
Kontziente gara baitezpadako beharra badela 
indar eta determinazio osoz Herriko Etxeen 
eta Euskal Elkargoaren mailan ekiteko, planeta 
mailako beroketa +2°C edo +1,5°C-ra mugatzeko, 
nahasmendu klimatikoaren hipotesirik txarrena 
saihesteko, jendarteari eta planetaren bio-
aniztasunari etorkizun bizigarria eskaintzeko. 
Ondorioz, 2020ko martxoan hautetsi bilakatzen 
bagara, gure zerrenda engaiatzen da Herriko Etxe 
eta Euskal Elkargoaren 2020-2026ko agintaldian:
 

BAKARKAKO AUTOAREN ERABIL-
PENAREKIKO ALTERNATIBOAK DIREN 
MUGIKORTASUN GUZIEN ALDE EKITERA

Bideen edozoin birmoldatzerentzat, lekualdatze moduak ondoko 
ordenan lehenetsiz: oinez ibiltzea > bizikleta > autobusa > autoa. 
Herriko bide guziak bizikletaz erabiltzeko gisan ezarriz, egokiena  
den birmoldatzearen bidez: abiaduraren ttipitzea, bizikleta bide 
edo zintekin, bizikletei kontrako-norabidea ahalbidetuz. Ipar 
Euskal Herri osoan garraio publiko eskaintza baten garapenean 
parte hartzea, jendartearen beharrei egokituak zaizkien maizta-
sun, ordutegi eta prezioekin.

 
EGOITZETAN ENERGIAREN 
MENPERATZEAREN ALDE EKITERA 

Kargualdiaren lehen hilabeteetan, Herriko eta Elkargoko erai-
kuntzen ondarearen arraberritze termiko plan anbiziotsu bat 
bozkatuz, kontsumo apalaren maila helburu izanez. Eraikin berriak,  
pasiboak eta energia ikuspuntutik positiboak direnak soilik 
eraikitzea. Négawatt-en lehentasunak segitzea: neurritasuna,  
eraginkortasuna, energia berriztagarriak.  Etxebizitzen prekari-
tate energetikoaren kontra borrokatuz eta kontsumo elektrikoen  
ttipitzea sustatuz, lurralde animatze ekintzak plantan ezarriz 
(Energia Positibo Desafioa). Egoitzen kontsumoaren jarraipen  
erregularra segurtatzea.

 
TOKIKO ELIKAGAIEN ETA LABORANTZA 
BIOLOGIKO BATEN ALDE EKITERA

%100 tokikoa, herrikoia, gehigarri kimikorik gabekoa/biologikoa den 
elikagaia helburutzat duen laborantza eta elikadura estrategia bat 
obratuz, Herriko eta Elkargoko egituretan. Kolektibitateko jante-
gietan ekinez, tokiko menu biologikoekin eta hautu begetariano 
batekin (haurtzaindegi, eskola, zahar-etxe, etab.). “Klimarentzat 
ona den” elikaduraren banaketa erraztuz (ekoizle saltegi, AMAP, 
janari-saltegi kooperatiboa...). Elikadura burujabetza lortzeko xe-
dearekin, lantzen ahal diren lur erreserbak babestuz. info@bizimugi.eu / www.bizimugi.eu

%100 BERRIZTAGARRIAK DIREN 
ENERGIEN LURRALDE BATEN ALDE EKITERA

Gure lurraldean, energia berriztagarrien ekoizpena garatuz, 
2045eko energia autonomia %100 berriztagarria izatea helburutzat 
ukanez: fotovoltaikoa, haize-energia, metanizazioa, berotasun 
sarea, energia hidroelektrikoa, marea-energia, etab. Tokiko eki-
men herritarrak lagunduz elektrizitatearen ekoizpenaren (I-ENER) 
eta hornitzearen (ENARGIA) alorrean. %100 berriztagarriak diren 
elektrizitate, gas eta tokiko ekoizpenetik datozen egurraren bidez 
hornituz Herriko eta Elkargoko eraikin eta ekipamenduak.

 
EUSKOAREN GARAPENARI ESKER 
TOKIKO EKONOMIAREN ALDE EKITERA

Euskal Moneta elkartearen kide bilakatuz, 2020tik beretik, eta 
Tokiko Kolektibitateen Biltzarrean parte hartuz, Herrian eta Euskal 
Elkargoan, lurralde-langile, hautetsi, biztanle eta enpresen artean 
euskoaren erabilpena garatzeko molde hoberenaren ikertzeko eta 
definitzeko. 

 
HONDAKINEN MURRIZTEAREN  
ETA EKONOMIA ZIRKULARRAREN  
ALDE EKITERA

Lurraldeko biztanle eta aktore guziak parte harraraziz, hondakinen 
prebentzio eta kudeaketa estrategia bat definituz. Bio-hondakinak 
jatorrian bereiziz. Konpostatzearekin, bakarkakoa edo kolektiboa, 
posible delarik, balioztatzea sustatuz. Bestenaz, sukaldeetako bio- 
hondakinak bereiz biltzea antolatuz. Neurriak hartuz berinaren 
biltzea hobetzeko eta haren berrerabilerara buruz joanez itzultze 
sistemari esker. Prezioen ttipitzeen bidez praktika onen sustapena 
obratuz. Berrerabilera lehenetsiz, birziklategi eta konponketa- 
guneei esker, %100 birziklatzearen bila ibili ordez.

 
IPARRALDEKO KLIMA AIREA ENERGIA 
LURRALDE PLANA OSOKI GAUZATZERA

Herri mailako plan bat bozkatuz, udalaren Klima Planaren ardatz 
obragarriak zehaztuko dituen deliberamendua hartuz, kargualdia-
ren lehen urtea bukatu aitzin. Honen plantan ezartzearen garden-
tasuna segurtatzera, jarraipen tresnen bidez. Klima Planaren  
helburuekin bateragarriak ez diren proiektuak ez obratuz.
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