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Aurtengo ikasturtea, Eskolako Agenda 21 programaren hamabosgarrena dugu gure herrian eta berezia 
suertatu zaigu. Ez hala nahi izan dugulako, Covid-19 delakoaren eraginez osasun larrialdi egoera pairatu 
dugulako baizik. Ondorioz, aurtengo programa ez da ohiko moduan garatu.

Lehenengo bi hiruhilekoetan planifikatutakoa (sentsibilizazioa, ikastetxeko diagnostikoa, komunikazioa) 
ongi bete da baina hirugarren hiruhilekoan egin beharrekoak, zenbait kasutan, erdizka geratu dira. Horien 
artean, herriko diagnostikoari dagokion atala. Hainbat ekintza egin badira ere, amaiera borobiltzeko 
ondorioak ateratzea ez da nahi bezain ongi lortu. Baina benetan faltan bota den jarduera, Ikasleen arteko 
Foroa izan da.

Aurtengo programaren partaideak Irungo 7 ikastetxe izan dira: Txingudi Ikastola HLHI, Txingudi BHI, 
Eguzkitza BHI, Hirubide BHI, Toki Alai BHI, Pio Baroja BHI eta Plaiaundi BHI, azken honentzako lehenengo 
ikasturtea izanik. Etapa ezberdinetako ikasleak izan dira protagonistak, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, 
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergokoak.

Ikasturteko EA21eko gai ardatza ELIKADURA JASANGARRIA izan da. EA21 garapen iraunkorrera 
bideratutako kultura-aldaketa bat ezartzeko bide bat da. Irungo eskoletan 2014-2015 ikasturtean landu 
bazan ere, proiektuaren jarraitasunaren garrantzia azpimarratu nahi izan da, jarduera mota hauen onurak 
epe luzean nabarmentzen direla kontuan izanik.

Lan egiteko modua ez da aldatu, hau da, lehenenik, gaia ezagutzeko sentsibilizazio jarduerak burutu ziren 
eta ondoren, eskolako eta herriko diagnostikoa egiteko lanen txanda zen. Eta larrialdi egoerak horretan 
ginela harrapatu gintuen. Txosten honen asmoa, aurten izandako oztopoak gainditu eta ikastetxeetan 
egindako lana bildu eta ezagutaraztea da. 

ZER IKASI DUGU?
Esan bezala, ikasturte honetan elikadura jasangarria landu da. Elikadura gure egunerokoan garrantzi 
handia duen bizi funtzioa denez, interes handia piztu du.

Hasteko, elikadura osasungarria eta jasangarria zer den ulertzeko hainbat jarduera burutu dugu. Hauek, 
gaiarekiko sentsibilizatzeko ere oso baliagarriak izan dira. Adibidez:

	- Munduko herrialde desberdinetako hainbat familiaren dietak alderatu genituen eta ikusi genuen diru 
gehiago eta aukera gehiago izateak ez duela suposatzen hobeto eta jasangarriago elikatzea. 

	- Aurkezpen baten bidez, elikadura jasangarriaren oinarriak zeintzuk diren landu genuen gelan. 

	- Elikagaiak ekoizteko modu ugari daude. Batzuetan, 
urrutitik datozen elikagaiak jaten ditugu, bertan 
badaude ere. Horretaz jabetzeko ariketa bat egin 
dugu; geletan talde txikietan lehenengo eta gero 
talde handian hausnarketa eginez.

	- Gure hamaiketakoak aztertu ditugu. Aste betez, 
eskolara ekarritako hamaiketakoa erregistratu 
eta ondoren, hausnarketa egin dugu. Amaitzeko, 
ekoordezkariak elkartu eta gela guztietako emaitzak 
atera ditugu.

	- Ondorio aipagarri bezala, gure hamaiketakoetan oso 
fruta gutxi jaten dugula baieztatu dugu.
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Elikadura, ekoizpena eta erosketak.

www.youtube.com/watch?v=WXwvNS37IL8

www.anundis.com/profiles/blogs/lo-que-come-el-mundo-fotografias-de-familias-del-mundo-y-lo-que

Argazki horietan, familia batek aste batean elikatzeko behar duena agertzen da. Konparatu itzazue argazkiak.

1.- Zer da arreta gehien sortu dizuena?

2.- Erantzun:

 - Chad-eko familiak astean gastatzen duen diru kopurua: ...................
€  

 - Chad-eko familian senide kopurua: ...................

 - Alemaniako familiak, astean gastatzen duena: ...................
€ 

 - Alemaniako familian senide kopurua: ...................

3.- Hausnarketarako galdera:

 - Aukeratu tarteko familia bat, zure ustez, ondo elikatuta dagoena.

 - Diru gehiago dutenek hobeto elikatuta daudela esango zenuke?

 - Zeintzuk dira barazki eta fruta gehien jaten dutenak?

 - Zer jaten dute nabarmenki Estatu Batuan eta Europan?

 - Ba al dago familiaren bat bere janaria ekoizten duenik? 

 - Zure etxeko egoerak horietako baten antzik ba al du?

 - Zein da zuri gehien gustatzen zaizuna? Zergatik?

 - Zeintzuk beharko dute zabor poltsa handiagoa poteak, 

botilak, plastikoak... jasotzeko?

ZEREAL
integralak

  IRINA

SPAGHETTI
ARROZA

SENTSIBILIZAZIO MATERIALA
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Horietaz gain, elikagaiak sortzeko eta merkaturatzeko modu desberdinak ezagutu ditugu. 

Adibidez:

1. Ekoizleak zuzenean azokan edo merkatuan sasoiko produktuak saltzen dituenean.

2. Negutegiei esker urte guztian zehar barazki mota ugari duten ekoizleak

3. Bidali luzeen bidez merkataritza gune handietara iristen diren barazkien ekoizpena.

Lehenengo bi kasuetan erosleak ekoizlearekin duen harremana estua da eta gertuko produktuaren salmenta 
sustatzen da. Hortaz gain, bi ekoizpen hauetan sor daitezkeen hondakinak ekoizleek kudeatzen dituzte 
kanpoko azpiegiturarik beharrik gabe, konposta egiteko aukera izanik. Hirugarrengo kasua ezberdina da: 
produktuaren ekoizpenaren inguruko informazio gutxi izan ohi da, ekoizlearen lan baldintzak ezezagunak 
dira eta gehienetan urrutitik datozenez, garraioan sortzen duten kutsadura handia da.

Sukaldaritza ikastaroan, bertako produktuak erabiliz, errezeta osasuntsuak egiten ikasi dugu. Arrakasta 
handiko saioak izan ditugu! Ikastaro hauek baliagarri izan dira gure artean bertako produktuen kontsumoa 
bultzatu eta egutegia osatzeko. Honekin lotuta, talde batek baratza domotiko bat egin du, sentsoreak eta 
bertako produktuak erabiliz.

Horietaz gain, hitzaldi bat antolatu zen ere transgenikoen eta manipulazio genetikoaren inguruan. Honek, 
aldeko eta kontrako jarrerak sortu zituen.

ELIKAGAIEN ETIKETAK 
Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak elikagaien etiketetan agertu behar duen informazioaren 
arautegia aztertu dugu: nutrizio informazioa, balio energetiko eta mantenugaien adierazpen desberdinak. 
Etiketa mota desberdinak daudela ikusi eta ematen duten informazioaren arabera gizakiarengan izan 
dezaketen efektua landu dugu.

Azalpen berezia duten produktuen etiketak eta horien logotipoak ere aztertu ditugu, hala nola, frutak eta 
barazkia, arrautzak, behi-aziendaren okelak eta olioaren etiketak. Beste batzuren artean, Eusko Label 
produkturenak, jatorri-deitura babestuenak eta etiketa ekologikoenak. Honen harira, produktu alergenikoak 
nola adierazten diren ere ezagutu dugu.
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Gaiarekin lotuta, gure hamaiketakoan erabiltzen ditugun gaien bildukiak eta etiketak eraman genituen 
eskolara, eta taldeka, horiek aztertu ditugu: jatorria, iraungipen-data, pisua, enpresaren izana, lotearen 
identifikazioa eta osasun erregistroa. 

Guzti honekin ateratako ondorioak:

- Produktu ekologikoek gehigarri gutxiago dituztela eta osasuntsuagoak direla.
- Elikagaien etiketetako letra oso txikia izaten dela, baina arrautzen etiketen zenbakiak ere.
- Azoka edo merkatuan erosketa egitea supermerkatuan egitea baino jasangarriagoa dela.
- Zenbait produktu osasungarriak izan arren ez zirela produktu ekologikoak.
- Osasungarriak ez diren produktu gehienek bilduki asko dakartzatela.

BERTAKO PRODUKTUAK
Bestetik, Irunek bertako produktuen ekoizpenarekin eta salmentarekin zerikusia dituzten ekimenak 
aztertzen aritu gara. Bidasoa Km0 proiektuaren helburuetako bat pertsona guztiek janari osasungarria 
eskuratu ahal izatea da. Garrantzia ematen diote bertako eta sasoiko produktuen eskaintzari, baita ekoizle 
eta erosleen arteko harremanari. Proiektuaren barnean hiru kooperatiba daudela ikasi ahal izan dugu eta 
bakoitzaren egitasmoa ere.

Irungo baratze parkearen inguruko nondik norakoak ezagutu ditugu. Bertara joateko asmoa bagenuen, 
baina ezin izan dugu irteera egin.

Sentsibilizazio eta diagnostiko ekintzei esker gizakiaren kontsumo ez arduratsuak gizartean izan dituen 
kalteak landu ditugu, adibidez, plastiko irla. Azken finean merkataritza gune handietan erostean hondakin 
plastiko gehiago sortzen dugu azokan edo merkatuan erosketa egitean baino.
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ELIKAGAIEN XAHUKETA
Mundu mailan ematen den elikadura xahuketa eta plastiko hondakinek duten inpaktuaren hausnarketa 
egin dugu, bi arazo hauek ekosisteman eta gizartean dakartzaten ondorio kaltegarriak aztertuz. Hainbat 
bideo eta webgune ikusi ditugu: elikadura xahuketaren eraginak ekosisteman, merkataritzan eta gizartean 
(desnutrizioa, gosea mundu mailan…)… Eskolako egoera ere ikertu dugu.

ERREZETA OSASUNTSUAK
Txingudi BHI, Pio Baroja eta Hondarribiko Talaia institutuarekin batera, errezeta liburu digitala sortu 
dute. Batzuk, ikastetxeko sukaldaritza tailerra aprobetxatu, aldez aurretik erabakitako menuak prestatu 
eta grabatu dituzte. Beste batzuk, bildutako informazioarekin, errezeta liburu 
digitala sortu dute.

Lotura hauetan, sortutako web gunea eta errezeten 
liburuxkak ikus daitezke:

	- https://gurean.net/

	- https://www.flipsnack.com/kultur1E/errezeten-
txostena.html  

	- https://www.canva.com/design/
DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/
view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_
campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink

Argia aldizkariak argitaratutako erreportajea. 
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2689/
hamaiketakoan-ere-ikasten-da

https://gurean.net/
https://www.flipsnack.com/kultur1E/errezeten-txostena.html
https://www.flipsnack.com/kultur1E/errezeten-txostena.html
https://www.canva.com/design/DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2689/hamaiketakoan-ere-ikasten-da
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2689/hamaiketakoan-ere-ikasten-da
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HERRI DIAGNOSTIKOA
Etxean ditugun ohiturak ikertzeko, gurasoekin galdetegi bat bete dugu, ondoren, emaitzak geletan 
aztertuz. Honetan, guk eta gure familiek elikadura osasungarria eta jasangarria zenbateraino kontuan 
hartzen dugun ohartzeko baliagarria izan zaigu.

Irungo kontsumo taldeak eta bertako produktuen 
salmentaren gaia aztertu ondoren, azokara irteera 
egitea pentsatuta genuen, baina ezin izan dugu gauzatu. 
Taldean ez bagara joan ere, hainbat ikaslek bertara 
gerturatu eta ikusitakoa, taldeko gainontzekoekin 
partekatu dute. Hauek izan dira ateratako ondorioak:

	- Ikasle gehienok ez genuen Bidasoa Km0 proiektuaren inguruko informaziorik.
	- Azokako postu gehienetan 50 urtetik aurrerako ekoizleak ikusten dira.
	- Frutak eta barazkiak ez daude plastikoz bildurik, beraz hondakin gutxiago sortzen da.
	- Merkatuan sasoiko produktuak saltzen dira gehienbat, nahiz eta 

negutegietan hazitako zenbait produktu saldu.
1
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ELIKADURA 
ETA BASERRIA
Irunen elikadura jasangarriarekin 

eta bertako ekoizpenarekin zerikusia 

duten jarduerak ezagutzea eta 

sakontzea proposatzen dizuegu. 

Horretarako, taldeka bana 

zaitezkete. Ekimen bakoitzeko 

informazioa landu ezazue 

lehenengo. Eta ondoren, horietan 

parte hartzen duen eragileren 

batekin elkartzea izango litzateke 

egokiena.

1. BIDASOA KM0
Gaian sartzeko, Bidasoa KM0 taldekideei Txingudi Telebistan 

egindako elkarrizketa duzue. Bertako arduradunek elkarrizketa 

baten bidez proiektuaren nondik norakoak azaldu dituzte. 

Bideoa ikusi eta galdera batzuk erantzun.

https://www.youtube.com/watch?v=LJq_gHyBMKA

Esataria
(0’15’’)

1. Bidasoa KM0 proiektuaren helburu nagusia.

Ione 
Fernandez
(0’35’’)

2. Nola sortu zen proiektua? Zein 3 elkartek sortu dute? 

      

(1’25’’) 3. Etxe eta familiez gain, publiko zabalago batera iritsi nahi dute. Zeintzuk dira 

horiek?  

(1’38’’) 4. Zein fasetan aurkitzen dira orain? 

5. Zeintzuk dira jantoki kolektibo horiek?
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Herri diagnostikoa burutzeko proposatutako ekintzen artean, Irungo herritarren erosketa eta kontsumo 
ohiturak aztertzen aritu gara. Atal hau osatzeko garaian, talde batzuk arazoa izan dugu. Batzuk lana 
aurreratua genuen baina beste zenbaiten kasuan, Covid-19aren ondorioz bete beharreko konfinamendua 
zela eta, etxean geratu behar izan gara eta ez dugu kaleko lana egiteko aukerarik izan. Hala ere, ondorio 
batzuk lortu ditugu ikasle bakoitzaren gurasoengandik aterata.

Lan horren guztiari esker, hurrengo ondorioetara iritsi gara:

	- Orokorrean, modu erraz eta merkeenean erosteko joera dugu eta ez diegu erreparatzen elikagaien 
etiketei.

	- Gehienok supermerkatuetan eta auzoko dendetan egiten ditugu erosketak.
	- Bertako ekoizleak, Puianako baratze-parkea, Txingudiko kontsumo taldeak… ez dira asko ezagutzen.
	- Etxe gehienetan sobratzen den janaria, gorde, izoztu edo beste janari batzuk prestatzeko 

berrerabiltzen da.
	- Gutxitan jakiten dugu zein den erosten ditugun elikagaien jatorria.
	- Garaitik kanpoko produktuak jaten ditugu urte guztian zehar.
	- Gehienok argi dugu bertako eta garaiko produktuak osasungarriagoak eta jasangarriagoak direla.
	- Gutxi gara larunbatetan Urdanibia enparantzara hurbiltzen garenak bertako ekoizleen produktuak 

erostera.
	- Gutxitan erosten ditugu produktu ekologikoak, baina bertakoak maiz erosten ditugu.
	- Gehienok botatzen dugu hondakin organikoa zaborrontzi marroira.

Elikagaien xahuketaren inguruan Irungo diagnostikoa egiteko, taberna, jatetxe eta elikagaien dendetan 
ikerketa bideratzeko asmoa genuen. Horretarako, ikastetxeen artean, Irungo auzo ezberdinak banatu 
genituen. Zoritxarrez, gehienok horretan hasteako itxi egin behar izan zituzten eta gu, etxean geratu.

Aurretik egindako bakar batzuren emaitzak ditugu soilik. Horietan lortutakoaren arabera:

	- Irungo hiritarren ez dituzte ezagutze janaria ekiditeko dauden aukerak
	- Supermerkatuek, jatetxeek eta tabernek ez dute “Too Good To Go” antzeko mugimendu edo 

aplikazioen berri.
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Gure konpromisoak
Gu geuk hartu ditugun konpromisoak:

	- Hamaiketakorako ahalik eta gehienetan fruta eta zerealak ekartzen saiatuko gara eta tupperretan 
edo berrerabilgarriak diren poltsetan ekarriko dugu.

	- Erosketak egiterakoan, soilik behar duguna erosten saiatuko gara. Horretarako, gurasoei esango 
diegu erosketak egitera joan aurretik zerrenda egiteko. Eta poltsa berrerabilgarriak eramango ditugu. 

	- Jan ondoren, zerbait sobratzen bada, gordetzen, izozten edo beste plater batzuk egiteko erabiltzen 
saiatuko gara.

	- Etxean fruta eta barazki gehiago jaten saiatuko gara.
	- Bertako eta garaiko elikagaiak kontsumitzeko ohitura hartzen lagunduko diegu gure familiei.
	- Urdanibiako azokan eta auzoko denda txikietan erostearen onuraren berri emango dugu etxean, 

gurasoak ere kontzientziatu daitezen. 
	- Erosten ditugun elikagaien jatorria kontuan hartzen saiatuko gara. Etiketak irakurriko ditugu.
	- Etxean, Irungo kontsumo taldeei buruz hitz egingo dugu eta Bidasoa Km0 proiektuaren berri emango 

diegu.
	- Platerean soilik jango duguna botatzea eskatuko dugu.
	- Ondo gosalduta etorriko gara eskolara.
	- Dieta orekatua mantendu astean 2-3 aldiz kirola eginez.
	- Hondakin organikoak zaborrontzi 

marroira edo konpostagailura 
botako ditugu.

	- Guk sortutako zaborra birziklatu eta 
edukiontzi egokietara bideratuko 
ditugu.

	- Jatetxe edo tabernetara joatean 
zentzudunez egingo dugu eskaera 
eta soberan geratuz gero, etxera 
eramateko eskaera egingo dugu. 



9

Eskoletan hartutako konpromisoak
1. Sasoi bakoitzeko fruta eta barazkien berri emango dugu “Txoko Berdean”, hamaiketako 

osasungarriak sustatuz.

2. Uraren kontsumoa sustatu, freskagarri edo zuku industrialen ordez.

3. Eskolako baratza lantzen jarraituko dugu, sasoiko produktuak ekoiztuz.

4. Hamaiketakoan sortzen diren fruta azalekin konposta egiten jarraituko dugu.

5. Falta diren lekuetan (pasilloetan, ikasle eta irakasle jangeletan…) organikoa biltzeko ontziak 
jarriko ditugu.

6. Talde batzuk, ikasbidaiarako dirua ateratzeko irakasle gelan sasoiko fruta eskainiko ditugu.

7. Beste batzuk, frutaren kontsumoa sustatzeko, fruta erosi eta jolas ordutan saltzeko plana egin 
dugu.

8. Covid-19 berrogeialdian Km0 produktuen merkatuaren berri eman dugu, dieta orekatu bat 
emateko garrantzia indartuz.

9. Plastiko hondakinen kopuruaren murrizketa sustatu.

10. Kutsadurak ingurumenean dituen efektuen ondorioak klasean landu.



10

Udalera zuzenduriko proposamenak
Udalari egin nahi dizkiogun eskaerak honako hauek dira:

BERTAKO ETA GARAIKO ELIKAGAIEN SUSTAPENA

	- Bertako ekoizleek haien produktuak zuzenean saldu ahal izateko aukerak handitu (espazioa 
eta denbora gehiago eskaini horretarako). Aukera bat izan daiteke egun desberdinetan auzo 
desberdinetan eskaintzea. Adibidez, astean arratsalde batean merkatua jarri Zabaltza plazan.

	- Bertako ekoizleen eta hiriko supermerkatu eta dendetako arduradunen arteko harremana sustatu, 
ahalik eta denda gehienetan bertako produktuak erosi ahal izateko aukera egon dadin. Eta hauek 
bistaratzeko nolabaiteko neurriak jartzea.

	- Hiritarrek baratzak landu ahal izateko aukera gehiago eskaini.
	- Kontsumo taldeak sustatzea mota desberdinetako baliabideak eskainiz, adibidez, online bidez.
	- Bertako eta garaiko elikagaiak eskaintzen dituzten dendei hobari fiskalak eskaintzea eta lokalak 

irekitzeko aukerak ematea.
	- Elikadura jasangarriaren oinarriak hiritarrengana iristeko sentsibilizazio kanpainak egitea. Bidezko 

merkataritza ezagutarazi.
	- Eskoletako jangeletan bertako eta garaiko elikagai ekologikoak eskaini ahal izateko lankidetza 

sustatzea afera horretan inplikatutako eragile guztiekin (Hezkuntza Saila, eskolak, Gurasoen 
Elkarteak, bertako ekoizleak…).

	- Abandonatuta dauden baserrietako jabeekin hitzarmenak adostea bertako eta garaiko produktu 
ekologikoak landu nahi dituzten gazteek aukera izan dezaten lur horiek lantzeko.

ELIKAGAIEN XAHUKETA

	- Eskoletan, jatetxeetan… sobratzen den janaria jasotzeko eta diru gutxi duten familiei emateko 
sistema bat pentsatzea eta martxan jartzea.

	- Irungo establezimenduetan (taberna, jatetxe, elikagai denda) soberan dagoen janaria aprobetxatu 
ahal izateko, eramateko tuperrak edo “Too good to go” antzeko ekimen bat martxan jarri. Eta 
herritarren artea, ekimen hori zabaltzea.
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… ETA HURRENGO IKASTURTEA?
Hurrengo ikasturtea ere desberdina izango da baina oraingoan, arrazoi ezberdin batengatik.  Eskolako 
Agenda 2030 hasiko da, gaur egun arte ezagutu dugun EA21 ordezkatuz, eta Garapen Iraunkorrerako 
Helburuetan oinarritutako ingurumen hezkuntza programa batean bihurtuko da. 

2015ean, Nazio Batuen Erakundeak, Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agenda onartu zuen, herrialde 
eta gizarteek guztion bizitza hobetzeko bide berri bati ekin diezaioten, inor atzean utzi gabe. Agendak 
Garapen Iraunkorreko 17 helburu ditu (gurean 17+1), pobrezia ezabatzetik klima-aldaketaren aurkako 
borrokara, hezkuntzara, emakumearen berdintasunera, ingurumenaren defentsara edo gure hirien 
diseinura arte.

Hurrengo ikasturtean adibidez, herri diagnostiko mailan, Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuetatik, 15. 
helburua landuko da, lehorreko ekosistemen ingurukoa. Oso helburu zabala denez, basoan oinarrituko 
da lanketa. 

Dena den, ikastetxe bakoitzak barne diagnostikorako beste helburu bat landu dezake bere interes edo 
beharren arabera. 2020-2021 ikasturtea trantsizio urtea izango dela aurreikusten da eta pixkanaka 
aldaketa txikiak barneratzen joango gara.

LEHORREKO 
BIZITZA

LEHORREKO BIZITZA BABESTEA, LEHENGORATZEA ETA MODU 
JASANGARRIAN ERABILI DADILA SUSTATZEA, BASOAK 
MODU JASANGARRIAK KUDEATZEA, BASAMORTUTZEAREN 
AURKA BORROKATZEA, LURREN DEGRADAZIOA GELDITZEA 
ETA LEHENGORATZEA, ETA BIODIBERTSITATEAREN GALERA 
GELDITZEA.


