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Gaur egun, 251 
udalerrietatik 152k 
parte hartzen dute 
sarean eta hiru lurralde 
historikoetako 21 
eskualde-erakundek. 
Guztira 198 udalerri 
daude ordezkatuta 
sarean.

Zer da Udalsarea 2030?
Udalsarea 2030en helburua da tokiko jasangarritasuna bultzatzea eta EAEko admi-
nistrazio publikoko maila guztien arteko koordinazioa sustatzea.

Sare hori EAEko udalerriek eta eskualdeek osatzen dute gehienbat eta, tokiko ere-
muan jasangarritasun-politikak koherentziaz hedatzen direla bermatzeko, udalaz 
gaindiko erakundeak ere badaude, hala nola Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Gara-
pen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila, Lehendakaritza, Trantsizio Sozialaren eta 
2030 Agendaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
foru-aldundiak, EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea, Energiaren Euskal Erakundea 
(EEE), Uraren Euskal Agentzia (URA), bai eta Ihobe sozietate publikoa ere –sarearen 
idazkaritza teknikoaren lanak egiten ditu–.

2002an Udalsarea 21 osatu zuten udalerriak honako hauek izan 
ziren: Amurrio, Laudio eta Gasteiz Araban; Alonsotegi, Basauri, 
Erandio, Gordexola eta Santurtzi Bizkaian; eta Arrasate, Azkoitia, 
Azpeitia, Donostia, Legazpi, Oiartzun, Tolosa eta Zarautz Gipuzkoan, 
Ihoberen laguntzarekin –hasieratik idazkaritza teknikoaren lanak 
egin zituen–.

Udalsarea 2030en xedea da EAEko udalerriak eta eskualdeak mugiaraztea Garapen 
Jasangarriko Helburuak eta 2030 Agenda lortzeko, tokiko ekintza eraldatzailearen 
bidez eta tokiko eta udalaz gaindiko politiken lerrokatze eta koherentziaren bidez, 
herritarren osasuna eta ongizatea bultzatuz.

Sarearen hasiera
Udalerri Jasangarrien Euskal Sarea –sortu zenean, Udalsarea 21 izena zuen– 2002ko 
abenduan eratu zen, eta Tokiko Agenda 21en bidez tokiko garapen jasangarriarekin 
konprometitutako 16 udalerrik parte hartzen zuten. Sarea EAEko administrazio pu-
blikoen arteko koordinazio-foro izateko sortu zen, udal mailan jasangarritasuna sus-
tatu, eta euskal udalerrietan Tokiko Agenda 21 ezartzeko aurrerapausoak emateko, 
EAEko 2020ko Ingurumen Esparru Programan zehaztutako helburuekin bat etorriz. 
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Sarearen antolaketa, egitura eta operatiba
Udalsarea 2030 lankidetza-hitzarmen bati esker eratu zen; EAEko administrazioaren 
maila ezberdinek bat egiten zuten harekin, eta bakoitzaren eginkizunak eta erantzu-
kizunak zehazten ziren. 

Sortu zenetik, sareak lau lankidetza-hitzarmen sinatu ditu. 

1. grafikoa. Sarearen etapetan atxikitako erakundeen*
* Sareari atxikitzeko prozesua irekita egongo da  
hitzarmenaren indarraldi osoan 

Sarearen funtzionamendua –idazkaritza teknikoak koordinatzen du– beti partaide-
tzaz egiten diren plan estrategikoek definitzen dute. Plan horien helburua da sarearen 
jarduna udalerriek eta eskualdeek une bakoitzean dituzten erronketara egokitzea.
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Koordinazioa eta sareko lana bermatzeko, Udalsarea 2030 egitura egonkorren bidez 
antolatzen da, eta horietan udalerriak, eskualdeak eta udalaz gaindiko erakundeak 
daude ordezkatuta.

PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

COMITÉ TÉCNICO

Comisión de coordinación 
e impulso a la acción local
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Sareak eskaintzen dituen zerbitzuak
Udalsarea 2030ek laguntza eta dinamizazioa eskaintzen die udalerriei hainbat zer-
bitzuren bitartez. Bi hamarkada hauetan, sareak zerbitzu-zorro garrantzitsu eta as-
kotarikoa finkatzea lortu du, udalerrien eta eskualdeen beharrei erantzuteko, bai ikus-
puntu teknikotik, bai informazio- eta aintzatespen-ikuspegitik.

20 urte hauetan, 5 plan estrategikok ziurtatu dute Udalsarea 2030ek lan-esparru an-
tolatu eta parte-hartzaile bat izatea.

Plan estrategiko horiek sarearen heldutasun-maila eta kideek tokiko jasangarritasu-
nean aurrera egiteko dituzten beharrak kontuan hartuta definitu dira beti. Hurrengo 
irudian, planak eta horietako bakoitzaren gako nagusiak zehazten dira.

Webgunea, hileko  
informazio-buletina

INFORMAZIOZKOAK

Planen, lantaldeen, ekintza berritzaileen 
eta abarren jarraipena egiten laguntzea

AHOLKULARITZA, EZAGUTZA ETA 
BERRIKUNTZA

Argitalpenak, jardunbide egokiak...

PROIEKZIOA

e-mugi, BEGen  
inbentarioen tresnak... 

DIGITALAK

Jardunaldiak eta tailer teknikoak

GAIKUNTZA

PLAN ESTRATEGIKOA
2006-2009

PLAN ESTRATEGIKOA
2017-2020

PLAN ESTRATEGIKOA
2010-2015

PLAN ESTRATEGIKOA
2022-2025

• Sarea abian jartzea
• Hazkunde azkarra
• Lehen zerbitzuak 

sortzea

• Kalitatearekiko 
konpromisoa

• Aintzatespena
• Ebaluazioa eta 

jarraipena
• Proiekzioa
• Zeharkakotasuna

• Tokiko 2030 Agenda
• Ekintza eraldatzailea
• Itunak

• Garapen jasangarriko 
tokiko planen 
bigarren belaunaldia

• 2030 Agendarako 
hurbilketa

• Sarea finkatzea
• Zerbitzuak 

dibertsifikatzea

PLAN ESTRATEGIKOA 
2003-2006
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Garapena markatu 
duten munduko 
mugarri nagusiak
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1992

Ingurumenari eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen 
Biltzarra 
1992-Rio de Janeiro

Aalborgeko konpromisoak 
Hiri eta Herri Jasangarrien 
Europako 4. Konferentzia. 
Aalborg+10

Nazio Batuek   
2030 Agenda  
onartu dute

10 udalerrik 
2015eko 
Parisko 
Akordioarekiko 
konpromisoa 
berretsi dute

Europako 
LIFE Urban 
Klima 2050 
Proiektuaren 
hasiera

21 udalerri atxiki 
zaizkio ekitaldi 
publikoan Klima 
eta Energiarako 
Alkateen Itunari

Europako Itun Berdea

Herri eta Hirien 8. 
Konferentzia: Euskal 
Adierazpena egin 
eta sinatu zen, eta 
Europa osoko 955 
toki-erakundek baino 
gehiagok bat egin dute 
horrekin.

Tokiko 
Agenda 21en 
9. Topaketa 
Euskadin 

Herri eta Hirien 5. 
Konferentzia Sevillan,  
EAEko ordezkaritza  
handi baten

EAEko 
ordezkaritzaren  

parte-hartze aktiboa

2004 2007 2012 2015 2016 2019 2021
GARAPEN  

JASANGARRIA

KLIMA- 
ALDAKETA

1992

2004

2002an sortu zenetik, Udalsarea 2030 garapen jasangarriaren arloko mugarri glo-
bal nagusiei erantzuna ematen saiatu da. Adibide gisa, hona hemen gertaera ho-
rietako batzuek sarearen garapenean izan duten eragina:

Lurraren Gailurra; Agenda 21 kontzeptua sortu zuen. 

Hiri eta Herri Jasangarrien Europako 4. Konferentziaren (Aalborg+10) ondo-
riozko Aalborgeko Konpromisoak EAEko tokiko jasangarritasun-politiketan 
sartu ziren, eta horri esker aztertu ahal izan zen EAEko udalerriek zer-nola la-
gundu zuten 10 konpromiso horietan.

EAEn, lehen Tokiko Agenda 21ak 1990eko hamarkadaren 
amaieran hasi ziren abiarazten.
Horregatik, Udalsarea 21 Tokiko Agenda 21 zuten lehen 16 
udalerriekin sortu zen, eta hasierako asmoa Tokiko Agenda 21 
horien ezarpena erraztea izan zen.

2015ean EAEko udalerriek Aalborgeko 10 Konpromisoei egindako 
ekarpenari buruz egindako azterketan, bereziki nabarmendu zen 
honako hauetan egindako ekarpena:
4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak
3. Ondasun natural erkideak
9. Berdintasuna eta gizarte-justizia
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2015

2019

Nazio Batuen 2030 Agendak estatuko, eskualdeko eta tokiko gobernuei eta 
sektore pribatuko eta gizarte-sektoreko beste erakunde batzuei eskatzen die 
2030erako Garapen Jasangarriko Helburuak betetzeko eta horiek lortzeko lan 
egiteko. 

Parisko Akordioak hiriek, eskualdeek eta tokiko administrazioek klima- 
aldaketari aurre egiteko eta haren ondorioetara egokitzeko konpromisoan du-
ten garrantzia aitortzen du.

Europako Itun Berdea, azken bi mugarri handi horietan oinarritzen dena (2030 
Agenda eta Parisko Akordioa), datorren hamarkadarako agenda politikoaren 
norabidea markatzen ari da, eta Basque Green Dealen gauzatu da.

2015-2019 aldian, Udalsarea 21 EAEko udalerri gehienek eta udalaz 
gaindiko beste erakunde batzuek osatzen dute. Sare finkatu bat da, 
eta toki-administrazioei laguntzeko zerbitzu eta tresna ugari ditu.
Zerbitzu eta tresna horiei guztiei esker, Udalsarea 21ek trantsizioari 
ekin ahal izango zion. Trantsizioaren lehen emaitza Udalsarea 
2030 izena hartzea izan zen, eta bere zerbitzuak eta baliabideak 
egokitzea, udalerriek eta eskualdeek munduko erronka horiei 
erantzun ahal izateko. B
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Bilakaerarako 
funtsezko faktoreak 

B
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Udalsarea 2030en bilakaeran funtsezko lau faktore izan dira nagusi:

Hazkundea
Sarearen lehen etapako (2002aren eta 2010aren artean) hazkundeak modu era-
bakigarrian markatu zuen sarearen ondorengo bilakaera; izan ere, aldi horretan 
 toki-erakundeen ordezkaritza handia lortu zuen eta, horri esker, sareko lanaren alde-
ko apustua egiten jarraitu ahal izan zen. 

Hazkunde hori ahalbidetu zuen estrategia Udaltalde 21 izeneko formula batek mar-
katu zuen nagusiki. Formula horri esker, lurralde-hurbiltasuneko udalerri-taldeetan 
lan egin ahal izan zen, Tokiko Agenda 21en definizio-prozesua batera egiteko, es-
kualdeko erakunde biltzaileen inplikazioarekin eta koordinazioarekin. 

Hasierako estrategia horren ondorioz:

EAEko 240 udalerrik (horietan bizi dira EAEko biztanleen % 98) tokiko jasangarrita-
sunerako ekintza-plan bat ezarri dute.

Horietatik, 190 udalerrik lan-taldeen esparruan egin dute, sarearen lehen 10 urteetan 
sortu eta dinamizatu diren 28 Udaltalde 21etako batean.

Sendotzea
Sarea bere lana sendotuz joan da, toki-jasangarritasuneko prozesuak heldu ahala. 
Udal-prozesuak hiru fase nabarmenetatik igaro dira:

0

2002 2003 2005 2007 2010

40

20

80

100

60

120

140

160

180

200

16

37

66

138

188

2. grafikoa. Sarearen lehen etapan atxikitako erakundeen kopurua
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Agenda 21en 
ereduaren arabera, 
lehen planek 
ingurumen-ikuspegia 
zuten nagusiki.

Lehen planen indarraldia 
amaitu ondoren, udalerriek 
jasangarritasun-plan 
integralagoak zehazten 
zituzten, alderdi 
sozioekonomikoak txertatuz 
mugikortasunaen, zarataren, 
energiaren edo klima-
aldaketaren arloko paln 
sektorialak kontuan hartuz.

Orain, Tokiko 2030 Agendaren txanda 
da. Benetan integralak eta zeharkakoak 
dira eta garapen jasangarriaren 
hiru esparruei erantzuten diete, 
eta udalerriek beren ingurumen-, 
ekonomia- eta gizarte-politikak ibilbide-
orri beraren pean lerroka ditzakete.

TOKI-JASANGARRITASUNEKO PLANEN LEHEN BELAUNALDIA
2002-2010

TOKI-JASANGARRITASUNEKO PLANEN BIGARREN BELAUNALDIA
2010-2018

TOKIKO 2030 AGENDA
2018-2022 (2030) horizontea

Aurrea hartzea 
Sareak udalerrien beharrei erantzun die eta aurrea hartu du, tokiko garapen jasanga-
rriari dagozkion eremu emergenteak dituelako fokuan. Horren adibide dira, besteak 
beste, herritarren parte-hartzea, mugikortasun jasangarrira, klima-aldaketara ego-
kitzea edo ekonomia zirkularra.

Gobernantza 
Udalsarea 2030ek garapen jasangarriko tokiko politiken gobernantza-eredu bat 
bultzatzearen aldeko apustua egin du, herritarren parte-hartzean, gardentasunean 
eta kontuak ematean oinarrituta. Ebaluazio- eta jarraipen-metodologiak indarrean 
jarraitzen du, eta, gainera, Tokiko 2030 Agendara egokitu da, Nazio Batuek bultzatu-
tako ereduari berehalako erantzuna emanez –Garapen Jasangarriaren Adierazleen 
bidez GJHei egindako ekarpena aztertzea sustatzen du–.

2005ean, ekintza klimatikoko ekimenak oraindik urriak zirenean 
tokiko eremuan, Udalsarea 2030ek lantalde bat sortu zuen klimaren 
aldeko ekintza jorratzeko. Lantalde horretan 34 udalerrik eta 
5 eskualdek hartu zuten parte, Eusko Jaurlaritzako beste sail 
eta erakunde batzuez gain, eta, beste baliabide batzuen artean, 
udalerriko BEG emisioak kalkulatzeko tresnaren lehen bertsioa 
sortu zen.

Tokiko Agenda 21eko prozesuek nabarmen lagundu dute herritarrek 
parte hartzeko udal-prozesuak eta -mekanismoak abian jartzen. 
Horren erakusgarri, 2000-2010 aldian, 31.234 pertsonak parte hartu 
zuten eta iritzia eman ahal izan zuten Tokiko Agenda 21en udal-
foroetan.
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Sarearen lorpen 
aipagarriak 
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20 urte hauetan, nabarmentzeko moduko lorpen hauek izan ditu Udalsarea 2030ek:

Aniztasuna
Sarea, bere jardueran, zerbitzuak eta baliabideak diseinatzen eta hainbat udal- 
errealitatetara egokitzen saiatu da. Horren erakusgarri da XX udalerri daudela sarean; 
horien artean EAEko hiru hiriburuak daude, bai eta udalerri oso txikiak ere. Gainera, 
XX eskualde egoteak agerian uzten du urte hauetan zerbitzua eman duten eskualde -
erakundeen ekarpen garrantzitsua, eta sarearen eta eskualdeen errealitate espezifi-
koaren arteko lotura errazten du. Guztira, 198 udalerrik dute ordezkaritza Udalsarea 
2030ean.       

SAREKO UDAL KIDEAK < 5.000 
biztanle

5.000-20.000  
biztanle

20.000-50.000  
biztanle

> 50.000  
biztanle GUZTIRA

Álava 34 3 0 1 38
Bizkaia 41 16 8 3 68
Gipuzkoa 15 24 5 2 46

GUZTIRA 152

SAREKO KIDE DIREN 
ESKUALDEKO ERAKUNDEAK

Eskualdeko 
erakunde kop.

Eskualdeko erakundearen  
izena

Ordezkatzen dituzten 
udalerri kopurua

Álava 5

Aiarako Kuadrilla; Arabako 
Lautadako Kuadrilla; Arabako 

Mendialdeko Kuadrilla; 
Gorbeialdeko Kuadrila; Guardia/

Arabako Errioxako Kuadrilla

48

Bizkaia 8

Arratiako Mankomunitatea; 
Asoc. ADR-Enkarterri;  
Manc. Encartaciones; 

Durangoko Merinaldearen 
Amankomunazgoa; LeaArtibai 

Fundazioa;  Lea Ibarra 
Mankomunitatea; Manc. Nerbioi-

Ibaizabal; Manc. Uribe Kosta

118

Gipuzkoa 8

Debabarrenako Mankomunitatea; 
DEBEGESA Bidasoa Activa-

Bidasoa Bizirik; Iraurgi Berritzen 

GOIEKI; Oarsoaldea, S.A; 
UGGASA; Urola Kosta udal 

elkartea

52

GUZTIRA 21

1. TAULA. Sareko kide diren udalerriak, biztanleria-mailaren eta lurralde historikoaren arabera

2 TAULA. Sareko kide diren eskualde-erakundeen kopurua eta ordezkatzen dituzten udalerriak lurralde historikoaren 
arabera
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PLAN ESTRATÉGICO
DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y CAMBIO CLÍMATICO 2021-2024

PLAN ESTRATÉGICO 
DE ECONOMÍA CIRCULAR 
Y BIOECONOMÍA 2021-2024

PLAN DE GESTIÓN Y 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
DE EUSKADI 2030

PROGRAMA DE COMPRA
Y CONTRATACIÓN VERDE
DE EUSKADI 2030

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL PAÍS VASCO 2030

ESTRATEGIA DE 
BIODIVERSIVIDAD DE 
EUSKADI 2030

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA
CIRCULAR DE EUSKADI 2030

ESTRATEGIA DE CAMBIO
CLIMÁTICO 2050
DEL PAÍS VASCO-KLIMA 2050

Politikak lerrokatzea  
Udalaz gaindiko erakundeak sarean egoteak jasangarritasun-politikak lerrokatzea 
erraztu du EAEko administrazio publikoaren hiru mailetan (autonomikoa, forala eta 
udalekoa), bai eta toki-erakundeentzako laguntza-egiturak optimizatzea ere, poli-
tika horiek sustatzen dituzten administrazioen eta sareko toki-erakundeen arteko 
 kontraste-saioei esker.

Gaur egun, hainbat plan, politika eta araudik hartzen dute aintzat lerrokatze hori:

Gaur egun, EEE eta IHOBE, biak ere Sareko kideak, 
EAEko udalerrietarako «Klima eta Energiarako Alkateen 
Ituna» ekimenaren laguntza-egitura gisa finkatu dira.

10/2021 LEGEA, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.
9/2021 LEGEA, azaroaren 25ekoa, Euskadiko natur ondarea kontserbatzeari buruzkoa.
4/2019 LEGEA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari 
buruzkoa.
Trantsizio energetikoari eta klima-aldaketari buruzko legearen aurreproiektua

Planak eta programak

Araudia

ESTRATEGIA DE LA 
PROTECCIÓN DEL SUELO 
DE EUSKADI 2030
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Mobilizazioa
20 urte hauetan...
60 batzorde tekniko egin dira, Udalsareako kideentzat nagusiak, informatiboak eta 
interesgarriak diren gaiak jorratzeko. Batzorde horiek udalerrietako Tokiko Agenda-
ren arduradunek osatzen dituzte, eta Udalsarea 2030en atzean dagoen giza sarea-
ren kohesioa eta sendotzea bultzatu dute. Topaketa horietan, toki-erakundeek eki-
menak eta jardunbide egokiak partekatzen dituzte hainbat arlotan; tartean, hauetan: 
materia organikoa etxean biltzeko sistema aurreratuak, irtenbide naturaletan oinarri-
tutako ekintza klimatikoko udal-proiektuak, sektore espezifikoetan elikagaiak alferrik 
galtzea murrizteko ekimenak, kutsadura akustikoaren aurka borrokatzeko neurriak, 
uraren kalitatea, ingurumen-osasuna, garapen jasangarrirako hezkuntza eta genero- 
berdintasuna.

35 lantalde jarri dira martxan; toki-erakundeek berek osatu dituzte eta udalerrie-
tako lan-eremuei lotutako behar espezifikoei erantzun diete: klimaren aldeko ekintza, 
erosketa publiko berdea, biodibertsitatea, osasuna eta ingurumen-kalitatea, mugi-
kortasuna, hondakinak, eta abar.

Lantalde horien gako nagusia gai emergenteak jorratzea izan da, eta esperientziak 
partekatzea, modu bateratuan aurrera egiteko eta eskuratutako ezagutza gainerako 
toki-erakundeekin partekatzeko. Udalerrien arteko lantalde horien emaitza  Udalsarea 
2030 en 21 lan-koadernoak bilduman jaso da.
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50 jardunaldi tekniko baino gehiago antolatu dira toki-eremurako interesgarriak di-
ren gaiei buruz; haiei buruz, besteak beste: mugikortasuna, herritarren parte-hartzea, 
osasuna, ekonomia zirkularra, erosketa publiko berdea, udalerrientzako dirulagun-
tzak edo ingurumen-legeriaren berrikuntzak.

66 milioi euro mobilizatu dira tokiko eremuan 2007tik 2022ra bitartean jasangarri-
tasunaren aldeko tokiko ekintzara bideratuta, eta, funts autonomikoetatik badatoz 
ere, sarearen egiturak aukera eman du udalerriei informazioa eta laguntza emateko, 
horiek eskuratu ahal izateko:

Hezkuntza
Eskola Agenda

Kalitate  
atmosferikoa Biodibertsitatea Lurzoru 

kutsatuak
Ekonomia 
zirkularra

5 M€ 25 M€ 20 M€ 14 M€ 2 M€
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Hona orain dela gutxiko adibide bat: TOKIKO 2030 AGENDA. 
Nola heldu Garapen Jasangarriaren Helburuei tokiko eremu-
tik. Gida praktikoa.

Ezagutza    
Udalsarea 2030en bereizgarri bat da udalerrientzat interesgarriak diren eta EAEtik 
kanpo erreferente diren argitalpenak, txostenak eta gidak sortzea.

Gida horrek 10.000 deskarga inguru izan ditu, 
eta ingelesezko bertsioan, 100 deskarga baino 
gehiago
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Agenda 21etatik Tokiko 2030 Agendetarako trantsiziotik, udalerriek Garapen Jasan-
garriko Helburuei egiten dieten ekarpenari buruzko 2 txosten argitaratu dira.

Azken txostena –2021ean argitaratu zen–, aurrekoak bezala, Euskadiko Tokiko 
Garapen Jasangarriko Behatokiak dituen datuen azterketaren ondorioa da, eta ze-
hazki honako hauek elikatzen dute:

Berrikuntza   
Tokiko berrikuntzaren aldeko apustuak ez du etenik izan sarean, lortutako emaitzek 
erakusten duten bezala

• Tokiko berrikuntzari laguntzeko programaren 12 edizio

• 7.500.000 euro mobilizatu dira

• Zuzeneko finantzaketako 3.302.436 euro eman ditu programak

• 100 proiektu baino gehiago egin dira

• 56 toki-erakunde izan dira onuradun

Gobernantza-eredua 
2005az geroztik, Udalsarea 2030ek toki-jasangarritasuneko planen ebaluazio- eta 
jarraipen-eredu bat bultzatu du, kontuak ematera bideratua, gainera. Eredu hori sen-
dotu egin da, oraindik ere indarrean dago, eta erreferentziako eredu bihurtu da, tokiko 
politiken ebaluazio- eta jarraipen-programen 10 edizio baino gehiagorekin.

95 erakundek erabili dute beren planen jarraipena egiteko eta garapen jasangarria-
ren udal-adierazleak kalkulatzeko sortutako e-mugi aplikazioa (sarearen tresna).

Aldi baterako datuen serieak dituzten tokiko adierazleen –GJHekin lerrokatuta dau-
de– banku horrek Euskadiko Tokiko Garapen Jasangarriko Behatokia sortzea ekarri 
du; horrek EAE mailako erreferentzia-datuen txostenak ematen dizkie udalerriei.

Agenda 21en etapan, Udalsarea 2030ek EAEko tokiko jasangarritasunari buruzko 5 
txostenek osatutako serie bat argitaratu zuen.
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EAEren eremurako txosten hori tokiko eremuan osatzen da azken ebaluazio- eta 
jarraipen-programan parte hartu duten 64 udalerriek lortutako emaitzekin; e-mugi 
aplikazioan udalerrientzat eskuragarri dagoen txosten batean jasotzen da labur eta 
modu komunikatiboan.

Hezkuntza eta erantzunkidetasuna  
Sarearen lorpen azpimarragarri bat da sarea osatzen duten udalerrientzat baliabide 
partekatuak sortzeko gaitasuna. Baliabide horiek eragin nabarmena izan dute jasan-
garritasunerako hezkuntzan edo herritarren erantzunkidetasunean. 

Eskolako 2030 Agenda
Euskadiko jasangarritasunerako hezkuntzako tresnarik sendoenetako bat Eskolako 
Agenda 21 da –Eskolako 2030 Agenda–.

Ingurugelen, ikastetxeen eta udalen arteko elkarlana funtsezkoa izan da Eskolako 
Agenda sendotzeko.  

Sareko udalerrietan dauden ikastetxeen % 50ek baino gehiagok dute 
Eskolako 2030 Agenda tresna
2020-2021 ikasturtean, Eskolako 2030 Agenda EAEko 121 
udalerritako ikastetxeetan egin zen, eta 59 udal-foro egin ziren. 
Horietan parte hartu zuten ikasleek osoko bilkurak egin zituzten 
beren proposamenak udalei helarazteko.

Ebaluatutako

Kalkulatutako 

udal-ekintza 

udal-adierazle

3.122 

5.800
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Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen helburua da 
hondakinen sorrera prebenitzera eta minimizatzera bideratu-
tako sentsibilizazio-ekintzak sustatzea eta ezartzea. Ihobek 
hamarkada bat darama idazkaritza teknikoaren lanak egi-
ten hura Euskadin kudeatzeko eta antolatzeko. 2021ean, 136 
erakundek parte hartu zuten kanpainan, eta horietatik ia % 40 
administrazio publikoak izan ziren.

Kanpaina partekatuak
Sarean lan egiteko eremu espezifiko gisa, urteroko kanpaina partekatuak ere nabar-
mendu dira. Horietan, toki-erakundeek baliabideak partekatu ahal izan dituzte, tokiko 
eremura mezu komun eta eguneratuak eramateko.

Hona hemen adibide nabarmenenak:

Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astea; Ihobe Udalsarea 2030en idazkari-
tza teknikoa da, eta hamarkada bat baino gehiago darama autonomia-erkidegoko 
koordinatzaile izaten. Ihoberen webguneko gune espezifiko baten bidez, udalek parte 
hartzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak egin ahal izateko behar diren baliabide gra-
fiko guztiak eskaintzen dira.

ASTEKLIMA Euskadiko Klimaren eta Energiaren Astea Eusko Jaurlaritzak bultzatu-
tako ekimen bat da, eta trantsizio energetiko eta klimatikoaren aurrean herritarrak 
kontzientziatzea eta mobilizatzea du helburu. 2021ean 61 udalerritan egin zen: 200 
jarduera baino gehiago egin ziren klima-aldaketa zer den, pertsonei nola eragin die-
zaiekeen eta hori arintzeko zer egin daitekeen ezagutarazteko.
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2012

Tokiko Agenda 21en 
9. topaketa Euskadin 
(Rio+20rekin batera)

Europako LIFE 
Urban Klima 2050 
proiektuen hasiera

21 udalerri atxiki 
zaizkio ekitaldi 
publikoan Klima 
eta Energiarako 
Alkateen Itunari

Herri eta Hirien 8. Konferentzia: 
Euskal Adierazpena egin eta 
sinatu zen, eta Europa osoko 955 
toki-erakundek baino gehiagok 
bat egin dute horrekin.

10 udalerrik 2015eko Parisko 
Akordioarekiko konpromisoa 
berretsi dute

2016 2019 2021
GARAPEN

 JASANGARRIA

KLIMA-
ALDAKETA

Wolfgang Teubner
ICLEIren (Jasangarritasunaren aldeko tokiko gobernuak)  
Europako Idazkaritzako zuzendaria

Zein da zure pertzepzioa udalerri-sareek lurralde-eremuan jokatzen duten ro-
lari buruz, eta, zehazki, zein funtsezko alderdi nabarmenduko zenituzke Udal-
sarea 2030en, urte hauetan ICLEIrekin batera lan egin ondoren?

Udaletako lurralde-sareek ezinbesteko lidergo-lana egiten dute garapen ja-
sangarriari, klima-aldaketari eta biodibertsitateari buruzko esparru eta  ekimen 

Posizionamendua  
Udalsarea 2030 udalerriek garapen jasangarrian eta klimaren aldeko ekintzan joka-
tzen duten rolari buruzko mugarri garrantzitsutan egon da edo horien protagonista 
izan da:
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Xesco Gomar Martín
President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Zer nabarmenduko zenuke Udalsarea 2030etik EAEko udalerrien 2030 Agen-
darako trantsizioari heltzeko moduari dagokionez? Eta zer balantze egiten 
duzu Xarxak eta Udalsarea 2030ek batak bestearekin partekatu duten eta 
batak bestea inspiratu duten ibilbide honi buruz?

Garrantzitsuena izenari gehitutako zenbakiak berak irudika lezake; hots, jardu-
teko epea 21etik 30era igarotzeak oso ondo adierazten du Udalsarea 2030ek 
zer-nolako gaitasuna duen EAEko udalerriei jasangarritasunaren erronka 
orokorretan laguntzeko eta bere helburuak etengabe eguneratzea sustatze-
ko aitorpen unibertsaleko tokiko erronkekin. Ez da jasangarritasunerako bidea 

Erreferente
Udalsarea 2030en lan-ibilbideak erreferente bihurtu du, bai sare-eredu gisa (egitura, 
zerbitzuak, lan-moduak, sortutako baliabideak), bai eremu emergenteetako proiek-
tuen buru delako. 

 globalen koordinazioan eta aplikazioan. Elkarlaneko gobernantzari esker, ba-
terako sorkuntzak eta konponbideen eta ekintzen koprodukzioak bultzatu-
ta,  lurralde-mailan, udal-sareek aukera ematen dute tokiko gobernuak hiri- 
eraldaketa jasangarriaren lider bihurtzeko eta beren homologoak inspiratzeko. 
Gainera, sare horiek sendotu eta indartu egiten dute tokiko gobernuek maila 
anitzeko gobernantza-sistema batean duten ahotsa. 

Hori da Udalsarea 2030en kasua. ICLEIk (Jasangarritasunaren aldeko tokiko go-
bernuak) 2004az geroztik lan egin du harekin. Lankidetzan aritu garen Europako 
proiektuez gain, bidaia bateratu honetako puntu aipagarriak izan dira Hiri eta 
Herri Jasangarrien Europako 8. Konferentzia (2016) eta Euskal Adierazpena izan 
dira. Euskal Adierazpenaren bidez, Udalsarea 2030ek bere konpromiso sendoa 
erakutsi zuen: liderrak eta adituak ausardia erakustera eta Europa bizigarri eta 
inklusibo baterako hiri produktibo, jasangarri eta erresilienteak sortzeko neu-
rriak hartzera motibatzea. Ekintza Eraldatzailearen Saria eta ekintza eraldatzai-
leen datu-basea, Aalborgekin lankidetza estuan, abiaraztea gure lankidetzaren 
beste mugarri bat da. 

Konpromisoa, erabakitasuna, berrikuntza, prestasuna, arintasuna, hausnarke-
ta eta gogoa: ezaugarri horiek dituzte Udalsarea 2030en langileek, sareak eta 
jarduerek. Aurretik erronka berri batzuk dituela, Udalsarea 2030 ondo kokatuta 
dago bere adibidearen bidez lidergoan jarraitzeko, eta ICLEIk Udalsarea 2030en 
ahotsa aholkatu, babestu eta handituko du bide horretan
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Etor Larraia
NELS Sarearen (Nafarroako Toki Entitateen 
Jasangarritasunerako Sarea) presidentearen adierazpena

Nola deskribatuko zenuke Udalsarea 2030 hitz gutxitan?  

NELS Sarearentzako (Nafarroako Toki Entitateen Jasangarritasunerako Sa-
rea), Udalsarea 2030 ezinbesteko erreferentzia bat da tokiko jasangarritasu-
neko politikei eta jardunbide egokiei dagokienez. 

Erraza eta erabilgarria izan da beti komunikazioa Udalsarea 2030ekin. Bi sa-
reak elkarlanean aritu gara proiektuetan (Egoki II), eta ziur aski, denek ikasi 
dugu eta hobetu dugu gure toki-erakundeei ematen diegun zerbitzua. Oso 
pozgarria da Udalsarea 2030ekin arazoak eta konponbideak partekatzea; 
arrakasta handiko eta kalitatezko ibilbidea duen erakunde bat da.

Eta zein alderditan jarraitu nahiko zenuke Udalsarea 2030ekin ibilbidea, es-
perientziak eta, zergatik ez, proiektuak partekatzen?

Beti da interesgarria Udalsarea 2030ekin elkarlanean aritzea. Une honetan, 
toki-erakundeen erronka handia nabarmenduko nuke lehentasunezkotzat: 
krisi klimatikoaren aurreko ekintza. Gainera, tokiko jasangarritasuneko po-
litiken metodologia eta plangintza, jardunbide egokiak –batzuk zein besteak 
horietan inspiratzen gara– eta sareen barne-funtzionamendua bera kontras-
tatzea interesatzen zaigu.

Arrakasta handia opa diogu Udalsarea 2030i hurrengo urteetan, eta berres-
ten dugu elkarlanean aritzen jarraitzeko borondatea eta interesa dugula.  

errazten duen zubi bakarra, baina erabilgarrienetako bat da.  Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat eta Udalsarea 2030 hazi berdinetatik jaio zi-
ren mende-aldaketaren azkenetan: Tokiko Agenda 21ak bultzatzeko beharra 
eta udalei eta beste toki-erakunde batzuei jasangarritasunaren aldeko lehen 
urratsetan laguntzea. Eta bi kasuetan, ibilbide eta bide komunetan, sareko 
lana funtsezkoa zela frogatu zen. Hogei urte geroago, CONAMA Ingurume-
naren Kongresu Nazionalean eta tokiko garapen jasangarriko sareen sarean 
–baterako tokiak dira– informazioa partekatu, esperientzia trukatu, eta al-
debiko bilerak eta topaketak egin ondoren, inoiz baino beharrezkoagoa egi-
ten zaigu administrazioen eta beste eragile batzuen arteko sareko lanerako, 
koordinaziorako eta lankidetzarako guneak izatea, 2030erako eta haratago 
garapen jasangarriaren helburuek dakartzaten are erronka handiagoen au-
rrean. 

Baterako bide horretan, Udalsarea 2030 inspirazio-iturri bat izan da askotan: 
dela Xarxaren Plan Estrategikoa egitea, dela erosketa publiko jasangarriko, 
ekonomia zirkularreko, ingurumen-plangintzaren babeseko eta beste espa-
rru batzuetako jardunbide egokiak. Xarxa ere zuentzat inspirazio-iturri izan 
delakoan, zorionak eta urte askoan!
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Sarearen bilakaera-faktore guztiek eta erdietsitako lorpenek zuzeneko eragina dute 
Udalsarea 2030en tokiko ekintzan –helburu estrategiko eta nagusia de–, eta horren 
erakusgarri da Udalsarea 2030en ekintzak toki-eremuan sortu duen eragin positiboa. 
Azken bi hamarkadetan, EAEko udalerriek eta eskualdeek nabarmen egin dute aurre-
ra garapen jasangarriko politiken hedapenean. 

Sarearen esparruan, bai tokiko jasangarritasun-prozesuak indartzeko, bai tokiko 
ekintza bultzatzeko, ekintza gehien egin diren eremuetako batzuk dira hauek:

2030 Agenda lantzen
50 udalerri ari dira Tokiko 2030 Agenda lantzen.

Hasieran ez bezala –hamarkada bat behar izan zen Tokiko Agenda 21en euskal 
eredua egokitu, garatu eta ezartzeko–, Tokiko 2030 Agendaren ezarpena trantsi-
zio naturala izaten ari da, udalerri bakoitzaren erritmoarekin bat datorrena, sarearen 
ibilbide luzeari eta Tokiko Agenda 2030erako trantsizio eraginkorra ahalbidetu duten 
zerbitzuen hedapenari esker. 

Helburu orokorrei (hala nola 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak eta 
Parisko Akordioa) erantzuteko gaitasuna, baliabide partekatuen bidez, nabarmen 
erraztu zaie sareko kide izatearen aldeko apustua egin duten udalerriei.

Xabier Txurruka Fernandez
Zarauzko alkatea
Zer desberdintasun nabarmentzen dira 2002 eta 2022 artean garapen ja-
sangarriko udal-politikak jorratzeko orduan, eta nola lagundu du Udalsarea 
2030ek politika horiek jorratzen?

Zarautz aurrera egiten ari da tokiko jasangarritasunaren aldeko politikekin duen 
konpromiso irmoan. 2001ean jada, EAEko zortzi udalerrirekin batera, Udaltalde 
21en hartu zuen parte. Aalborgeko Karta sinatzen eta bere Tokiko Agenda 21en 
Ekintza Plana diseinatzen eta abiarazten, udalerri horietako lehenengoetarikoa 
izan zen. 2002an, Udalsarea 21en sorreran parte hartu genuen, beste hamabost 
udalerrirekin batera. 

Bide horretan, duela gutxi, Udalbatzak Udalsarea 2030en hitzarmen berriari atxi-
kitzea onartu du aho batez, 2030 Agendaren testuingurura egokituta. Zarautz 
2030 Plan Estrategikoa egin dugu: datorren hamarkadan gure herriaren garapen 
jasangarrirako helburu eta ekintza zehatzak zehazten dituen ibilbide-orria.

Ibilbide honetan guztian, sarearen erreferentzia eta laguntza funtsezkoa izan da, 
bai Zarauzko Udalak egindako lanari koherentzia emateko, bai EAEko gainerako 
administrazio publikoekin emaitzak eta aukerak partekatzeko.
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Klima eta Energia 
Euskadiko 25 udalek egin dute bat Klima eta Energiarako Alkateen Itunarekin.

55 euskal udalerrik dituzte klima (arintzea eta egokitzea) eta energia jorratzen di-
tuzten planak, edo horiek egiten ari dira. 

38 udalerrik urtero kalkulatzen dituzte berotegi-efektuko gasen emisioen inbenta-
rioa eta udaletako karbono-aztarna, 2016az geroztik.

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea 
2021ean, EAEko lizitazio publikoen % 31ek ingurumen-klausulak sartu zituzten 

Ekonomia Zirkularra  
2019an, Ekonomia zirkularra tokiko esparrutik sustatzeko gida argitaratu zen   
–sarearen barruan egindako lantaldearen emaitza izan zen–. 

Udalerri handienak eta eskualde batzuk, eskualdeko garapen-agentziak buru dituz-
tela, ekonomia zirkularra ezartzen jarraitzeko politikak egiten ari dira. Ekonomia zir-
kularra aktiboki aplikatzen ari dira administrazioaren barruan, eta ekoizpen-eredu 
zirkularrak eta kontsumo-eredu zirkularrak sustatzen ere bai.

Vitoria-Gasteiz fue nombrada GREEN CAPITAL 2012 y actualmente 
es una de las 100 ciudades europeas seleccionadas para ser 
climáticamente neutras en 2030.

Kopuru horrek gora egiten du toki-erakundeek egindako 
kontratazioen kasuan: udalek 2021ean egindako lizitazioen  
% 46k ingurumen-klausulak sartu zituzten, eta % 57k eskualde-
erakundeen kasuan.

2021ean  Basque Circular HUB sortu zen Bilbon, Euskadiko 
ekonomia zirkularreko zerbitzu aurreratuen zentroa, eta laster 
beste zentro bat irekiko da Vitoria-Gasteiz. Lankidetza publiko-
pribatuaren ondorioz sortu dira.

2017an, Donostiako Udalak «Donostia Xahuketarik Gabe / San 
Sebastián Sin Desperdicio» ekimena jarri zuen abian. Gaur egun ere 
indarrean dago, eta hiriko hainbat sektoretan elikagaien xahuketa 
murrizten laguntzen du.
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Asko eta askotarikoak dira Udalsarea 2030eko kideek 20 urte hauetan egindako 
proiektu eta ekintzak. Sareak esperientzia horietako asko biltzen dituen datu-base 
bat du, horiek partekatzeko eta gainerako kideen eskura jartzeko, ikasi eta errepikatu 
ditzaten.

Datu-base horrek (www.udalsarea2030.eus webgune dago) ekintzak GJHei egiten 
dieten ekarpenaren arabera sailkatzeko aukera ematen du, eta antzeko ekimenak 
abian jarri nahi dituzten erakundeei informazioa ematen die.

Adibide gisa, honako ekintza hauek aipa ditzakegu: 

Irun Ekintzan: Pacto por el 
desarrollo económico y el 
empleo de Irun Adaptación 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

IRUN

Maruri-Jatabe:
“Talleres de cocina 
internacional”

MARURI-JATABE

“Estrategia Durangaldea: 
Primer Territorio CFE - Cycle 
Friendly Employer”

DURANGALDEA



32

Zer diote kideek?

Z



Zer diote kideek?

33

2021ean sareko udalei eta eskualde-erakundeei egindako kontsulta batean, honako 
alderdi hauek nabarmentzen dira: 

Sarea egunean egoteko eta ikasteko funtsezko 
mekanismo bat da

Sarea tokiko jasangarritasunaren sustapenean 
lerrokatutako aurrerapena eta berrikuntza bultzatzeko 
eta gidatzeko duen gaitasunagatik nabarmentzen da

Sare bateko kide izatearen sentimendua eta 
emandako laguntza teknikoa funtsezkoak dira  udal-
arloak tokiko agendak dinamizatzen inplikatzeko

Idazkaritza teknikoa eta kideei ematen dien laguntza 
sarearen balio handi bat dira

Udal txikientzat funtsezkoak dira sarean lan 
egitea eta ematen dieten hurbileko laguntza eta 
aholkularitza

Sarearen atzean dagoen giza sarea asko baloratzen 
dute kideek

Bereziki baloratzen dira sareko lana, informazioa, 
aholkularitza eta laguntza teknikoa eta 
dirulaguntzetarako programak eskuratzea

Oso positiboki baloratzen da udaletako eta eskualde-
erakundeetako teknikariek asko parte hartu dutela

Sarearen laguntza funtsezkoa izan da Udaltalde 21ak eratzeko, 
ekintza-planak sortzeko, baliabide metodologikoak eta tresnak 
sortzeko, eta jasangarritasunaren arloko jardueren jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko. Udalsareak udalak bultzatu ditu 
jasangarritasunaren arloan aurrera egin dezaten

Sortzen diren baliabide metodologikoak eta gai 
zehatzak lantzeko lantaldeak oso erabilgarriak dira

Topaketa-foroek hiru lurraldeetako toki-erakundeen 
artean informazioa eta esperientziak partekatzeko 
aukera ematen dute
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Udalsarea 2030ek, une honetan, etapa berri bati ekingo dio, sarean 20 urtez lan egin 
izanak lagunduta eta etorkizunera begira jarrita. Hastear dagoen etapa hau berrita-
sunek eta barneko eta kanpoko erreferenteek markatzen dute.

Sarearen akordioa
Horietako bat da lehendik zeuden kideak eta kide berriak «Tokiko ekintza jasangarria 
eta Tokiko 2030 Agenda Euskadin bultzatzeko Akordiora. Udalsarea 2030 udale-
rri jasangarrien euskal sarea berritzea» akordioari atxikitzea. Alderdien lankidetza- 
esparrua eta haren funtzioak ezartzen ditu horrek 2022tik 2026ra. Sareak tokiko 
ekintza jasangarria koordinatzeko eta dinamizatzeko foro bat izan nahi du, eta, beraz, 
horretan parte hartzeko aukera dute ildo horretan lan egiten duten erakunde guztiek.

Basque Green Deal
Euskadik 2021ean beste tresna bat gehitu du krisi ekonomikoaren aurkako bo-
rrokan jasangarritasuna bultzatzeko; hots, Basque Green Deal 2021. 2030erako eta 
2050erako emisioak murrizteko eta energia berriztagarria sortzeko helburuak biltzen 
ditu. Akordio horren bidez, EAEko Administrazio Publikoaren koordinazioa bultzatu 
nahi da ingurumenaren arloan, bai eta ingurumen-politikan parte hartzen duten gai-
nerako eragileekin ere.

Udalsarea 2030ek Basque Green Deal proiektatu ahal izango du udal-eremuan, 
ekimenak hedatzeko eta tokiko eskalara azkar iristeko gai baita.

Udalsarea 2030, kontraste-plataforma       
Udalsarea 2030ek nahi du 2025eko Plan Estrategikoa EAEn politikak diseinatzeko 
eta tokiko politikak bultzatzeko kontraste-plataforma izatea. Hona orain dela gutxi-
ko adibide batzuk. Euskadiko Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko 
Legea.

Udalsarea 2030, 2030 Agendaren euskal ekosisteman        
Euskadi 2030 Agendaren Euskal Ekosistema propioa eratu duelako nabarmendu da, 
eta haren gako nagusia maila anitzeko eta eragile anitzeko 2030 Agenda hedatzea 
izan da. Ekosistema horretan EAEko administrazioaren hiru mailek eta hainbat sek-
toretako eragileek hartzen dute parte. 

Nazio Batuen 2030 Agendak eskaintzen digun aukera paregabe bat da hau. Tran-
tsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Idazkaritza Nagusia sortzearekin eta 2030 
Agendaren Lehentasunen Euskal Programa definitzearekin, Eusko Jaurlaritzak 2030 
Agendan aurrera egiten jarraitzeko apustu sendoa erakutsi du.

Udalsarea 2030ek Tokiko 2030 Agenda sustatu nahi du, eta Udalsarea 2030 2030 
Agendaren Euskal Ekosistema honetan kokatu, tokiko ekintza jasangarrira susta-
tzearen eta aliantzak sortzearen garrantzia ahaztu gabe. 
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2025erako ikuspegia     
2022an Udalsarea 2030ek bere bosgarren plan estrategikoa (2022-2025 aldikoa) 
landu du, datozen 4 urteei begira. Hori funtsezko etapa bat izango da Garapen Ja-
sangarriko Helburuak berreskuratu eta kokatzeko, eta horietarako trantsizioa egi-
teko. Ikuspegi horretan proiektatzen da sarea 2025ean, prozesu estrategiko eta 
 parte-hartzaile baten ondoren:

Honako PRINTZIPIO hauek ditu berezko nortasun-ikur:

Udalsarea 2030 erreferentzia da EAEko udalerri eta erakundeentzat, 
beste eragile batzuekin koordinatuta eskaintzen dituzten zerbitzu 
aurreratu eta berritzaileengatik, eta Garapen Jasangarriko Helburuei 
egiten dien ekarpenagatik, bereziki neutraltasun eta erresilientzia 
klimatikoaren, lurzoruaren babesaren eta ekonomia zirkularraren 
bultzadaren bidean. Gainera, ospe handia du Estatuan eta Europan, 
20tik gora urteetan izan duen ibilbideagatik.

• Garapen jasangarriaren Ikuspegi INTEGRAL ETA ESTRA-
TEGIKOA, sareak bultzatzen dituen prozesuei aplika dakie-
keen irizpide gisa.

• ERAGINKORTASUNA sarearen berezko ezaugarri gisa, 
abiarazitako ekimenek kide guztiengan duten eragin bider-
katzaileagatik. 

• ABANGOARDIA sareak BERRIKUNTZAREN eta udalerrien 
erronka emergenteei AURREA HARTZEAREN aldeko apus-
tu argia egiten du.  

• SAREKO LANAREN KULTURAN oinarrituta sortutako EZA-
GUTZA eta EKINTZARA bideratutako ZERBITZUAK, Euska-
din eta Euskaditik kanpo ere PARTEKATZEN direnak.

• Sarearen atzean dagoen GIZA SAREA; denboran egonkorra 
denez, informazio interesgarria eskuratzeko eta esperien-
tziak trukatzeko aukera ematen du.



Etorkizunari begira
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20 urte tokiko garapen 
jasangarriaren alde lanean


