
ERA
KUS
KETAK 
2021-2022
EKITALDIAREN 
INGURUMEN
ADIERAZPENA





AURKIBIDEA
01. AURKEZPENA. 

02. EKITALDI JASANGARRIA.

03. JARDUTEKO NEURRIAK.

04. KOMUNIKAZIO ETA 
SENTSIBILIZAZIO-EKINTZAK. 

05. EKITALDIAREN 
INGURUMEN-INPAKTUA. 

06. ONDORIOAK ETA 
HOBETZEKO ARLOAK. 



ERA
KETAK 

2021-2022

KUS



 Nazio Batuen Ingurumenerako Programaren arabera, ekitaldi jasangarri bat da diseina-
tu, antolatu eta gauzatu dena ingurumenaren gaineko balizko eragin negatiboak minimizatuz 
eta erakunde antolatzaileentzat eta inplikatutako eragileentzat ondare positiboa utziz.

 Ekitaldi horiek diseinuan eta antolaketan ingurumen-neurriak txertatzen dituztela ziur-
tatzeko, Cristina Enea Fundazioak bat egin du Ihobe sozietate publikoak garatu duen Erronka 
Garbia metodologiarekin. Prozedura horrek aukera ematen du ekitaldiak egiteari lotutako in-
gurumenaren gaineko inpaktu negatiboak minimizatzeko.

 Metodologia hori aplikatzearen eta Erronka Garbia-Ekitaldi Jasangarria ziurtagiriarekin 
aitortzearen helburua da ekitaldira bertaratutako pertsonak eta erakunde antolatzaileak kon-
tzientziatzea ekitaldi jendetsuen garapenari lotutako inpaktu negatiboak arintzeko beharraz.

 Metodologia hori lehen aldiz garatu da kultur etxe bateko erakusketa-programa batean. 
Donostiako Ingurumen Baliabideen Zentroaren urtebeteko programazioa hartu da proiektu 
hau garatzeko, eta adierazpen hau denbora horretan egindako lan guztiaren emaitza da. 
 
 Erronka Garbiak “ekitaldi” gisa izendatzen duena, kasu honetan 2021eko udaberritik 
2022ko negura arte garatutako erakusketa-programa da. Erakusketa hauek hartu dira:

 • Herbaria: 2021eko martxoaren 25etik ekainaren 13ra

 • Cristina Enea - Parke bat hirian: 2021eko ekainaren 25etik irailaren 19ra

 • Grafika Soziala - Goi-bilera klimatikoak, aktibismo soziala: 2021eko irailaren 30etik  
 abenduaren 19ra

 • The Wildlife Comedy: 2021eko abenduaren 22tik 2022ko martxoaren 13ra

 Lau erakusketak Donostiako Ingurumen Baliabideen Zentroan egin dira, 

01.  AURKEZPENA
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Erakusketen programa osoa garatu den bitartean, ekitaldi honetara joan diren pertsonak ho-
nela banatu dira:

Herbaria
Cristina
Enea

Gráfica 
Social

The 
Wildlife 
Comedy

Total %

Emakumezkoak 1134 1221 842 2776 5973 59%
Hombres 1006 1041 561 1495 4103 41%

2140 2262 1403 4271

0-12 urte 578 271 98 854 1801 18%
13-22 urte 300 318 196 598 1412 14%

23-60 urte 128 452 492 1495 2567 25%

>60 urte 1134 1221 617 1324 4296 43%

Donostia/SS 1626 1583 912 2989 7110 70%
España 86 113 70 214 483 5%

Gipuzkoa 428 566 421 1068 2483 25%

Autobusa 385 498 309 555 1747 17%
Bizikleta 21 22 70 214 327 3%

Kotxea 171 181 112 512 976 10%

Oinez 1563 1561 912 2990 7026 70%

Taula 1

Emakumezkoak 59%

Gizonezkoak 41%

41%

59%

Emakumezkoak Gizonezkoak

1

Taula 1

Donostia/SS 70%

España 5%

Gipuzkoa 25%

25%

5%

70%

Donostia/SS España
Gipuzkoa

1

Taula 1

0-12 urte 18%

13-22 urte 14%

23-60 urte 25%

>60 urte 43%

43%

25%

14%

18%

0-12 urte 13-22 urte
23-60 urte >60 urte

1



 Donostiako Cristina Enea parkean dagoen Mandasko dukeen jauregiak Cristina Enea Fun-
dazioak kudeatzen duen Ingurumen Baliabideen Zentroa hartzen du. Eraikin historiko honek, 
Europa erdialdeko dukeen estilo eklektikoaren eta estetikaren gustuaren erakusgarri, kanpoko 
itxura mantendu du, baina barrualdea egungo beharretara egokitu zen azken eraberritzean.
 
 Dokumentazio Zentroaren ondoan, Donostiako Udalaren bulegoak eta Cristina Enea 
Fundazioa, hainbat areto egokituta daude fundazioaren aldi baterako erakusketen programa 
hartzeko.
 Urtero, ingurumenarekin, iraunkortasunarekin, mugikortasunarekin eta abarrekin lotu-
tako hainbat gairi buruzko erakusketak programatzen dira. Gai horiek Cristina Enea Fundazioak 
lantzen ditu bere proiektu eta lan guztietan.
 
 Aldi baterako erakusketen programaren bidez, herritarren artean ingurumenarekiko 
kontzientziazio handiagoa bultzatu eta sustatu nahi da. Helburu hori eta beste batzuk lortzeko 
eta erakusketen edukietan sakontzeko, jarduera-programa osagarri bat ere diseinatzen da, 
askotan beste erakunde, elkarte, museo eta udal-zerbitzu batzuekin lankidetzan.
 
 Cristina Enea Fundazioaren aldi baterako erakusketak planifikatzeko, horien kudeaketan 
eta ekoizpenean eraginkortasun-, efizientzia- eta jasangarritasun-helburuak bete nahi dira. 

02. EKITALDI JASANGARRIA  
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Horretarako, gutxienez urtebete lehenago egin behar da, eta urteko lau urtaroetako (udabe-
rria, uda, udazkena edo negua) baten erakusketak izateko aukeratu.
 Horregatik guztiagatik, Cristina Enea Fundazioak Erronka Garbiak ezarritako metodolo-
gia bere kudeaketa-moduan txertatzea erabaki du. Horrela, ziurtatu nahi du erakusketa-pro-
gramaren kudeaketak eta ekoizpenak ingurumen-jasangarritasuneko irizpideak kontuan hart-
zen dituela eta ingurumenean sortzen den aztarnaren jakitun dela.
 

 ERRONKA GARBIA
 Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publiko Ihobek emandako ziur-
tagiria da Erronka Garbia. Ziurtagiri horrek ingurumenaren gaineko balizko eragin negatiboak 
gutxitzeko diseinuan eta antolaketan ingurumen-neurriak integratzen dituzten ekitaldiak ai-
tortzen ditu.

 Ekitaldien ingurumen-jasangarritasunari buruzko Erronka Garbia ziurtagiria ekitaldiaren 
diseinuarekin eta plangintzarekin lotutako erabakietarako orientabide gisa kontuan hartu be-
har diren funtsezko printzipio batzuetan oinarritzen da, bai eta antolaketan eta bizi-zikloaren 
gainerako etapetan ere. Cristina Enea Fundazioak beretzat hartu nahi izan ditu Ingurumen Ba-
liabideen Zentroan garatzen diren erakusketa-proiektuen lan-prozesuan. Hauek dira printzipio 
horiek:

 • BIZI-ZIKLOAREN IKUSPEGIA

 Erakusketa bakoitzaren ingurumen-iraunkortasunaren ebaluazioak bizi-zikloaren etapa 
guztiak hartzen ditu kontuan, bai ekitaldiarenak berarenak, bai parte hartzen duten produktu 
eta/edo zerbitzuenak, egokia den heinean, lehengaietatik hasi eta amaierako antolaketaraino.
Ikuspegi eta ikuspegi sistematiko horren bidez, ingurumen-karga potentzial bat prozesu indi-
bidualen bizi-zikloaren etapen artean desbideratzea identifikatu eta, ziurrenik, saihestu egin 
daiteke. Egokia bada, eta justifikatzen bada, ekitaldi baten ingurumen-iraunkortasunaren eba-
luazioa bizi-zikloaren etapa batera edo batzuetara mugatu daiteke.

 •INGURUMEN-IKUSPEGIA

 Esposizio-programaren ingurumen-iraunkortasunaren ebaluazioak ingurumen-inpaktu 
potentzialak ebaluatzen ditu. Inpaktu ekonomikoak edo sozialak ziurtagiri honen irismenetik 
kanpo daude. Beste tresna batzuk ingurumen-jasangarritasunaren ebaluazioarekin konbina 
daitezke, ebaluazio zabalagoak eta osagarriagoak egiteko, iraunkortasunaren hiru zutabeak 
lortuz (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa).

 •KUTSADURAREN PREBENTZIOA

 Ingurumen-jasangarritasunari buruzko Erronka Garbia ziurtagiria Ingurumen Baliabi-
deen Zentroaren erakusketa-programak zuzenean edo zeharka sortutako ingurumen-kutsa-
dura saihestera edota murriztera bideratutako ikuspegia da, ingurumen-inpaktu kaltegarriak 
murrizteko. Kutsaduraren prebentzioaren barruan sar daitezke iturria murriztea edo ezabatzea; 
aldaketak prozesuan, produktuan edo zerbitzuan; baliabideen erabilera eraginkorra, materialak 
eta energia ordezkatzea; berrerabiltzea; berreskuratzea; birziklatzea, birsortzea edo tratatzea.



 

  •GARDENTASUNA

 Cristina Enea Fundazioak informazio nahikoa eta egokia zabaldu nahi du, erakusketa 
horien ingurumen-iraunkortasunaren ebaluazioaren erabiltzaileek erabakiak arrazoizko kon-
fiantzaz har ditzaten. Ingurumen-politiken erreferente bihurtu nahi da erakusketen kudeaketan 
eta ekoizpenean.

 •SENTSIBILIZAZIOA

 Cristina Enea Fundazioaren erakusketen ingurumen-jasangarritasunaren ebaluazioak 
balio behar du fundazioaren alderdi interesatuak (bereziki, parte-hartzaileak eta bisitariak) ja-
betu daitezen ingurumenean dituzten inplikazioez eta ohiturak eta portaerak aldatzeak inpak-
tuak murrizteko ekar dezakeen ekarpenaz.

INGURUMEN-HELBURUAK
  Jarraian aipatzen diren sei jarduera-ardatzak aurreikusten ditu Erronka Garbiak, 
sentsibilizazioa horien guztien zeharkako ardatz gisa.

Mugikortasuna Energia Ura Erosketak Azpiegiturak Hondakinak
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Ingurumen-helburuak Ingurumen-xedeak/jarduteko neurriak Jarduteko ardatza

Garraioari lotutako BEG 
isurketak minimizatzea

1 – Erakusketa garraio publikoan eskuragarri dagoen leku
batean kokatzea

Mugikortasuna
2 – Bertaratutako pertsonen mugikortasun garbiagoa 
sustatzea

3 – Bizikleta elektrikoan liburuxkak eta kartelak banatzea Mugikortasuna/
Erosketak4 – Tokiko enpresa hornitzaileak hautatzea

5 – Parte-hartzaileen eta langileen mugikortasun 
iraunkorragoa

Mugikortasuna
Karbono-aztarnaren 
konpentsazioa

6 – CO2 isurketen konpentsazio osoa edo partziala.

Energia-kontsumoa 
murriztea

7 – Energetikoki eraginkorrak diren ekipoak hautatzea

Energia
8 – Zentroaren eraginkortasun-neurriak

Iturri berriztagarrien energia-
kontsumoa

9 – Energia berdea hornitzeko kontratua.

Ur-kontsumoa murriztea 10 – Ura aurrezteko sistemak Ura

Erosketei lotutako inpaktua 
murriztea

11 – Erosketa eta kontratazio berdearen politika definitzea

Erosketak

12 – Material inprimatuetarako ekodiseinu-politika

13 – Inprimatzeko materialen erabilera minimizatzea

14 – Inpaktu txikiagoko garbiketa-produktuak

15 – Material txikientzako iraunkortasun-irizpideei 
erantzutea

Berrerabilera sustatzea
16 – Berezko elementuak berrerabiltzea eta 
aprobetxatzea lehenestea, edo hirugarrenei lagatzea 
eskatzea

Azpiegiturak
Erakusketa-egiturei lotutako 
inpaktua murriztea

17 – Ekodiseinuko politika

Hondakin gutxiago sortzea
18 – Material berrerabilgarriak berreskuratzea hondakinak
saihesteko

Hondakinak
Hondakinen gaikako bilketa, 
birziklatzeko

19 - Parte-hartzaileek sortutako hondakinen gaikako 
bilketa

20 - Barruan sortutako hondakinen gaikako bilketa

2021-2022 erakusketa-programarako zehaztutako ingurumen-helburuak honako hauek dira:



03. JARDUTEKO NEURRIAK

Mugikortasunaren ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako bakoitzean, da-
tuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

 • Erakusketa garraio publikoan eskuragarri dagoen leku batean kokatzea.

 • Bertaratutakoen artean garraio publikoaren erabilera sustatzea.

  >Joateko garraio publikoa erabiltzen duten bertaratuen %.  

  >Joateko bizikleta erabiltzen duten bertaratuen %. 

 •     • Bizikletaz egindako liburuxken eta kartelen banaketa.

  >Bai/Ez

 • Tokiko enpresa hornitzaileak hautatzea.

  > Tokiko enpresa hornitzaileen % 

 • Parte-hartzaileen eta langileen mugikortasun iraunkorragoa.

  > % Garraio “garbian” joaten diren parte-hartzaileen/langileen 

 •CO2 isurketen konpentsazio osoa edo partziala  

  > T CO2 eq. konpentsatuak/T CO2 eq. guztira.

INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK > Mugikortasuna
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 Ingurumen Baliabideen Zentroa Madaseko Dukeen jauregian dago, Cristina Enea par-
kearen barruan, Donostiako erdialdean. Parkearen barruan oinez sartu behar da bertara, ez 
baitago baimenduta motordun baliabideak edo bizikleta erabiltzea. Hala ere, parkeko sarrere-
tarako sarbidea bide “tradizionaletatik” egin daiteke, eta parkea oso ondo komunikatuta dago 
sarbide guztietan, bai garraio publikoaren bidez, bai ibilgailu pribatuen bidez (autoa edo bizi-
kleta).

 Bertaratutakoen % 17k garraio publikoa erabili dute Ingurumen Baliabideen Zentrora 
iristeko. Bestalde, % 3k bizikleta erabiltzen du iristeko. Baina nabarmentzekoa da % 70 oinez 
iristen dela Ingurumen Baliabideen Zentrora. Horrela, bertaratutakoen % 90 garraio “garbian” 
joaten dira.

 

 
 

 

 Bestalde, lau erakusketetatik egin diren liburuxken eta kartelen banaketa guztia, % 100, 
bizikletaz egin da, tokiko enpresek eskaintzen duten banaketa jasangarriaren sistemarekin.

 Enpresa hornitzaileei dagokienez, egia da eskatutako zerbitzu guztiek ez dutela ahalbi-
detu lokalak izatea beren zerbitzuak eta/edo produktuak ematen zituztenak, baina Cristina 
Enea Fundazioaren politikak beti erabaki du tokikoa lehenestea beste irizpide batzuen aurretik.
 Cristina Enea Fundazioaren helburua mugikortasun-alderdiak direla-eta egindako emisio 
guztiak konpentsatzea da, horixe baita jardueran eragin handiena duen ardatza.



INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK > Energia
 Energiaren ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako bakoitzean, da-
tuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

 • Energetikoki eraginkorrak diren ekipoak hautatzea.

  >Energia-eraginkortasuneko irizpideak dituzten ekipoen ehunekoa. 

 • Zentroaren eraginkortasun-neurriak.

  > LED argien % 

 • Energia berdea metatzeko kontratua.  

  > KWh energia berdea

  2021-2022 erakusketa-programan ez da energia be-
har zuen ekipamendu handirik behar izan, hala nola telebistak edo 
proiektoreak. Hori dela eta, energia-gastua erakusketa-aretoetako 
argiztapen-sistematik etorri da.

 Ingurumen Baliabideen Zentroko aretoek LED motako 
fokuen bidezko argiztapen-sistema bat dute, kontsumo jasangarria 
ziurtatzeko. Horrela, pizte-sistema bat dute, aretoak presentzia-de-
tektagailu baten bidez argiztatzea eragiten duena; beraz, bisitaririk 
ez dagoen uneetan, fokuak itzalita egoten dira. Horrekin batera, 
Cristina Enea Fundazioak energia berdea hornitzeko kontratua du. 
  

Lau erakusketetan,
58.245 kWh.
kontsumitu dira 
guztira.

INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK > Ura
Uraren ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako 
bakoitzean, datuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

  •Ura aurrezteko sistemak.

  > Bai/Ez

 Ingurumen Baliabideen Zentroak komun publiko batzuk 
ditu, eta komun horiek ura aurrezteko sistemak dituzte, bai sani-
tarioetan, bai txorrotetan. Horrekin, Ingurumen Baliabideen Zen-
troan uraren kontsumo arduratsuari buruzko mezu fisikoak jartzen 
dituzte komunetan, erabiltzaile guztiak sentsibilizatzeko.

Bertaratutako 
pertsona bakoitzak
litro 1 ur
kontumitu du

Erakusketa-programako 
uraren guztizko kontsumoa
10 m3-koa
izan da
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INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK > Erosketak
 Erosketen ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako bakoitzean, da-
tuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

 •Erosketa eta kontratazio berdearen politika definitzea.

  > Bai/Ez

 •Material inprimatuetarako ekodiseinu-politika.

  > Bai/Ez

 •Inprimatzeko materialen erabilera minimizatzea.

  >Kg material inprimatu saihesta..

 •Inpaktu txikiagoko garbiketa-produktuak.

  > Ingurumen-irizpideekin eskuratutako garbiketa-produktuen %. 

 •Material txikientzako iraunkortasun-irizpideak betetzea (adibidez, pinturak).  

  > Ingurumen-irizpideekin eskuratutako materialen %.
 

Cristina Enea Fundazioak hasieratik du lan egiten duen alder-
di eta prozesu guztietan iraunkortasunaren alde egiten duten 
prozesuetan lan egiteko bokazio argia. Horregatik, orain arte 
ez da erosketa eta kontratazio berdearen politika definitzeko 
inolako beharrik egon. Lehen Ingurumen Deklarazio honen eta 
Erronka Garbiarekin egindako lanaren ondoren, hurrengo erakus-
keta-aldirako helburu gisa Cristina Enea Fundazioaren erosketa 
eta kontratazio berdearen politika zehazten duen dokumentu 
bat idaztea ezarri da.

 Bestalde, bere lanaren hasieratik, Cristina Enea Fundazioak 
badu ekodiseinuko irizpideei buruzko dokumentu bat. Doku-
mentu hau euskarri guztiak diseinatzen dituztenei zein progra-
mazioan parte hartzen duten artistei edo komisarioei helarazten 
zaie. Dokumentu hau Cristina Enea Fundazioaren webgunean 
dago eskuragarri.

 Ezin izan da kalkulatu saihestutako inprimaketa-materiala. Bai-
na liburuxken eta kartelen inprimaketa erakusketa bakoitzeko 
bisitarien aurreikuspenera mugatu da, erakusketa bakoitzaren 
amaieran eman ohi den liburuxken eta/edo kartelen soberakina 
minimizatuz.

 Ingurumen Baliabideen Zentroan erabiltzen diren garbike-
ta-produktuen % 100 ingurumen-irizpideen arabera erosten 
dira. Materialei dagokienez, guztiak irizpide berberen arabera 
erosten dira, eta birziklatutako edo birzikla daitezkeen produk-
tuak edo ingurumenaren aldetik jasangarriak diren politiken bi-
dez ekoitzitakoak aukeratzen dira beti. 

 39 m2 olana  
ekoitzi dira 

erakusketetarako. 
% 100 

berrerabiltzen 
ari da.

45 l pintura 
erabili dira erakusketa 
eta erakusketa artean 

aretoak margotzeko.

Koloretan
45 kg paper 

birziklatu
inprimatu dira 
liburuxka eta 

karteletan 
erakusketa-

programa osoan.



INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK > Azpiegiturak
 Azpiegituren ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako bakoitzean, da-
tuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

 • Elementu propioak berrerabiltzea eta aprobetxatzea lehenestea, edo hirugarrenei  
 lagatzea eskatzea.  

  > Berrerabilitako elementuen %. 

 • Ekodiseinuko politika.

  > Ekodiseinuko irizpideak dituzten elementuen %.  

  > Berrerabil daitezkeen elementuen %.

 2021-2022 erakusketa-programan, aurretik ekoitzitako ele-
mentuak erabili eta berrerabili dira. “Herbaria” erakusketan Gordai-
luak, Gipuzkoako Ondare Higigarriaren Zentroak, gordetzen zituen 
beira-arasak ekarri ziren. “Cristina Enea - Un parque en la ciudad” 
erakusketarako sortutako kartoizko elementuak erakusketa eus-
karri gisa berrerabili ziren hurrengoan, “Grafica Social” izenekoan, 
eta “The Wildlife Comedy” n ekoitzitako argazkiak enkantean jarri 
ziren bertaratutakoen artean, erakusketa amaitutakoan etxera era-
man zitzaten. Gainerako elementuak zentroan gorde dira, ondoren 
erabiltzeko.
 
 Erosketen ardatzean zehaztu den bezala, elementu guztiak 
ekodiseinuko irizpideekin sortu eta diseinatu dira, aldez aurretik 
enpresa ekoizleei, diseinatzaileei eta inprentei zehaztuta. Bestalde, 
produktu guztiak % 100 berrerabilgarriak dira, bai etorkizuneko 
erakusketetarako, bai bestelako ekitaldietarako.

17 m2 kartel egin 
dira, hainbat mate-
rialetan, lau erakus-
ketetarako.

% 100 
berrerabiltzen 
ari dira edo 
berrerabiliko 
dira.
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Taula 1

Papera/Kartoia 42%

Hontzi arinak 33%

Errefusa 8%

Organikoa 0%

Beira 0%

Bestelakoak 17%

17%

8%

33%

42%

Papera/Kartoia Hontzi arinak
Errefusa Organikoa
Beira Bestelakoak

1

INGURUMENA HOBETZEKO NEURRIAK>Hondakinak
 Hondakinen ardatzean, jarduteko neurri hauek diseinatu dira. Horietako bakoitzean, da-
tuak hartu dira, eraginkortasuna neurtzeko.

 • Material berrerabilgarriak berreskuratzea, hondakinak saihesteko.

   >Berreskuratutako materialen %. 

 • Parte-hartzaileek sortutako hondakinen gaikako bilketa.

  > Bertaratutakoen hondakinen %, gaikako bilketa. 

 • Barneko hondakinen gaikako bilketa.  

  > Gaikako bilketaren barruko hondakinen %.

 Ingurumen Baliabideen Zentroak hondakinak biltzeko guneak ditu eraikineko hainbat 
gunetan. Hasiera-hasieratik, hondakinak bereizteko eta sailkatzeko lana egin da. Erakusketak 
muntatzen direnetik desmuntatu arte, sortutako hondakinak adingabeak izan zitezen saiatu 
dira, eta % 100 gaika bildu dira.

Gaika bildutako hondakinak

Hondakin mistoak:  1 kg
Ontzien hondakinak: 4 kg

Paper eta kartoi hondakinak: 5 kg
Zur-hondakinak: 1 kg

Ehun-hondakinak: 1 kg



04. 04. KOMUNIKAZIO
 ETA SENTSIBILIZAZIO

EKINTZAK
 Ekitaldietan jasangarritasun-irizpideak txertatzearen helburua ez da soilik ingurumenean sor 
daitezkeen kalteak murriztea, baizik eta eragile gisa jardutea ere, inplikatutako alderdi guztiek neu-
rri horiek har ditzaten beren eguneroko jardueretan. Hori dela eta, Cristina Enea Fundazioak komu-
nikazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat jarri du abian ekitaldiaren aurretik, bitartean eta ondoren. 
Hona hemen kanpainaren xehetasunak:

Ekitaldiaren AURRETIK jakinarazi beharreko mezuak

Mezuaren edukia Kanala Hartzailea

"Erakusketara garraio 
publikoan edo bizikletaz 

etorri zaitez"

Ekitaldiaren webgunea 
eta sare sozialak

Bisitariak

«Ingurumen-jasangarritasu-
neko irizpideekin ekoitzitako 

erakusketa»

Eskuorri, webgune 
eta sare sozialak

Bisitariak

Mezuaren edukia Kanala Hartzailea
"Erakusketa honetan kontsu-

mitutako elektrizitatearen 
% 100 berriztagarria da".

Webgune eta sare sozialak Partehartzaile eta bisitariak

"Erakusketara garraio publi-
koan edo bizikletaz 

etorri zaitez"

Webgune eta sare sozialak Bisitariak

"Ingurumen-jasangarritasu-
neko irizpideekin ekoitzitako 

erakusketa"

Eskuorri, webgune y sare 
sozialak

Bisitariak

"Eskuorria eraman behar ez 
baduzu, utzi hemen berriro 

erabil dezagun".

Kartela in situ Bisitariak

Mezuaren edukia Kanala Hartzailea

"Hondakinak behar bezala 
bereizteko guztion ahaleginari 

esker, XX kg hondakin 
birziklatzea lortu dugu".

Ekitaldiaren
 ingurumen-adierazpena

Bertaratutakoak orokorrean

"Erakusketa honek XXX
 ingurumen-aztarna sortu du".

Webgune eta sare sozialak Bertaratutakoak orokorrean

Ekitaldia ospatzen den BITARTEAN jakinarazi beharreko mezuak:

Ekitaldiaren ONDOREN jakinarazi beharreko mezuak



05. EKITALDIAREN 
INGURUMEN-INPAKTUA

 Ingurumena monitorizatzeko programari esker, ekitaldiaren ingurumen-inpaktua zehaz-
teko beharrezkoak diren datuak lortu ahal izan dira Erronka Garbia kalkulagailua erabiliz, Bizi 
Zikloaren Azterketaren (BZA) metodologian oinarrituta.

 Bizi-zikloaren analisia

 Bizi-zikloaren edo BZAren analisia produktu, prozesu edo sistema baten inguru-
men-inpaktua neurtzeko erabiltzen den tresna metodologikoa da, bizi-ziklo osoan zehar (fabri-
katzeko behar diren lehengaiak lortzen diren unetik balio-bizitzaren amaierara arte).
 Ikuspegi horrek, ekitaldiaren ospakizunean bertan gertatzen diren inpaktuak ez ezik, era-
biltzen den elementu bakoitzaren lehengaiak lortzeak, ekoizpenak, garraioak eta bizi-amaierak 
eragindako inpaktuak ere hartzen ditu kontuan.

 Inpaktuaren hiru emaitza

Karbono-aztarna: Karbono-aztarnak definitzen du pertsona, erakunde edo produktu batek 
bere bizi-ziklo osoan zuzenean edo zeharka isuritako CO2 eta berotegi-efektuko beste gas 
batzuen guztizko kopurua (CO2 unitateekin duten baliokidetasunean adierazita).

Ingurumen-aztarna: Ingurumeneko Aztarnak, puntuak esleituz (mPto), ondasun edo zerbitzu 
baten bizitzan zehar sortutako ingurumen-inpaktu adierazgarrienak aztertzen eta haztatzen 



ditu, horietako bakoitzaren garrantzi erlatiboa islatzeko helburuarekin. Ingurumen-aztarnari 
buruzko datu orokorrak 17 kategoriatan bana daitezke, Ingurumen Eraginaren Kalkulagailuaren 
emaitzen atalean.

Ur-aztarna Eskasez bidez: Eskasezko Ur Aztarna adierazle unibertsala da, eta zuzenean edo 
zeharka ondasunak eta zerbitzuak sortzeko erabiltzen den ur gezaren bolumena islatzen du. 
Hori dela eta, aztarna horrek ez du soilik adierazten banaketa-saretik datorren uraren zuzene-
ko kontsumoa, baizik eta produktuen fabrikazioko, hondakinen tratamenduko eta abarretako 
ur-kontsumoei lotutakoa ere.



06. ONDORIOAK 
ETA HOBETZEKO ARLOAK  

 > Emaitzen azterketa

 Esposizioen ingurumen-inpaktuaren analisiaren emaitzetatik ikus daitekeenez, Mugikor-
tasunaren ardatza izan da karbono-aztarnari ( % 87) eta ingurumen-aztarnari ( % 84) ekarpen 
handiena egin diona. Horren arrazoia izan daiteke beste ardatzen ekarpena oso txikia dela; 
izan ere, bisitari gehienek Cristina Enera sartzeko modu iraunkorrak erabiltzen dituzte, eta 
erosketak eta erakutsi beharreko obrak garraiatzearen inpaktua minimizatzen saiatzen dira. 
Argi eraginkorrak erabiltzeak, presentzia detektatzeko sistemak erabiltzeak eta erakusketen 
ordutegien zati handi batean argi naturala aprobetxatzeak energia-kontsumo txiki samarra 
ahalbidetu dute, eta, gainera, jatorri berriztagarria du.

 Eskasiak eragindako ur-aztarna nahiko txikia da, eta energiaren ardatzak izan du eraginik 
handiena ( % 79), ziurrenik energia berriztagarrien ekoizpenean zeharka kontsumitzen delako. 
Esposizioetarako uraren kontsumo zuzena bainu publikoen erabilerara mugatu da; bertan, mu-
rrizteko mekanismoak daude, eta, beraz, eragina txikia dela esan daiteke.

 Erakusketak materialak murrizteko, euskarriak berrerabiltzeko eta sortutako hondakinak 
gaika biltzeko aukerak kontuan hartuta diseinatzeko praktikak, Cristina Enea Fundazioan sen-
do errotuta dagoenak, horniduren ekodiseinua enpresa hornitzaileekin lantzearekin batera, 
aukera eman du Erosketa, Azpiegitura eta Hondakinen ardatzen eragina oso txikia izan dadin 
kalkulatutako hiru aztarnetan.

 > Hobetu beharreko arloak

 Inpaktuaren emaitzen azterketak agerian uzten du Cristina Enea Fundazioaren erakuske-
ta-programaren ingurumen-hobekuntza mugikortasunaren eta energiaren ardatzetan oinarritu be-
harko dela.

 Lehenik eta behin, Cristina Enea Fundazioa are gehiago saiatuko da garraiobide jasangarrien 
erabilera sustatzen, ez bakarrik bisitarientzat, baita erakusketak ekoizteko beharrezkoak diren ga-
rraio guztientzat ere. Artelanak ekartzea edo parte-hartzaileen bidaiak izan daitezke eragina izan 
dezaketen alderdiak.
Baina, bestalde, badakigu mugikortasun-ardatzari egotz dakiokeen ehuneko handia gainerako ar-
datzak oso txikiak direlako dela, eta proportzioan neurrigabea dirudi. Beti dago hobetzeko tartea, 
baina orain arte hartutako neurriak kontuan hartuta, ezin izango da jauzi kuantitatibo garrantzitsurik 
egin beste urte batzuetarako.

 Bigarrenik, energiaren ardatzak eragindako inpaktua murrizteko helburuarekin, nahiz eta kon-
tuan izan balio absolutuetan jada baxua dela, Cristina Enea eraikinaren eraginkortasun energetikoari 
dagokionez hobetzen saiatuko gara. Hori ezin izango da erraz gauzatu, eta ez dago Fundazioaren 
esku soilik, baina epe ertainerako helburua ezartzen da.

 Gainera, bi arlo horiekin batera, aurreko ataletan aipatzen den bezala, erakundearen hel-
burua Erosketa eta Kontratazio Berdearen Politika jasotzen duen dokumentu bat idaztea da, hu-
rrengo erakusketa-aldirako prest eta onartuta egoteko.






