen laguntzen du. Diseinu-ikastaroko
goi-mailako  zikloko  ikasleek  plastikoaren  erabilera  arduratsuaz  jabetzeko
sentsibilizazio-proiektu  batean parte  hartu  dute,  eta erakusketa honek gure
ikasleek  klima-aldaketari  eta  horren  ondorioei  buruz  dituzten  gogoetak,
salaketak eta ideiak bisualki jasotzen ditu.
Bisitariak: 1239 pax

Grafika Soziala: Goi-bilera klimatikoak, aktibismo soziala
Data: Irailak 30 – abenduak 12
Edukiak: Cristina Enea Fundazioak, Glasgown 2021ean egingo den Klimaren
Goi  Bileraren  barruan,  Goi-bilera  klimatikoak,  aktibismo  soziala  erakusketa
aurkezten  du.  Bertan,  egin  diren  Klimaren  Gailur  desberdinetan  gizarte-
mugimenduek sortutako ekoizpen grafikoa eta honen bilakaera erakusten da.
Helburua da klimaren arazoari  aurre egiteko orduan mugimendu sozialaren
garrantzia eta gizarte zibilaren eginkizuna erakustea, klimaren aldeko gizarte-
mugimendua  suspertzea  eta  atzeraelikatzea,  eta  gizarte-mugimendu  eta
ondo-mugimenduentzat,  Klimaren  Goi  Bileretako  gaiei  heltzeko  ikuspegi,
tresna eta moduetan gogoeta eta elkarrizketa bultzatzea.
Bisitariak: 1403 pax



Balegur – Joseba Mercader
Data: Abenduak 18 – urtarrilak 9
Edukiak:  Balegur  erakusketa  2012an  hasitako  proiektu  baten  ondorioa  da,
Joseba Mercaderren bizitzako bizipen eta kasualitateen bateratzeen ondorio.
Mundu mailan zein Euskal Herrian, itsas kutsadurarekiko gero eta sentsibilitate
handiagoa  dagoen  testuinguru  honetan,  balea  erraldoi  bat  agertu  zen
Kontxako hondartzan. Balea hark mezu bat zekarrela zirudien. Orduztik, Joseba
Mercaderrek  balearen  sinboloa  baliatu  du  bere  espresio  artistikoaren
bilaketan,  eta  baita  desagertutako  euskal  balearen  omenez  ere.  Proiektu
honen izena, Balegur, euskarazko bi hitzen elkarketatik sortzen da: balea eta
egur;  artelanak  bi  kontzeptu  hauen  uztarketatik  sortzen  dira.  Josebak
egurraren  bolumen  eta  formekin  jolasten  du,  intuizioari  jarraiki.  Itsasoan
noraezean ibili ondoren, gure kostetara iristen diren egurren historia ezagutzen
ez  duen  arren,  Josebak  bere  irudimena  baliatuta,  imaginatu  egiten  du.
Artistak  zuen  eskuekin  obra  hauek  sentitzera  gonbidatzen  zaituzte:  euren
formak  sentitzera,  beren  baitan  duten  maitasuna  eta  mina  laztantzera.
Bisitariak: 913 pax

The Wildlife Comedy
Data: Abenduak 22 – martxoak 13
Edukiak:  The  Comedy  Wildlife  Photography  Awards  en egindako argazkiak
errepasatzen ari zen, barre algaraka jarri zuten hainbat lagunekin topo egin
zuenean:  arrano  bat  atzeko  hanketatik  berari  begira  eta  basurde  baten
ipurdia. Argazki horien umorea aldi berean entretenigarria eta animalia horiek
beraiek jasaten dituzten mehatxuekin pertsonak inplikatzeko bitarteko bat zela
konturatu  zen.  Animalia  baten  argazki  dibertigarria  oso  eraginkorra  da,  ez
baitago  ulertzeko  oztoporik,  ezta  negoziatu  beharreko  taburik  ere.  Giza
enpatiaren eragile indartsuenetako bat den antropomorfismoaren bultzadaz
baliatzen da, animaliak eta haiei eragiten dieten arazoak benetan ulertzeko,
gizakiok  planeta  bereko  biztanle  gisa identifikatze  baikara  haiekin.  2015Etik
Paul eta Tom Sullam bere kideak sortutako The Comedy Wildlife Photography
Awards argazki lehiaketako irudiak gure enpatia sentimenduan sartzen dira,
gizakiak  eta  animaliak  benetan  zein  antzekoak  garen  erakusten  baitute.
Erakusketa honetan gure ikusleek naturaz dugun gozamena partekatzea eta
haien balioa aitortzeko denbora hartzea nahi dugu.
Bisitariak: 527 pax
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1.2.- HITZALDIAK, MAHAI-INGURUAK ETA JARDUNALDIAK

Erronkak eta irakaspenak pandemiaren ondorengo mugikortasun jasangarri
baterantz. Bizikletaren eta oinezkoaren aldeko esperientzien III. jardunaldiak
Data: Martxoak 29
Edukiak: Konfinamenduaren ondoren jarduerara itzultzeak agerian utzi du hiri
inguruneak oso mugatuak direla, oinez edo bizikletaz modu seguruan ibiltzea
bermatzeari  begira;  horrez  gain,  hauek  ere  bistaratu  ditu:  kutsadura-arazo
ezagunak,  bide  ezbeharrak,  eta  lurralde-,  funtzio-  eta  hiri-sakabanaketa,
gainerako  desplazamendu  moduen  kaltetan  automobilari  lehentasuna
ematen dion mugikortasun eredu batek eragindakoak. Jardunaldi hauetan,
bizikletaren  eta  oinezkoen  elkarteetako  ordezkariek  eta  hainbat  udaletako
teknikariek  pandemiaren  ondoren  mugikortasun  jasangarri  berrira
bideratutako  esperientziak  eta  ekimenak  aurkeztu  eta  partekatuko  dituzte.
Informazioa eta programa: www.cristinaenea.eus
Bisitariak: 153 pax.

Crisis  económica  y  crisis  climática,  dos  caras  de  un  mismo  problema
[Agora K2050]
Data: Apirilak 28
Hizlaria: Iñaki Arto
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).

Bizitzeko hiri berdeagoak [Agora K2050]
Data: Maiatzak 26
Hizlaria: Unai Pascual, Ibone Ametzaga, Ana Galarraga
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).

Biodiversidad,  salud  y  resistencias.  Recuperar  la  biodiversidad desde  la
resistencia y la solidaridad [Agora K2050]
Data: Ekainak 30
Hizlaria: Lolita Chávez, Gustavo Duch
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).

Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Luces y sombras de una
norma para la transición socioecológica [Agora K2050]
Data: Irailak 16
Hizlaria: Juantxo López de Uralde
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).

COP26 Glasgow: expectativas y nuevos horizontes [Agora K2050]
Data: Urriak 20
Hizlaria: Anna Pérez Català, Sergio H. Faria
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).

Balance de la Cumbre del Clima de Glasgow: acuerdos y logros [Agora
K2050]
Data: Azaroak 23
Hizlaria: Carmen Duce, Adolfo Uriarte
(Ikus xehetasunak Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren atalean).



1.3.- TAILERRAK ETA IKASTAROAK 

Seminario sobre ecofeminismo
Data: Urtarrilak 27
Edukiak:  Yayo Herrero López (Madril, 1965) antropologoa, ingeniari teknikoa,
gizarte  hezitzailea,  aktibista  eko-feminista  da.  Berak  emandako  mintegi
honetan pentsamendu eta praktika eko-feministan barneratzea proposatzen
dugu,  bere giltzarri  teorikoak  zein diren ulertzeko,  korronte  eko-feministetatik
ibilbidea egiteko, gaur egungo eztabaida non dagoen eta zer arazori aurre
egin  behar  dien  ulertzeko.  Eta  era  berean,  gaur  egungo  krisi  sistemikoek
(klimatikoak,  ingurumenekoak,  zainketakoak,  osasunekoak,  migraziokoak,
ekonomikoak,  etab.)  eragindako  arazoei  erantzuteko  planteatzen  diren
proposamenak  eta  alternatibak  zuzenean  ezagutzea.  Cristina  Enea
Fundazioak antolatua Donostiako Emakumeen Etxearekin elkarlanean.
Bisitariak: 343 pax

Baratze ekologikoa [EtxEKOlanda]
Data: Apirilak 27, maiatzak 4, 11, 18, 25 (euskaraz), eta apirilak 28, maiatzak 5,
12, 19, 26 (gazteleraz)
Edukiak: “Oporrak izan eta hamar egunez zoriontsu izan, baratze bat izan eta
bizitza osorako zoriontsu” baserriko jendearen esana da. Baratze batek lurreko
fruituak  emateaz  gain,  beste  hainbat  onura  ere  eskaintzen  dizkigu,
terapeutikoa eta lasaigarria baita. Tailer honetan, urte osoan zehar baratze
ekologikoa  mantentzeko  trebetasunak  eta  oinarrizko  ezaguerak  erakutsiko
dira.
Bisitariak: 20 pax

Hazi-lana [Haziera]
Data: Urriak 5, 19, 26
Edukiak:  Iritsi  da  udazkena,  eta  ondorioz,  gure  baratzeko  hainbat  hazi
jasotzeko  garaia  da.  Cristina  Enea Fundazioaren  Haziera  hazi  artxiboarekin
nolabaiteko harremana duzuen lagunei deialdia egin nahi dizuegu, elikagai
ezberdinen  haziak  (piperrak,  kalabazina,  errefautxoa,  artobeltza,  letxuga…)
erauzteko  eta  garbitzeko  zuen  laguntza  beharrezkoa  baitugu.  Udazkenean
zehar  hiru  lan-jardunaldi  partekatzeko  gonbidapena helarazi  nahi  dizuegu,
non  elkarrekin  lan  egiten  dugun bitartean hazien  ugalketari  eta  baratzeko
lanei  buruzko  zalantzak  eta  esperientziak  elkartrukatuko  ditugun.Honela,
denon  arteanhazi-artxiboa  bizirik  eta  eguneratua  edukiko  dugu.  Haziak
erauzteko edo garbitzeko baldin badituzu ere, ekar itzazu zure landareak ere.
Bisitariak: 26 pax

Klima Aldaketa: joko beroa [Asteklima]
Data: Irailak 25
Edukiak: Familientzako tailer didaktikoa. Bertan, oso modu atseginean, klima-
aldaketak planetako hainbat lekutan bizi diren pertsonengan izango duen eta
izaten  ari  den  eragina  lantzen  da.  Halaber,  ikuspegi  ludikotik  aztertzen  da
herritarrek  har  ditzaketen  ekintzak,  eta  hauek  zer  eragin  duten  klima-
aldaketaren aurkako borrokan, eta zer ahalegin pertsonal ekar lezakeen.
Bisitariak: 14 pax
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Huerto ecológico [EtxEKOlanda]
Data: Urriak 18, 25, azaroak 8, 15, 22
Edukiak:  Lurraren fruituak eskaintzeaz gain, baratze batek beste onura asko
ematen  dizkigu,  terapeutikoa  eta  lasaigarria  baita.  Ikastaro  honen  bidez,
balkoi,  terraza  edo  antzeko  espazio  batean  zure  baratzea  muntatzeko
beharrezko ezagutza teorikoak eskuratuko dituzu. Ikastaroa Intxaurrondo Kultur
Etxeko  terrazan  emango  da.  Bertan,  esperimentatzeko  eta  praktikoki  lan
egiteko behar den material guztia duen baratze bat baitago.
Bisitariak: 16 pax

Haziak erauzteko formazio tailerra [Haziera]
Data: Azaroak 9, azaroak 16
Edukiak: Gure hazien uzta eta beren garbiketa eta gordetze egokia oso une
garrantzitsuak  dira.  Horregatik,  udazkenero  tailer  hau  antolatzen  dugu  lan
horiek modu egokian egiteko kontuan izan behar ditugun alorrak ezagutzeko.
Beharrezko  azalpenez  gain,  tailerrak  zati  praktikoa ere  izango du non uzta
ezberdinetako  haziak  erauzten,  garbitzen,  lehortzen  eta  gordetzen  ikasiko
dugun.
Bisitariak: 12 pax

Kattalinen Gabonak parkean [Gabonak zuretzat 2021]
Data: Abenduak 27
Edukiak:  Kattalin  neska  bizi  eta  alaia,  bidaiari  amorratua  da,  eta  aurten
Gabonak  Cristina  Enean  pasako  dituenez,  bere  abenturak  entzuteko  eta
parkeko beste bidaiariak entzuteko aukera paregabea izango dugu.
Bisitariak: 20 pax

Oparirik onena… zuk egindakoa! [Gabonak zuretzat 2021]
Data: Abenduak 28
Edukiak:  Beti  da  plazer  handia  lagun  eta  etxekoei  opariak  egitea,  beren
harridura  eta  sorpresa  aurpegiak  ikusi.  Baina  are  ederragoa  da  norberak
imajinatu eta sortu duen oparia denean, pertsona berezi horrentzako espreski
egina.
Bisitariak: 18 pax

Eskulanak, belaunaldien arteko zubi [Gabonak zuretzat 2021]
Data: Abenduak 29
Edukiak:  Belaunaldien  arteko  tailer  honetan,  nagusiek  birziklatutako
materialekin kandela-euskarri ederrak egiten irakatsiko diete gaztetxoei.
Bisitariak: 11 pax

Arte berri on! [Gabonak zuretzat 2021]
Data: Abenduak 30
Edukiak:  Egutegi bat egingo dugu, naturako elementuak (hostoak, fruituak,
makiltxoak...) eta pigmentu naturalekin egindako margoak erabiliz.
Bisitariak: 16 pax



1.4. ESKOLA-HEZIKETA

Hezkuntza Eskaintza
Data: Urtarrilak 1 – abenduak 31
Edukiak: 2020.  urtean  ere  indarrean  egon  dira  ikastetxe  eta  taldeei
bideratutako  Hezkuntza  Eskaintzak,  2019/2020  eta  2020/2021  ikasturteei
dagozkienak.  Jarduerak  Haur  Hezkuntzako,  Lehen  Hezkuntzako,  Bigarren
Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei zuzenduta daude, bai eta helduei ere.
Partehartzaileak: 5.875 pax

Donostiako Eskola Agenda 2030
Gaia: Garapen Iraunkorrerako 15. Helburua
Data: iraila-ekaina
Edukiak: Eskola  Agenda  21  ekimenean  parte  hartu  duten  Donostiako
ikastetxeetako ikasle kopurua.
Partehartzaileak: 18.000 pax.

Eskolen arteko foroa [Eskola Agenda 2030]
Data: 2021 apirila
Edukiak: Eskola  Agenda  21  egitasmoan  parte  hjartzen  duten  Donostiako
ikastetxeetako ikasleen topaketa, lantzen diharduten gaiaren inguruan eginiko
lan eta proposamenak komunean jartzeko.

Covid19agatik ezin izan da aurrez aurreko saioa egin, eta formulario bidez izan
da.

Udal foroa [Eskola Agenda 2030]
Data: 2021 maiatza
Edukiak: Udal  ordezkarien  eta  Donostiako  Eskola  Agenda  21  egitasmoko
ikasleen arteko topaketa.

Covid19agatik ezin izan da aurrez aurreko saioa egin, eta formulario bidez izan
da.

Planeta Dantzan –  Fossile
Data: Urte osoan zehar
Edukiak:  Biarritzeko  Malandain  Balletarekin  eta  Iruñeko  Udaleko  Ingurumen
Heziketarako  Zerbitzuarekin  ellkarlanean  Gipuzkoako,  Nafarroako  eta  Pirinio
Atlantikoetako ikasleen artean plastikoek itsasoetan sortzen dituzten arazoei
buruz  kontzientziatzeko  eta  sentsibilizatzeko  mugaz  gaindiko  ekimena.
Proiektuak  ingurume-hezkuntza  eta  gorputz  espresioa  uztartzen  ditu
metodologia eta baliabide pedagogiko berritzaileak erabiliz.

Ekimenak  ikastetxez-ikastetxeko  saio  teoriko-praktiko  didaktikoak  eskaintzen
ditu  parte  hartzen  duten  ikastetxeen  artean,  bai  eta  Biarritzeko  Malandain
Balletak emandako ballet ikuskizun bat ere.

Partehartzaileak:  736pax  (  364  pax  2020/2021  ikasturtean  +   372  pax
2020/2021 ikasturtean)
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EtxEKOlanda
Data: Urte osoan zehar
Edukiak: Cristina  Enea  Fundazioak  eta  Donostia  Kulturak
sustaturiko EtxEKOlanda egitasmoak,  baratze  ekologikoak  lantzen  hasteko
interesa  duten  pertsona  guztientzat  formazio,  partaidetza  eta  sentsibilizazio
topalekua  izan  nahi  du.  Horretarako,  Donostiako  kultur  etxe  eta  udal
ekipamenduetako terraza eta lur eremuetan barazkiak landatzeko espazioak
prestatu ditu, modu honetan, aire zabaleko benetako ikasgela sarea osatuz.
Eskola-eremutik  nekazaritza  eta  agroekologiara  hurbiltzea  sustatu  nahi  da,
lursailik ez duten ikastetxeei eskolako baratzea lantzeko aukera emanaz, eta
ikasleek  nekazaritza  ekologikoarekin  duten  lehen  harremana  modu
esperimental, ludiko eta parte-hartzailean eskainiz.

"Haur osasuntsuak haziko baditugu, naturarekin harremanetan jarri eta Lurra 
maitatzeko denbora eman beharko diegu, Lurra salba dezatela eskatu baino 
lehen" (David Sobel).

Partehartzaileak: 

- Eskolak: Intaxurrondo Hegoa LHko 3. eta 4. mailako taldeak eta Larramendi
ikastolako LH4. Maila. Guztira 65 pax

-  Publiko  orokorra: Lugaritzen  (apirila-maiatza)  eta  Intxaurrondon  (urria-
azaroa): Guztira: 34 pax

Ondakin eta Eskolan Konposta
Data: Urte osoan zehar
Edukiak:  Aurten  bi  ekimenak  modu  bateratuan  garatu  dira,  covid19ak
eragindako egoerari hobekien egokitzeko.

ONdakin:  Ecoembes  irabazi-asmorik  gabeko  elkartea  da  eta  Estatu  osoan
ontzien  berreskuratze  lanak  egiten  ditu.  ONdakin  proiektua  Ecoembes,
Sanmarkos  Mankomunitatea  eta  Cristina  Enea  Fundazioaren  ingurumen
hezkuntzarako apustua da, beraien jardueren oinarri bat izanik, biztanleriaren
parte-hartzea hezkuntzaren bitartez bakarrik lortuko dugu eta.
Bereziki, irakaskuntzaren arloan ingurumena geletan sartu nahi da eta gelak
ingurumenera  atera,  baliabide  hezigarriak  eskainiz  ingurumen  balioetan
hezteko.

Partehartzaileak: 77  sentsibilizazio  saio,  1.925  pax.,  605  ikasle  eta  lanbide
hezkuntzako zentroetako partaideak, banatutako edukiontzi hori  eta urdinak
129.

Eskolan Konposta:  San Marko Mankomunitatea osatzen duten udalerrietan
eskola baratzak dituzten hainbat ikastetxe daude, bertan beren barazki  eta
berdurak  landatzen  dituztelarik.  Nekazaritza-ustiapen  txiki  hauek  helburu
didaktikoa  izaten  dute,  ikasleak  izaten  baitira  baratza  zaintzearen
arduradunak,  horrela  nekazal  mundura,  bizi-zikloetara,  eta  ekologiara
hurbilduz,  baita  elikadura  burujabetzara  eta  elikadura  osasuntsura  ere.
Konpostagailuak  ere  izaten  dira  laborantza  gune  horietako  batzuetan,
baratzeko soberakinak tratatu eta konposta lortzeko balio dutenak.



Hala  ere,  eskola  baratza  guztiek  ez  dute  konpostagailurik,  dutenen  artean
asko  beren  aukeren  azpitik  erabiltzen  dira,  eta  oso  gutxitan  erabiltzen  da
eskola komunitatearen sentsibilizaziorako elementu didaktiko gisa. Era berean,
eskola hauetako jangeletan hondakin organiko ugari  sortzen da, eta ez da
beti konpost guneetara eraman ahal izateko modu egokian jasotzen.

Horrengatik  guztiagatik,  hezkuntza  arloan  konposta  sustatzeko  plana  eratu
nahi da, gaia modu integralean jorratuz,  eta ingurumen heziketa oinarritzat
hartuta.
Partehartzaileak: 56 sentsibilizazio saio, 1.400 pax., 90 konpostagailu martxan,
banatutako 102 edukiontzi marroi.
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1.5.- ZIKLO ETA PROIEKZIOAK

O menino e o mundo [Asteklima]
Data: Urriak 2
Edukiak: Haur bat bere familiarekin bizi da Brasilgo landa eremu idiliko batean,
bere  aitak  hirira  lanera  joan  behar  duen arte.  Aita  aurkitzeko  asmoarekin,
haurrak  bidaia  bati  ekitea  erabakitzen  du,  teknologiaz,  makinez  eta
hedabideez kontrolatutako beste mundu bat deskubritzera eramango duen
abentura zoragarri bat. Gaur egungo animazioko bitxi aparta, kolorez, musikaz
eta poesiaz betea.
Bisitariak: 6 pax

Oihaneko kuadrila [Lagunekin zinemara]
Data: Abenduak 29
Edukiak: Maurice behar bezalako pinguinoa da… Baina tigre bat du barruan!
Tigre batek hezita, pinguino hau itsas hegazti izatetik haratago, kung-fu maisu
bilakatu  da.  Aurrerantzean,  bere  lagunekin  batera,  bere  amak  egin  zuen
bezalaxe, Maurice oihanean bakea eta justizia nagusitu daitezen saiatuko da.
Baina  Igorrek,  koala  gaiztoak,  bere  jarraitzaileekin  (oso  argiak  ez  direnak)
oihana suntsitzeko asmoa du.
Bisitariak: 10 pax



1.6.- IRTEERAK

Añarbeko urtegia [Asteklima]
Datak: Irailak 26, urriak 16, urriak 24
Edukiak: Bisita honetan Gipuzkoako biztanleriaren  % 44 urez hornitzen duen
Añarbeko  urtegiaren  azpiegiturak  eta  bertan  egiten  diren  maniobrak
ezagutuko ditugu. Azpiegitura horiek klima-aldaketaren ondorioei nola aurre
egiten dieten jakingo dugu,  arro  hidrografikoa kontserbatuz  ur  hornidurako
handitzeko.  Gainera,  bertatik  bertara  gozatu  ahal  izango  dugu  inguruko
paisaia ederraz, eta hobeto ezagutu ahal izango dugu natura- eta paisaia-
alio  handiko  espazio  hori.  Añarbeko  Urak-ekin  lankidetzan  antolatutako
jarduera.
Bisitariak: 28 pax

Loiolako araztegira bisita [Asteklima]
Datak: Urriak 2, urriak 31
Edukiak: Klima aldaketaren ondorioetako bat uraren zikloaren aldaketa da,
baita  hirietan ere.  Loiolako  araztegira  egindako bisita  honetan,  azpiegitura
hori eta itsasora isuri aurretik etxeko eta industriako hondakin-urei eta euri-urei
egiten  zaizkien  saneamendu-tratamenduak  ezagutuko  ditugu.  Era  berean,
tailer  didaktiko  bat  egingo  dugu,  manipulazioan  eta  esperimentazioan
oinarritua, saneamendu prozesu funtzionatzen duen jakiteko. Añarbeko Urak-
ekin lankidetzan antolatutako jarduera.
Bisitariak: 6 pax

Cristina Eneako lau urtaroak: udazkena
Datak: Azaroak 14
Edukiak: Cristina Enea parkeko zuhaitz  eta landareak  urtean zehar  aldatuz
doaz,  eta  urtaro  bakoitzak  badu  bere  berezitasuna  eta  bere  xarma.
Udazkenean ginkgoa horiz janzten zaigu, fruituak adarretatik zintzilik eskaintzen
dizkigula, astigarrek gorri sorta amaitezinezko hostoak erakusten dizkigute eta
gaztainak  prest  daude  zuhaitzetatik  erori  eta  lurra  morkotsez  betetzeko.
Udazkeneko  ikuskizun  berezi  honetaz  gozatu  ondoren,  parkeak  eskainitako
altxor txikiekin eskulan bat sortuko dugu.
Bisitariak: 9 pax

Dukeen hondarea – El legado de los duques
Datak: Uztailak 7, 11, 25, abuztuak 8, 22
Edukiak: Cristina Enea parkeak istorio eder bat ezkutatzen, Fermin eta Cristina
Mandasko duke-dukesak protagonista dituena. Eragin handiko bikote hau XIX.
mendearen bukaerako Donostiako aristokraziaren parte izan zen, eta Cristina
Enea  beren udako  finka  maitea,  bere  diseinu  eta aberastasun
paisajistikoagatik  miretsi  eta bisitatuenetako bat  bihurtu  zen. Parkeko  ibilaldi
honetan,  “Cristinaren etxea”  nola  eraiki  zen  gogoratuko  dugu eta  bertako
txoko berezienak ezagutuko ditugu.  
Bisitariak: 82 pax

Bisita gidatua ‘Cristina Enea. Parke bat hirian’ erakusketara
Datak: Uztailak 15, 29, abuztuak 12, 26
Edukiak: 'Cristina Enea. Parke bat hirian' erakusketarako bisita gidatu hauen
bidez, erakusketaren komisario Eneko Calvok zuzendutakoak, Cristina Brunetti
Mandasko  dukesaren  figurara  eta  Cristina  Enea  finka  sortzeko  prozesura
hurbilduko gara. Bisita gidatu hauen helburua Mandasko dukesaren irudian
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argi-izpi bat jartzea da, sarritan bere senar Fermin Lasala y Collado Mandasko
dukearen itzalean egon baita. 
Bisitariak: 72 pax



 1.7.- PROIEKTUAK ETA KANPAINAK
1.7.1.- Proiektuak

Haziera. Hazien artxiboa
Haziak eta beren inguruko jakinduria zabaltzeko eta partekatzeko lekua da.
Eskala txikiko  nekazaritzari  eusteko,  eta landutako bioaniztasunaz  kezkatzen
diren pertsona eta erakundeentzako topagunea. Cristina Eneako Ingurumen
Baliabideen Etxean hazien artxibo honek landa munduari  lehio bat irekitzen
dio.

Agora K2050
Egitasmo honetan,  hilero  San Telmo Museoan izango diren hitzaldi,  mahai-
inguru  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.

Libera
Naturguneetako  zaborraren  gaiari  aurre  egiteko,  littering  deritzona,  zabor
horren  kopuruari,  osaketari,  jatorriari,  portaerari  eta  pilaketa-guneei  buruz
gehiago jakin beharra dago, besteak beste. Horrela, arazo horri aurre egiteko
irtenbide  eraginkorrak  antzeman  ditzakegu.  Horregatik  LIBERA  egitasmoak
arazo  hori  hobeto  ezagutzeko  espreski  sorturiko  arlo  bat  dauka.  Bertan,
Ecoembesek  eta  SEO/BirdLifek  (ekimenaren  bi  bultzatzaileak),  GKEekin,
unibertsitateekin  eta  Cristina  Enea  Fundazioa  bezalako  erakundeekin
elkarlana  burutzen  dute,  metodologia  eta  tresna  berritzaileak  garatzeko,
zientzia  herritarra  esaterako,  lurreko,  itsasoko  eta  ibaietako  ekosistema
ezberdinen ezagutza areagotzeko.

Nekazal Kultura Eskoletara
Gipuzkoako Landa Garapen Agentziek,  Eusko Jaurlaritzako  Ingurugelak  eta
Cristina Enea Fundazioak bat egin dugu, eta baserrietako kulturaren zaindari
eta ikur diren haziak ardatz hartuz, landa ingurua eta nekazal kultura ikastetxe
eta  eskoletara  gerturatzeko  Nekazal  kultura  eskoletara  proiektua  jarri  dugu
abian.

Hegaztien Eguna
Cristina Enea Fundazioak hegaztien ezagutza eta babesa bultzatzeko Cristina
Enea  Fundazioak  hegaztien  ezagutza  eta  babesa  bultzatzeko  Hegaztien
Eguna ospatuko du urtero bezala. Aurtengoan Ulia Interpretazio Zentroan eta
Cristina  Enea  Ingurumen  Baliabideen  Zentroan  antolatuko  dira  ekintza
desberdinak.

FruitOndoan
Cristina Enea Fundazioak hiriko nekazaritzaren sustapenaren alde bere aletxoa
jarri  du  Gipuzkoako  bertako  frutaarbolen  lehen  sarea  sortuz,  FruitOndoan,
hiriko gune publikoetan, eta beti ere ikuspegi sozio-komunitario, parte-hartzaile
eta agroekologiko batetik, nekazaritzaren eta hiriaren arteko zubiak eraikiz.

Urtaroko pieza
Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean Gipuzkoako zientzia eta kultur
erakundeetako  bildumetako,  eta  ingurumenarekin  eta  zientziarekin
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erlazionatutako,  piezen  hiruhileko  mikroerakusketen  programa  da  Urtaroko
pieza.

Ekimen hau, Cristina Enea Fundazioko erakusketa proiektuetako programaren
barruan  integratzen  dena,  Gipuzkoako  zientzia  eta  kultur  erakundeetako
bildumetan ingurumenarekin  eta zientziarekin erlazionatutako piezak ikusgai
jartzean  datza.  Helburua  da  bilduma  horietako  jakintzan  eta  ezagutzan
sakontzea.  Izan  ere,  fundazioak  lantzen  dituen  gaiekin  lotutako  pieza  asko
dago gure lurraldeko hainbat eta hainbat erakundetan eta hauei leku berezi
bat  eskaini  nahi  zaie Cristina Enea parkean dagoen zentroan.  Fundazioak,
aukeratutako  erakunde  desberdinei  eskainiko  die  beren bildumetako pieza
bat Cristina Eneara ekartzea.

Planeta Dantzan
Artea eta Ingurumena uztartzen dituen ekimen aintzindari honek arte-lanetan
oinarrituta  emozioetara  zuzenean  iristearen  alde  egiten  du,  eta  ekintzara
mugiaraziko gaituen erreakzioa eragiten saiatzen da.

Hezkuntzan  aintzindaria  izan  den  ekimen  honek,  Sirenes  -  Isaslaminak
obrarekin,  itsas  ekosistemen  aberastasunaren  eta  haien  mehatxuen  gaiari
heldu zion iaz  (eco-sirenes.eu).  2020-2021 ikasturterako ikasleak  ingurumen-
erronka  berri  bati  buruz  kontzientziatzea  bilatzen  da:  natura-baliabideen
gehiegizko  ustiapena  eta  gure  bizimoduak  ingurumenean  duen  eragina,
Martin Harriaguek sortu duen Fossile- Fosil obraren bidez.

EtxEKOlanda
Lurraren fruituak eskaintzeaz gain,  baratze batek beste onura asko ematen
dizkigu,  terapeutikoa  eta  lasaigarria  baita.  Ikastaro  honen  bidez,  balkoi,
terraza  edo  antzeko  espazio  batean zure  baratzea muntatzeko  beharrezko
ezagutza teorikoak eskuratuko dituzu. Ikastaroa Lugaritz /Intxaurrondo Kultur
Etxeko  terrazan  emango  da.  Bertan,  esperimentatzeko  eta  praktikoki  lan
egiteko behar den material guztia duen baratze bat dago.

Asteklima
ASTEKLIMA, Euskadiko Klima eta Energiaren Astea ospatzeko, hainbat jarduera
antolatu dira trantsizio energetikoa eta klima-aldaketa den erronkari buruz era
entretenigarri  eta  didaktikoan  kontzientziatu  eta  mobilizatzeko.  Horrela,
familientzako tailerrak, pelikula emanaldia, hainbat irteera eta erakusketa bat
antolatu dira.

Animalia-argazki lehiaketa Instagramen
The Comedy Wildlife erakusketan mundu zabaleko animaliak oso gizatiarrak
diren jarduera eta momentuetan harrapatutako animalien argazkiak  dituzu
ikusgai: haizea hartzera bidaltzen gaituen dortoka handia, selfy bat izorratzen
duen  jirafa,  barrez  algaraka  dagoen  tximua  edota  bere  seme-alaben
erretolikaz  gogaituta  dagoen  hontz  ama,  besteak  beste.  Argazkiok
profesionalek  atera  dituzte,  ehundaka  orduz  egoera  egokiaren  zain  egon
ondoren. Baina guk zuen argazkiak ikusi nahi ditugu, zuen etxeko maskotaren
argazki  bitxi  bat  edota  mendian  ikusi  duzuen  egoera  xelebre  bat  islatzen
dutena,  animaliak  protagonista  direna.  Har  ezazu  parte  animalia-argazki
lehiaketa  honetan  Instagram  bidez  (Cristina  Enea  Fundazioaren  kontuari
aipamena eginez @cristina.enea) eta irabazi sari apartak!



1.7.2.- KANPAINAK

Gabonak Zuretzat
Data: Neguko oporraldian
Edukiak: Urtero, neguko oporraldian, haur eta gazteei zuzenduta jarduera ludikoz
eta didaktikoz osatuta egitaraua antolatzen da, eskulanen ta proiekzioen bidez,
une  atsegina  partekatzeko,  naturara  eta  jasangarritasunera  modu
dibertigarrian gerturatuz.

 Kattalinen Gabonak parkean (20 pax)
 Oparirik onena... guk egindakoa (18 pax)
 Eskulanak belaunaldien arteko zubi (11pax)
 Zinea Lagunekin (10 pax)
 Arte Berri On! (16pax)
 Lorelai Lorezain (18 pax)
 Cristina Eneako pista jolasa (15 pax)
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1.8.- NORK BERE KABUZ EGITEKO JARDUERAK

Ariketa fisikoa hiriko naturguneetan
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Cristina Enea Fundazioaren proposamena Donostiako hiru kokaleku
esanguratsutan  ariketa  fisikoa  egiteko.  Horren  bidez,  kirola  egiteaz  gain,
herritarrek  Cristina Enea parkea,  Ulia mendia eta Urgull  hobeto ezagutzeko
aukera izango dute. 

Elefanteak hirian
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Cristina  Enea Fundazioak  2020ko  udarako  egindako  proposamen
berria. Haren bidez, hiriko bioaniztasun ezkutua deskubritzera gonbidatu nahi
ditu  herritarrak.  Urrutiko  kontinenteetatik  etorritako  animalia  exotikoak  eta
basapiztiak gure zain daude Donostian, fatxadetan, hormetan eta atarietan
ezkutatuta, gu harrapatzeko prest. 

Esploratzaileen fitxak
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Koronabirusaren  krisiak  gure  etxeetan  luzaroan  egotera  behartu
gaitu. Apurka-apurka kalera irteten ari  garen honetan, etxeko txikienei  gure
inguru hurbilean esploratzaile  izateko aukera eskaini  nahi  diegu: parkeetan,
lorategietan eta hiriko berdeguneetan. 

Cristina Eneako altxorraren bila
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Beti  pentsatu izan da altxor  bat  Cristina Enea parkean ezkutatuta
dagoela  dioen  elezaharra  hori  baino  ez  zela,  gutxieneko  sinesgarritasuna
merezi  duen  oinarri  sendorik  gabeko  elezahar  hutsa.  Hala  ere,  hainbat
urtetako  azterketen  ondoren,  Cristina  Enea  Fundazioko  ikerketa-taldeak
altxorraren egiazkotasunaren froga baliotsu bataurkitu du: Mandasko dukeak
hil  baino  urte  gutxi  batzuk  lehenago  idatzitako  dokumentu  bat,  Cristina
Eneako altxor ezkutua aurkitu ahal izateko arrasto batzuk eskaintzen dituena. 

Orientazio zirkuituak Cristina Enean
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Cristina Enea parkeak txoko eta bide ezkutuak ditu, parkea askotan
bisitatzen  dutenek  ere  ezagutzen  ez  dituztenak.  Cristina  Enea  Fundazioak
diseinatu  duen  orientazio  zirkuitu  iraunkorrari  esker,  hain  sekretuak  izateari
utziko diote.
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2.- ULIA INTERPRETAZIO ZENTROA

2.1.- ERAKUSKETAK

Atlass: Donostiako hegazti habiagileak
Data: Abenduak 21 – martxoak 21
Edukiak: Urte  hasierarekin  batera  argitalpen  berri  batez  gozatzeko  aukera
izango dugu: Atlass: Donostiako hegazti habiagileak. 2017An hasi zen ikerketa
eta  dibulgazio  zientifikok  proiektu  baten  emaitza  da.  Aranzadi  Zientzia
Elkarteko Ornitologia Sailak zuzenduta, Donostiako Udalak finantzat eta Cristina
Enea Fundazioa,  Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Club Vasco de Camping,
Ugatza Ornitologia Elkartea eta SEO/BirdLife-en parte hartzearekin burutu da.
Bertan,  Donostiako  hegazti  habiagileen  espezie  guztiak  daude  bilduta,
ilustrazioen  bidez  irudikatuta  eta  ikus  ditzakegun tokiei  eta haien  ezaugarri
garrantzitsuenei buruzko informazio zehatzarekin lagunduta. Aurrerapen gisa,
erakusketa honetan azterlan horretan identifikatzen diren hegaztietako batzuk
ezagutzeko aukera  izango dugu,  haien ezaugarri  diren bitxikeriekin  batera.
Bisitariak: 555 pax

Gure inguruko pinpilinpauxak
Data: Apirilak 1 – ekainak 20
Edukiak: Lehenengo begirada batean ikusten ez  baditugu ere,  nori  ez  dio
irribarre bat atera pinpilinpauxa baten hegaldiak? Bere bizitzaren lehenengo
egunak ar moduan igaro ondoren, pozez dantzan egongo balira bezala ikus
ditzakegu  lorez  lore.  Orokorrean  gehiago  erakarri  izan  gaituzte  tamaina
handiagoko  animaliek,  hegazti  edo  ugaztunek  adibidez,  baina  gero  eta
argiago  daukagu  gure  inguruko  xomorrotxoek  ekosistema  batean  duten
garrantzia  eta  horregatik  arreta  beraiengan  jartzeak  merezi  du.  Zerynthia
elkarteko  kideek  lagatako  argazkiekin  osaturiko  erakusketa  honen  bitartez,
intsektuen ezagutzan lehenengo pausuak ematera animatu nahi zaituztegu,
oraingo  honetan  fokua  Ulia  inguruan  aurki  ditzakegun  pinpilinpauxengan
jarriz.
Bisitariak: 690 pax

Klima aldaketa, hau komeria
Data: Uztailak 28 – irailak 12
Edukiak: Modu desberdinak daude gai potoloei heltzeko. Klima aldaketa da
horietako  bat  eta  oraingoan  Euskal  Herriko  hainbat  komikigileen  mahai
gainean jarri dugu erronka, artea eta humorea uztartuz gur egun dugun arazo
larrienetakoa plazaratu eta kontzientziei eragiteko. 
Bisitariak: 1019 pax



2.2.- IKASTARO ETA TAILERRAK

Uliako txoko-txikiak ezagutuz
Data: Maiatzak 22
Edukiak: Ulian  baditugu  basoak,  itsaslabarrak,  txilardiak,  zelaiak…  gutako
bakoitza gustora sentiarazteko mila txoko! Biodibertsitatearen mundu mailako
ospakizunarekin  bat eginez,  zatoz  Ulia esploratzera!!  Baldin badituzue ekarri
etxetik  esploratzaile  tresnak  (lupa,  prismatikoak,  marrazkiak  egiteko
koadernoa, arkatza...).  Talde bakoitzari  esplorazio-postu bat eskainiko diogu
eta bertan topatzen duenarekin Ulia zatitxo bat eraiki eta etxera eramango du
zapata kaxa batean. Animatzen bazarete bertan aurkitzen dituzuen altxorrak,
irudiak eta bizitako abenturak guri kontatu eta dokumental batean ere jasoko
ditugu.
Bisitariak: 7 pax

Izadi kapitaina [LIBERA]
Data: Ekainak 5
Edukiak: Izadi kapitainak begiak erne, belarriak adi eta burua prest ditu beti.
Oraingoan  Uliatik  iritsi  zaio  arrisku  mezua,  eta  Ingurumenaren  Egunean
gainera, garrantzitsua dirudi! Berak bakarrik ezingo du hainbeste maite dugun
Ulia arriskutik  libratu.  Denon laguntza beharko du!  Zatozte berarekin  batera
natura salbatzera!
Bisitariak: 5 pax

m² bat naturaren alde [LIBERA]
Data: Ekainak 12
Edukiak: Bizi  dugun  egoera  honetan  denok  sentitu  dugu  gure  inguruko
berdeguneak  ezagutu  eta  gozatzeko  beharra.  Baina  batzuetan  ez  gara
konturatzen  gure  aisialdiak  ingurumenean  eragin  dezakeen  kalteaz.  Arazo
horren inguruan atentzioa emateko Uliako bisitarientzat beharrezko materiala
eskura  jarriko  dugu,  Ulia  garbitu  eta  bertan  aurkitzen  ditugun  hondakinen
jarraipena egin eta irtenbideak proposatu ahal izateko. Goiz osoan zehar jaso
ahal  izango da materiala interpretazio zentroan eta lan horretan laguntzen
digunarentzat oparitxo bat izango dugu. Animatu zuen aletxoa jartzera!
Bisitariak: 15 pax

Hegaztiak nondik nora [Asteklima]
Data: Ekainak 28
Edukiak: Ahoarekin gauza asko esaten ditugu eta hegaztiek beraien mokoekin
ere, eta ireki ere egin gabe. Zatozte gurekin hegaztien eguna ospatzera eta
ezaugarri  erraz  batzuk  kontuan hartuta hegazti  mota desberdinen bizitzako
abenturak  ezagutuko  ditugu.  Horietako  batzuk  arriskuz  beterik  daude
gainera... nahi al duzu beraiek laguntzeko martxan jarri?
Bisitariak: 14 pax

Izadi kapitaina [LIBERA]
Data: Uztailak 18
Edukiak: Izadi kapitainak begiak erne, belarriak adi eta burua prest ditu beti.
Oraingoan  Uliatik  iritsi  zaio  arrisku  mezua,  eta  Ingurumenaren  Egunean
gainera, garrantzitsua dirudi! Berak bakarrik ezingo du hainbeste maite dugun
Ulia arriskutik  libratu.  Denon laguntza beharko du!  Zatozte berarekin  batera
natura salbatzera!
Bisitariak: 13 pax



Maritxuren sekretua (altxorraren bila jolasa)
Data: Abuztuak 1 - 31
Edukiak: Maritxuk betidanik zaindu izan du Ulia baina zahartzen ari  da eta
gure laguntza behar du. Pertsona abenturazale, alai  eta naturzaleak behar
ditugu  Maritxuren  sekretua  kontatu  eta  denon  artean  Ulia  eta  bertako
biztanleak zaindu eta naturan disfrutatu ahal izateko. Zu al zara pertsona hori?
Nahi al duzu uliako zaintzaileen taldera batu? Zatoz interpretazio zentrora eta
Maritxuren pistak jarraituz bilatu berak hain ondo gorde duen sekretua! 
Bisitariak: xx pax

Orientazioan sakontzen
Data: Urriak 30
Edukiak: Zuetako askok edukiko zenuten azken aldian orientazio ibilbideren
bat  egiteko  aukera  edo  entzungo  zenuten  zerbait  gero  eta  ezagunagoa
bihurtzen ari den kirol honen inguruan. Udazken honetan pixka bat gehiago
sakontzea proposatzen dizuegu zuen trebezia eta marka pertsonalak hobetu
ahal  izateko.  Gipuzkoako Orientazio Taldeko lagunak gurekin izango ditugu
beraien  esperientzia  eta  trikimailuak  kontatzen  eta  horrek  gure  ibilbideak
zehaztasun handiagoarekin  erabakitzen lagunduko digu.  Gainera,  goizaren
bigarren  zatian  beraiek  proposaturiko  erronkak  gaindituz  ikasitako  guztia
frogatzeko aukera izango dugu. Animatu kirol honetan trebatu eta eskaintzen
ditun aukera guztiekin gozatzera!
Bisitariak: 6 pax

Gertuko hegaztiak
Data: Azaroak 7
Edukiak: Zuhaitzak  hostorik  gabe  gelditzen  hasten  direnean  eta  janaria
bilatzea  zaila  denean,  gure  inguruko  txoriak  lotsa  galdu  eta  janlekuetara
gerturatzen  dira  neguari  aurre  egiteko  prestatzera.  Interpretazio  zentroan
badugu  behatoki  paregabe  bat  ausartenak  ikusteko  eta,  SEO  Donostiako
lagunen laguntzarekin, beraien ezaugarri garrantzitsuenak eta bitxikeria ugari
ezagutzeko aukera izango dugu. Horretaz gain, ingurutik ibilbide bat egiteko
aukera ere izango dugu, ezkutaketetan ibiltzen direnak bilatzeko.
Bisitariak: 13 pax

Ospa dezagun uda! Kontzertua eta tailerra [LIBERA]
Data: Uztailak 4
Edukiak: Udari  ongietorria  eman  nahi  diogu  eta  horretarako,  ba  al  dago
modu  hobeagorik  kontzertu  on  bat  baino?  Baina  naturak  ba  du  berezko
ahotsa eta berarengandik  gauza asko ikas  ditzakegu.  Hainbat  instrumentu
bitartez Naturarekin elkarrizketa bat sortuko dugu kontzertu honetan: haizearen
zurrunbiloa,  itsasoaren  ahotsa,  animalien  kantuek  istorioak  kontatuko
dizkigute.. Gure adimena eta Amalurrarekin dugun erlazioa zabaldu dadin.

Ez gara hori egiten dugun lehenengoak izango. Planetaren beste aldean bizi
diren  australiar  aborigenek  badute  instrumentu  berezi  bat  Didgeridooa.
Haizezko antzinako instrumentua da. Termitek naturalki hustutako eukaliptozko
enborra  hain  zuzen  ere.  Aborigenek  diote  ama  lurrak  hitz  egingo  balu
didgeridooaren  soinua  aterako  litzatekeela.  Animatzen  al  zara  naturaren
ahotsa entzutera?

Horretaz  gain,  australiar  aborigenek egin zuten bezala guk ere nahi  ditugu
gure musika tresnak! Horregatik, kontzertuaren ondoren hauek eraikitzeko tailer
bat  burutuko  dugu.  Gero  eta  gehiago  dira  alperrik  botatzen  ditugun



materialak  eta  hori  baino  lehen,  tailer  erraz  baten  bitartez  bizi  berri  bat
emango diegu naturaren omenez gure kontzertu propioa egin ahal izateko.

Bisitariak: 12 pax



2.3.- IRTEERAK

En busca de las mariposas
Data: Ekainak 19
Edukiak: Orokorrean  gehiago  erakarri  izan  gaituzte  tamaina  handiagoko
animaliek, hegazti edo ugaztunek adibidez, baina gero eta argiago daukagu
gure  inguruko  xomorrotxoek  ekosistema  batean  duten  garrantzia,  eta
horregatik  arreta  beraiengan  jartzeak  merezi  du.  Hasteko,  gure  inguruko
dotoreenak aukeratu ditugu: pinpilinpauxak. Zerynthia elkarteko kideek, haiei
buruzko bitxikeriak azalduko dizkigute eta baita beraien ikerketarako erabiltzen
dituzten tresnak ere.  Beraien  laguntzarekin  pinpiliunpauxak eta haien arrak
bertatik bertara ikusten saiatuko gara.
Bisitariak: 6 pax

Urgulletik galdu gabe
Data: Uztailak 6
Edukiak: Oraindik ez bazara animatu eta orientazio kirolean lehen pausuak
eman nahi  badituzu aukera paregabea izango dugu Urgullen.  Gipuzkoako
Orientazio Taldeko (GOT) kideen laguntzaz, mapa interpretatzen eta jokoaren
nondik  norakoak  azaltzeko  saio  baten  ondoren,  Urgullen  barrena  prestatu
diren puntuak bilatu, eta mendiko txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izango
dugu. 
Bisitariak: xx pax



2.4.- ESKOLA-HEZIKETA

Hezkuntza Eskaintza
Data: Urtarrilak 1 – abenduak 31
Edukiak: 2020.  urtean  ere  indarrean  egon  dira  ikastetxe  eta  taldeei
bideratutako  Hezkuntza  Eskaintza.  Jarduerak  Haur  Hezkuntzako,  Lehen
Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei zuzenduta daude,
bai eta helduei ere.
Partehartzaileak: 1.975 pax



2.5.- NORK BERE KABUZ EGITEKO JARDUERAK

Orientazio zirkuituak
Data: urte osoan zehar
Edukiak: Ulia Interpretazio Zentroak, Gipuzkoako Orientazio Taldearekin (GOT)
batera, publiko guztiei zuzendutako hiru orientazio zirkuito jarri ditu martxan bi
helbururekin:  orientazio  kirola  sustatzea  eta  ingurune  pribilegiatu  honen
ingurumen-  eta  natura  aberastasuna  ezagutzera  ematea.  Era  berean,
orientazio jarduerak egiten ikasteko jarraibideak azaltzen dituen bideo bat ere
argitaratu da.

Ariketa fisikoa hiriko naturguneetan
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Cristina Enea Fundazioaren proposamena Donostiako hiru kokaleku
esanguratsutan  ariketa  fisikoa  egiteko.  Horren  bidez,  kirola  egiteaz  gain,
herritarrek  Cristina Enea parkea,  Ulia mendia eta Urgull  hobeto ezagutzeko
aukera izango dute. 

Esploratzaileen fitxak
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Koronabirusaren  krisiak  gure  etxeetan  luzaroan  egotera  behartu
gaitu. Apurka-apurka kalera irteten ari  garen honetan, etxeko txikienei  gure
inguru hurbilean esploratzaile  izateko aukera eskaini  nahi  diegu: parkeetan,
lorategietan eta hiriko berdeguneetan. 



2.6.- BESTEAK

LIBERA puntua
Data: Uztailak 1 – abuztuak 31
Edukiak:  Bizi izan dugun itxiera egoeraren ondoren, denok sentitu dugu gure
inguruko berdeguneak ezagutu eta gozatzeko beharra.  Baina batzuetan ez
gara konturatzen gure aisialdiak ingurumenean eragin ditzaken kalteaz. Arazo
honen inguruan arreta berezia jarri  nahi  dugu eta Uliako bisitarientzat gure
ingurunearen  garbiketa  egiteko  materiala  eskura  jarriko  dugu.  Jasotakoa
interpretazio zentrora ekarri ezkero, guk kudeatu eta sailkatuko dugu, bertan
aurkitzen ditugun hondakinen jarraipena egin eta irtenbideak proposatu ahal
izateko.  Modu honetan,  noizean behin  antolatzen ditugun garbiketez  gain,
gure ingurunea txukun mantentzeko ardura ohitura bihurtu nahi dugu. Zuen
lana eskertzeko opariak izango ditugu zuentzat. Animatu zuen aletxoa jartzera!
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3.- URGULLEKO NATUR TXOKOA

Urgullen dagoen Natur Txokoa, naturaren gela berezia da. Bere helburua da
ingurumen-aberastasun  handia  duen  kokagune  historiko  honetatik
naturarekiko errespetua sustatzea, aisialdiko jarduera didaktikoen bidez. Garai
batean  Napoleonen  Goardiarenak  izan  ziren  azpiegitura  hauetan,
haurrentzako  tailer  eta  jarduera  sortzaileak  antolatuko  dira  arratsaldero,
udaberriko eta udako oporraldietan. Era berean astearte eta asteazkenetan
arratsaldeko 17:00etan (udako oporralian 18:00etan)  izango diren jarduera
bereziekin ere tarte atsegina pasako dugu. Jarduera guztiak doakoak izango
dira.



3.1. UDAKO PROGRAMAZIOA
Natur  Txokoa,  eta  uztaila  eta  abuztuan  ingurumen-hezkuntza  programa
zabala bezain interesgarria eskeini du. Ekintza arrakastatsuak gauzatzea lortu
dugu eta parte-hartzaileak, umeek zein gurasoek, jarduera guztiez gozatzeko
aukera izan dute.

2021ko uztailaren 1etik abuztuaren 31arte (biak barne) irekita egon da astean
zehar,  asteburu  eta  jaiegunak  barne.  Harrera  ordutegia  honakoa  izan  da:
16:00etatik 20:00etara.

Natur Txokoak jarduera eta baliabideen eskaintza iraunkor eta zabala izan du,
eta  horrez  gain  tailer  eta  jarduera  bereziak  antolatu  dira  astean  behin,
astearteetan, (Aste Nagusian ezik) arratsaldeko 17:00etan.

Uztailak 6: Urgulletik galdu gabe (13 pax)
Uztailak 13: Modesto Kapitaina, itsasoko abentura (9 pax)
Uztailak 20:  Urgull zentzumenekin (9 pax)
Uztailak 27: Hondarrezko eskulturak (12 pax)
Abuztuak 3: Urgulleko txokoak (9 pax)
Abuztuak 10: Kattalin bidaiaria, esploratzaile bat Urgullen (8 pax)
Abuztuak 24: Sebastiani sugandila eta bere narrasti kuadrilla (9 pax)
Abuztuak 31: Pista jolasa Urgullen (16 pax)

Bisitariak uztaila: 293 pax
Bisitariak abuztua: 295 pax



3.2.- NORK BERE KABUZ EGITEKO JARDUERAK

Urgulleko ibilbide autogidatuak
Data: urte osoan zehar
Edukiak:  Urgulleko natura ezagutu eta ingurune eder honetaz gozatzeko bi
ibilbide proposatu Cristina Enea Fundaziak. Lehenengo ibilbidea Gaztelubide
kaletik hasi eta Damen bateriarantz abiatzen da.  Itsasoaren eragina nabaria
da  ingurune  honetan  eta  itsas  mihilua  hazten  da  bertan,  eskuinaldean
dagoen harresiko arrailetan uzten baititu sustraiak. 

Bigarrena, Zuloaga plazatik hasi  eta Pasealeku Berriraino iristen da, bidean,
besteak  beste,  Ingelesen  hilerria,  Bolborin  zaharra  edota  Bardoken  bateria
bisitatuz.

Urgulleko altxorraren bila
1813an, alde zaharreko neskato batek, Karmele Goienetxek, Urgull  mendiko
tokiren batean ezkutatu zuen bere altxorrik  maiteena, Donostiatik  alde egin
baino  lehen,  gerra  eta  hiriaren  erreketa  saihestuz.  Orain,  Karmelek
etorkizuneko belaunaldiei idatzitako plano eta gutun bati esker, altxor hori non
ezkutatzen  den  badakigu.  Dokumentuan  aurkituko  ditugun  arrastoak  eta
probak jarraitu besterik ez dugu egin behar. 

Urgulleko orientazio zirkuitua
Cristina Enea Fundaziotik Urgull  mendiko txokorik bereizgarrienak ezagutzeko
eta  bisitatzeko  aukera  eskaintzen  dizuegu,  orientatzen  jakin  beharreko  hiru
ibilbideren  bidez;  GOT.  Gipuzkoako  Orientazio  Taldearekin  elkarlanean
diseinatutako  hiru  ibilbide  hauei  esker  orientazioaren  kirola  ezagutzeko  eta
gauzatzeko aukera emango dizuegu.

Zailtasun  desberdineko  hiru  ibilbide  jasotzen  dira  eskuorri  honetan,  eta
horietan hainbat argazki kokatu beharko dituzue, ibilbide bakoitza bete arte. 

Urgull mediari buruzko material didaktikoa: Iparretik hegora
Urgull mendian zehar txoko desberdinak aurkituko ditugu. Eta aurki dezakegun
paisaia aldakorra da: tamaina handiko zuhaitzen gerizpean paseatzeko baso
eremuak  edo  espezie  apaingarrien  landaketak  dituzten  belardi  irekiak.
Prestatu  ditugun fitxa hauetan aurkitukko dituzun ariketen bidez  mendiaren
magalen arteko desberdintasunak bilatzea proposatzen dizuegu. Horretarako,
bi aldeetako puntuetan hurrengo ariketak egin beharko dituzue.





4.- HONDALEA

Santa Klara uhartea,  txikia den arren,  oso espazio interesgarria da naturari
dagokionez, eta, gainera, ondare historiko eta kultural garrantzitsua du. Hori
guztia dela eta,  Kontxako badiaren erdian kokatuta dagoen enklabea oso
leku berezia da, xarma eta nortasun handikoa. Hori dela eta, Cristina Iglesias
artista donostiarrak uharteko itsasargia aukeratu zuen bere Hondalea obraren
kokaleku  gisa.  Proiektu  horren  helburua  da  gure  ingurunea  babesteko
beharraz jabetzea.

Cristina  Enea  Fundazioak,  hezkuntza-eskaintza  honetan  zehazten  diren
jarduera  didaktikoen  bidez,  ikastetxeei  eta  talde  sozio-kulturalei  hezkuntza-
tresna sorta bat  eskaini  nahi  die,  gune berezi  hori  eta  bertan  biltzen  diren
edukiak gehiago ezagutzeko eta horietaz gozatzeko. Jarduera guztiak euskal
curriculumaren  arabera  diseinatu  dira,  hezkuntza-osagarri  gisa  balio  izan
dezaten  irakasleen  zereginerako,  eta  metodologiak  eta  helburuak  ikasleen
heziketa-zikloetara egokituta daude.

Jarduerak ingurumena errespetatuz egingo dira, adierazitako bideak erabiliz,
flora eta faunari kalterik eragin gabe, eta sortutako hondakinak gurekin ekarriz.

Jarduerak irailaren 15etik urriaren 29ra arte egin dira.



4.1.- HEZKUNTZA ESKAINTZA

2020ko urte naturalean ikastetxeei  zuzendutako eskaintza honako tailer  eta
jarduerek osatu dute:

Egun bat Santa Klaran
Edukiak: Eskola-taldeek, bi laguntzaile bereziren eskutik, hain fotografiatua eta
aldi  berean  ezezagunak  diren  uhartearenh  sekretuak  ezagutuko  dituzte.
Maren Andoin azken farozainaren ilobak osabaren istorio zaharrak kontatuko
dizkie,  eta  Txomin  Iradier  esploratzaile  nekaezin  eta  naturalista  sutsuarekin
batera, leku berezi horrek dituen altxor txikiak ezagutuko dituzte.
Nori zuzenduta: HH eta LH 1 eta 2

Irla misteriotsua
Edukiak: Itsasoa eta lurra, mendia eta hondartza, zelaia eta zuhaiztia... Uharte
honek  ia  denetarik  dauka!  Uharteko  ibilaldi  honetan,  bertan  dagoen
biodibertsitatea ezagutzeaz gain, jolasen eta pisten bidez Kontxako badiaren
erdian dagoen uhartetxo horretan ezkutatzen diren istorioak ezagutuko ditugu.
Imajinatzen duzu nolakoak izango ziren Santa Klarako itsasargiko negu luzeak?
Eta ia hutsik dagoen uharte bateko bizitza? Zatoz gurekin! 
Nori zuzenduta: LH1 – LH6

Irla ezezaguna
Edukiak:  Santa Klara uhartea, bere kokapen pribilegiatutik, hiriko historiaren
lekuko eta protagonista izan da noizbehinka, Erromeria-lekua, herejeen hilerria
edo  gotorleku  militarra  izan  dira  uhartertxo  txiki  honi  eman  zaizkion
erabileretako  batzuk.  Baina  bere  funtzio  nagusia,  bere  itsasargiari  esker,
marinelei  jada etxean zeudela  iragartzea  izan da.  Santa Klarak  ezkutatzen
dituen istorio eta kondaira guztiak ezagutuko clituzu uharteko ibilaldi honetan.
Nori zuzenduta: DBH

Santa Klarako altxorrak
Edukiak: Santa  Klara  uharteak,  itsasoz  inguratua,  haizeak  astindua  eta
kresalak  zipriztindua,  ez  dirudi  bizitzeko  leku  erraza  denik;  hala  ere,  leku
aproposa da hemen babesa aurkitu duten landare eta animalia batzuentzat.
Uhartera  egingo  dugun  bisita  honetan,  bertatik  bertara  ezagutuko  ditugu
irlako flora eta fauna, bertako ezaugarriak eta gizakiaren eragina. Gainera,
Kontxako  badia  eta  uhartea  sortu  zituzten  prozesu  geologikoak  ezagutuko
ditugu, Donostiako inguru paregabearen paisaia moldatu zutenak. 
Nori zuzenduta: DBH

Santa Klara deskubritzen
Edukiak: Leku bat ondo ezagutzeko, ezinbestekoa da lasai bisitatzea, bertako
bideetatik galtzea eta bertako xehetasun txikiak gertutik ikustea. Santa Klara
uhartera egingo dugun bisita honetan, Hondaleaz gozatzeaz gain, gordetzen
dituen  istorioak  eta  uhartea  leku  berezi  bihurtzen  duten  balio  naturalak
ezagutzeko aukera izango dugu.
Nori zuzenduta: Batxilergoa, heziketa-zikloak, talde soziokulturalak.



4.2.- Bisitariak (ikastetxeak eta talde soziokulturalak)

Ikastetxe-taldeak: 53
LH (3 - 6 urte): 5
LH (6 - 12 urte): 28
DBH (12 - 16 urte): 5
Batxilergoa eta Heziketa Zikloeak: 12
Helduen hezkuntza: 3

Talde soziokulturalak: 9

Bisitariak guztira: 1.495 pax.



4.3.- Bisitariak (orokorrak)

Eginiko erreserbak: 17.427
Bisita errealak erreserba sistemaren bidez eginak: 12.049
Erreserben eta bisita errealen arteko aldea: % 25

Bisita instituzionalak (Alkatetza eta Arteingeniun): 2.067

Bisitariak guztira: 14.116 pax.



4.4.- Bisita gidatuak

Bisitak guztira: 41 (euskaraz 15 eta gazteleraz 26)
Eguraldi txarragatik bertan behera utzitako bisitak: 5
Erreserba faltagatik bertan behera utrzitako bisitak: 16

Bisitariak guztira: 393 pax.





5.- IRAUNKORTASUNAREN BEHATOKIA

5.1.- AGORA K2050 HITZALDI-ZIKLOA

Crisis económica y crisis climática, dos caras de un mismo problema
Data: Apirilak 28
Hizlaria: Iñaki Arto
Edukiak: Klima-aldaketa  planetaren  ingurumen  degradazioaren  da,  eta,
gainera,  egungo  ekoizpen-  eta  kontsumo-ereduaren  arazoak  eta  haren
euskarri  den  egitura  ekonomiko  finantzarioa  azterlanen  arabera,  sistema
naturalak hondatzeak jarduera ekonomiko asko kolapsatzea eragin dezake.
Beste  batzuek  adierazten  dute  eredu  ekonomikoa  birpentsatu  behar  dela,
funtsezko jardueren  garrantzian  zentratuz,  pertsonen zaintzak zentroan jarriz
eta  beharrezkoa  den  susperraldi  ekonomikoan  ongizatea,  ekitatea  eta
jasangarritasuna  giltzarri  izan  daitezen.  Hau  guztia  posible  al  da?  Nola
eragiten dio klima-aldaketak ekonomiari? Zein izan daitezke klima-aldaketaren
aurrean ezer ez egitearen kostuak? Zeintzuk dira karbono gutxiko ekonomia
baten onurak? Zer aldaketa egin behar dira trantsizio honetarako? Zein izan
daiteke herritarren zeregina?
Parte-hartzaileak: 134 pax. (online)

Bizitzeko hiri berdeagoak
Data: Maiatzak 26
Hizlaria: Unai Pascual, Ibone Ametzaga, Ana Galarraga
Edukiak: Planetako bizitzari eusteko espazio garrantzitsuak hartuz eraiki ditugu
hiriak.  Giza  kokaleku  horien  inpaktuetako  bat  izan  da  espezie  askoren
biziraupenerako  habitat  garrantzitsuak  galtzea,  ekosistemen  aldaketak  eta
biodibertsitatearen  galera  larriak  eraginez.  Gainera,  alor  zientifikotik  esaten
digute mundu mailan gertatzen ari den biodibertsitatearen galera hori, beste
arrisku batzuen artean, faktore erabakigarria dela pairatzen ari garen moduko
pandemiak sorrarazteko. Hiria etorkizunerako prestatzeak natura babestea eta
berreskuratzea eskatzen du, gure auzoak birmoldatzea emisioak murrizteko eta
biodibertsitatea  areagotu  eta  zaintzeko.  Biodibertsitatearen  Europako
Estrategiak azpimarratzen du beharrezkoa dela hiri-espazio osasungarriagoak
eta bizi kalitate metabolismoa ekosistema naturaletakotik hurbil egon dadin.
Parte-hartzaileak: 27 pax. + 87 pax. (online)

Biodiversidad,  salud  y  resistencias.  Recuperar  la  biodiversidad desde  la
resistencia y la solidaridad
Data: Ekainak 30
Hizlaria: Lolita Chávez, Gustavo Duch
Edukiak: Gure osasuna eta ongizatea planetaren osasunaren mende dago
zuzenean.  Nazio  Batuetatik,  António  Guterres  idazkari  nagusiak  esan  du
gizateria naturaren aurkako gerra bat egiten ari dela, eta naturarekin dugun
harremana  berreraiki  behar  dugula.  Mundu  osoko  komunitate  indigenek,
nekazariek,  artzainek edo arrantzaleek badakite beren bizitza eta ongizatea
aniztasun biologikoaren mende daudela, eta aniztasun horren parte gara gu
ere.  Lurrarekin  bat  egite  horren  ondorioz,  mundu  osoko  komunitate  eta
kolektibo  askok  aurre  egin  behar  izan  diete  pertsonen  eta  komunitateen
oinarrizko  eskubideak  urratzen  dituzten  meatzaritzako,  basogintzako,
energiako  eta  mota  desberdinetako  jarduerek  lurraldean  eragiten  dituzten
hondamendiei.  Agora  honetan  aniztasun  biologikoaren  erabilera
iraunkorrerako ezagutzak dituzten eta eskubideak defendatzen protagonista



diren pertsonak izango ditugu gurekin, aniztasun horren pribatizazioaren eta
suntsipenaren aurka borrokatzen ari direnak.
Parte-hartzaileak: 56 pax. + 57 pax. (online)

Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Luces y sombras de una
norma para la transición socioecológica
Data: Irailak 16
Hizlaria: Juantxo López de Uralde
Edukiak: Gure  habitatak  klima-aldaketak  eragiten  dituen  inpaktuetara
egokitzea eta berotegi-efektuko gasen emisio guztiak murriztea dira joan den
maiatzean onartu eta argitaratu zen legearen helburu nagusiak. Arau horrek
gure bizitzaren egunerokotasunaren alderdi isilak zeharkatuko ditu.

Nola  lortu  ekonomia  deskarbonizatzea?  Erregai  fosilen  erauzketari  amaiera
eman ahal izango zaio? Nola garatu energia berriztagarriak biodibertsitatea
errespetatuz? Zer egin hirietan mugikortasun motorizatua nabarmen murrizteko
edo etxebizitza-parkea birgaitzeko?

Galdera horiek eta beste asko egin ditu Juantxo Lopez Uraldek, Kongresuko
Trantsizio Energetikoaren Batzordeko presidenteak,  aurkeztuko duen arauak.
Lege hori,  Juantxoren  hitzetan,  "Ez  da bide baten amaiera,  borroka  baten
hasiera baizik". 
Parte-hartzaileak: 44 pax. + 78 pax. (online)

COP26 Glasgow: expectativas y nuevos horizontes
Data: Urriak 20
Hizlaria: Anna Pérez Català, Sergio H. Faria
Edukiak: Glasgowen  egingo  den  Klima  Aldaketari  buruzko  Nazio  Batuen
hurrengo Goi Bileraren (COP26) inguruko saioa: espektatibak eta oztopoak.
Pandemiak eragindako urtebeteko atzerapenarekin, goi-bilera hau premiazko
bilera gisa aurkezten da Parisko Akordioa sinatu zuten herrialdeek hartutako
akordioak  berrikusteko  eta  eguneratzeko,  larrialdi  klimatikoaren  errealitate
gero  eta  kezkagarriagoaren  berri  emateko  gai  izateko.  Galdera  hauei
erantzuten saiatuko gara: zeintzuk dira COP honen itxaropenak? Zeintzuk dira
gakoak, larrialdiak eta lehentasunak? Zein da estatuen, sektore pribatuaren
eta gizarte zibilaren zeregina? Non daude zailtasunak?
Parte-hartzaileak: 15 pax. + 74 pax. (online)

Balance de la Cumbre del Clima de Glasgow: acuerdos y logros
Data: Azaroak 23
Hizlaria: Carmen Duce, Adolfo Uriarte
Edukiak: Klima  Aldaketari  buruzko  Nazio  Batuen  Goi  Bileran  (COP26)
aukeratutako  leloa  “Mundua  batuz  klima-aldaketari  aurre  egiteko”  da,
nazioarteko  lankidetzak  klima  aldaketari  azpimarratuz.  Saio  honetan,
azaroaren lehen hamabostaldian Glasgown egindako Konferentzia honetan
bizi  izandakoaren  eta  gertatutakoaren  kronika  eskainiko  zaigu:  lortu  al  da
konpromiso  klimatikoen  anbizio-maila  handitzea?  Interes-taldeen
aurreikuspenak  bete al  dira?  Zer  geratu da tintontzian? Zein  dira  hurrengo
urratsak?
Parte-hartzaileak: 28 pax. + 58 pax. (online)



5.2.- TXOSTENAK

2020ko Donostiako Iraunkortasunaren eta Klimaren Txostena
Data: Ekainak 23
Edukiak: Pandemiak  baldintzatutako  urteari  dagozkion  ingurumen  eta
jasangarritasun  datuak  biltzen  dituen  txostena  egin  du  Cristina  Enea
Fundazioak.  Egileek  nabarmendu  dute   goiz  dela  pandemiak  eta  gure
bizitzaren  egunerokotasunaren  aldaketak  eragiten  dituzten  inpaktuak
perspektibarekin  neurtzeko,  baina,  zalantzarik  gabe,  pandemia-egoeraren
murrizketek  arrastoa  utzi  dutela  2020ko  txostenak  biltzen  dituen  datuetan.
Txostena eskuragarri dago hemen: https://labur.eus/vXXa0
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6.- BIZIKLETAREN BEHATOKIA
Donostiako  Udaleko  Mugikortasun  Departamentuaren,  Cristina  Enea
Fundazioaren  eta  Kalapie  Hiriko  Txirrindularien  Elkartearen  elkarlanaren
ondorioz sorturiko tresna da Donostiako Bizikletaren Behatokia. Cristina Enea
Fundazioak  kudeatzen  du  eta  bizikletaren  erabilpena  hirian  erraztu  eta
hobetzeko  helburua  dauka.  Aldi  berean,  bizikleta  gaineko  hiri-
mugikortasunaren zainketa eta analisia egiten du, eta gizarteak egiten dituen
galdera, kexa eta iradokizunei erantzuna ematen dizkie. 
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