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Energia eta mugikortasuna 1

Hau bai energia!

Zertaz konturatu gara?
Ikasleok...
• Argiak eta etxetresna elektrikoak behar
ditugunean bakarrik pizten ditugu.
• Etxetresnen argitxoak ez ditugu erabat
itzaltzen.
• Berogailua piztu aurretik arropa jazten dugu.
• Bainuaren ordez dutxa hartzen dugu.
Herritarrak...
• Energia aurrezten saiatzen dira.
• Herrian oinez edo bizikletaz ibiltzen dira,
eta beste herrietara autoz joaten dira, baina
Donostiara autobusez.
• Ez dakite erabiltzen duten energia
berriztagarria den, ezta Udalak energiaren
alorrean egiten duena ere.
Kaleko argiteria eta energia
• Ondo argiztatutako kaleetan seguru ibiltzen
gara.
• Farola batzuk txapela eta LED argia behar
dute.
• Gabonetako argiak nahikoak ziren, baina
herrian gaizki banatuta zeuden.
• Energia berriztagarria lortzeko azpiegiturak
soilik eskolan ikusi ditugu.

Mugikortasun eta
irisgarritasuna
• Espaloia estuegia denean herritar guztiak ez
gara seguru sentitzen.
• Autoak azkar ibiltzeak eta argitasun gutxi
egoteak beldurtzen gaitu.
• Autobusak erdi beteta dabiltza; autoetan, aldiz,
soilik gidariak doaz.
• Jakiak ez beste erosgaiak hartzeko inguruko
herritara joan behar dugu, gehienetan autoz.

Zer egiteko
prest gaude?
• Erabiltzen dugun
energiaren jatorria zein den
ezagutzen saiatuko gara, baita iturri
berriztagarrietatik datorrena erabiltzen
ere.
• Herriko denda txikietan egingo ditugu
erosketak.
• Oinez eta bizikletaz ahalik eta gehien ibiliko
gara.
• Beste herrietara autobusez joango gara.
• Autoa ahalik eta gutxien erabiliko dugu.
• Etxetresna elektrikoak gutxiago erabiliko
ditugu.
• Energia gutxi gastatzen duten argiak
eta etxetresnak erosi eta erabiliko
ditugu.
• Eguneko argia erabiliko dugu.
• Telebista edo bideojokoak bezalako
denborapasak gutxiago erabiliko ditugu, eta
kalean edo mahai-jokoetan jolastuko gara.
• Etxetresnen argitxoak itzaliko ditugu.
• Ontzi eta arropa garbigailuak beteta daudenean
jarriko ditugu martxan.
• Igogailuan ibili ordez, eskaileretatik joango gara.
• Ur beroa behar ez denean hotza erabiliko dugu.
• Harrikoa egin ordez, ontzi garbigailua erabiliko
dugu.

Zer eskatzen diogu Udalari?
• Kanpoaldeko auzoetan semaforoak eta
oztopoak jartzea.
• Obrak egiterakoan oinezkoak kontuan izatea.
• Bizikletaren erabilera sustatzeko bidegorri
sarea zabaltzea, gordelekuak jartzea,
alokairuzko bizikleta elektrikoak jartzea...
• Kanpoaldeko auzoekoentzat herri autobusa
jartzea.
• A2 zenbakidun autobus gehiago jartzea.
• Industriaguneetako langileei autoa partekatzen
laguntzea.
• Herri barruan auto gutxiago ibiltzea.
• Auto elektrikoaren erabilera bultzatzea.
• Eraikin eta instalazio publikoetan energia ez
xahutzeko neurriak hartzea.
• Eskolako berogailu-sistema berriro
diseinatzea.
• LED argiak eta txapelak jartzea falta zaien
farolei.
• Farolak behar direnean bakarrik
piztea.

• Gabonetako argien antolamenduaren inguruan
herritarrei eta ikasleei galdetzea.
• Gabonetan argiak eta apaingarriak nahastea.
• Energia berriztagarriak erabiltzea eraikin
publikoetan eta kaleetan.
• Makina garbitzailea elektrikoa izatea edo kale
garbitzaileek egitea.
• Energia gutxiago erabiltzeko trikimailuen
inguruan herritarrak informatzea.
• Etxeetan energia berriztagarria jartzeko
diru-laguntzak ematea.
• Gaztelekua bezalako txokoak jartzea
12 urtetik beherakoentzat.

Zer erantzun digu?
Alkateak, guk hartu ditugun konpromisoak bete
behar ditugula esateaz gain, gure proposamenak
aintzat hartu ditu. Batzuk egiten ari dira eta falta
direnak betetzen saiatuko dira. Hala ere, gauza
batzuk ez daude beraien esku.
Adi egongo gara hori horrela izan dadin.

* Eskerrak Herri baratzeko arduradunei, Baratz
Elkartekoei, Lur-Denok-i, Usurbilgo Lanbide
Eskolari, herritarrei eta dendariei.

diseinua eta ilustrazioak: astidiseinua.com

2015-2016 ikasturtean Astigarragako
Herri Eskolako LHko ikasleok “Energia eta
mugikortasuna I” gaia aztertu dugu, eskolan eta
kalean jarduerak eginez. Era berean, Usurbilgo
Lanbide Eskolan energia lantzeaz gain, Baratz
Elkartean, Lur-Denoken eta herri-baratzetan
egiten den lana ezagutu dugu.

