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ZA I N 

D E Z A G U N 

G U RE 

N A T U R a 

O N D A RE A

Lezoko Herri Eskola eta Lezo Institutuak 
laugarrenez Eskolako Agenda 21 hezkuntza 
programa garatu dugu: ia 700 bat ikasle! Aur-
ten, Pasaia Lezo Lizeoak ere antolatu diren 
zenbait ekimenetan parte hartu du. Eskolako 
Agenda 21en helburua eskola komunitatea 
osatzen dugun eragileok (ikasleak, gurasoak, 
irakasleak eta eskolako gainerako langileak) 
garapen iraunkorraren alde lan egiteko hez-
tea eta sentsibilizatzea da. 

IkAsturtE HonEtAn BIoDIBErtsItA-
tEA IzAn Dugu AztErgAI EtA kuLtur 
AnIztAsunArEn kontzEPtuArEkIn 
ErE uztArtu Dugu. HorrEtArAko, 
HAmAIkA jArDuErA ErAmAn Dugu 
AurrErA EtA HorrEn guztIArEn BE-
rrI zuEI EmAtEko, EkImEn nAgusIAk 
LABurBILDu DItugu. 

A lo largo de l curso 201 1/2012 , los centros 
esco lares de Lezo hemos tratado e l tema de la 
B IODIVERS IDAD dentro de l programa educat ivo de 
la Agenda 21 Esco lar.  Es te ha s ido e l cuar to año en 
e l que part ic ipamos en la Agenda 21 Esco lar,  s iendo 
a l rededor de 700 l@s a lumn@s imp l icad@s, jun to con 
e l profesorado, los padres y las madres , y e l resto 
de trabajadores y t rabajadoras de los 2 centros 
esco lares de Lezo . 
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Ze r  Eg in  Dugu 

IkaS t u r tean  Z eHa r?
Iaz hartutako konpromisoak berrikusi ditugu, lanean 
jarraitzeko

Biodibertsitatearekin lotura duten bideoak ikusi, 
ipuinak eta gaiari lotutako berriak irakurri, hitzaldiak 
antolatu eta bideojokoak erabili ditugu sentsibilizatu 
eta ikasteko

Eskola zentroaren nahiz hurbileneko ingurunearen 
bioaniztasun maila aztertu dugu, horretarako presta-
tutako fitxak erabiliz, eta lortutako ondorioak esko-
lako diagnosia egiteko baliatu ditugu

Herriko natura-ondarea ezagutzeko asmoz, Lezoko 
eremu ezberdinetara irteerak antolatu ditugu (jaizki-
bel mendira, Altamirako parkera, herriko lorategi eta 
bestelako berdeguneetara, …)

Herritarrek biodibertsitatearen inguruan duten eza-
gutza maila aztertu eta Lezoko natura-ondarearekin 
zerikusia duten alderdi ezberdinei buruzko iritzia ja-
kiteko, inkesta ezberdinak egin ditugu (familiei, herri-
tarrei kalean, …)

Antolatutako irteera ezberdinetatik eta inkestetatik 
eratorritako ondorio nahiz emaitzak abiapuntutzat 
hartuz, Lezoko bioaniztasunaren diagnosia osatu dugu

Eskolako Txoko Berdea apaindu dugu natur ondarea-
ren inguruko informazioarekin

maiatzean Eskolarteko Foroa antolatu dugu, ikas-
turtean zehar egindako lana gogora ekartzeko eta 
eskolek biodibertsitatearen gaian hartu ditugun kon-
promisoak zein udalari zuzendutako eskaerak eza-
gutarazteko

Ikasturtean zehar egindako lana aintzat hartuz, esko-
la zentroetako bioaniztasunari buruzko ekintza pla-
nak prestatu ditugu

Durante e l curso esco lar hemos l levado a cabo 
las s igu ientes tareas : sens ib i l i zac ión en mater ia de 
b iod ivers idad; aná l i s is de la s i tuac ión de centro (e l 

pat io , las au las , e l comedor,…) ;  encuestas a las fami l ias 
as í como a los y las lezoarras ; organ izar e l “Espac io 

Verde” de l centro ; v is i tas temát icas a espac ios de in terés 
natura l í s t ico ; d iagnóst ico de b iod ivers idad de l mun ic ip io ; 

Foro In teresco lar,…
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NO lakoa 

i zan  da 

pa r te-

ha r t zea?

Ikasturte honetan, Eskolako Agenda 21 programan 
eskola komunitatearen parte-hartzea honakoa izan 
da:

• Ikasleen eta irakasleen parte-hartze maila 
ona izan da

• Irakasleak ez diren langileek jarrera egokia 
izan dute

• udalaren inplikazioa ona izan dela iruditu 
zaigu. gurasoena aldiz, hobetzeko beharra 
dago

En la Agenda 21 Esco lar hemos va lorado la par t ic ipac ión 
de este año y hemos conc lu ido que la par t ic ipac ión de l 
a lumnado, e l profesorado y e l Ayuntamiento ha s ido 
buena, la de los t rabajadores y t rabajadoras de l centro 
adecuada, y aunque la imp l icac ión de nuestras fami l ias 
ha s ido aceptab le , se puede mejorar.
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gure inguruan animalia mota ezber-
din ugari ditugu, eta horrela izaten 
jarrai dezan, animaliak eta euren bi-
zitokiak zaintzea beharrezkoa da

Animaliak erabiltzen dituzten zirkue-
tan animaliak berezkoa ez duten 
izaera agertzen dute, sarritan tra-
tu txarrek behartuta. Naturan aske 
ikustea askoz aberasgarriagoa da

Biodibertsitatea zer den ezagutu eta 
bertako parte garela ulertu dugu

zuhaitz eta landare mota ezberdi-
nak ezagutu ditugu, herriko txoko 
ezberdinetara egin ditugun irteera-
tan. Ikasitakoaz baliatuz, Herri Es-

kolako jolastokiko zuhaitzei bere 
izena agertzen duten txartelak jarri 
dizkiegu 

zenbait landare eta animalia, oso 
politak edo erakargarriak izanda 
ere, bertako biodibertsitatean kalte 
larriak sortu ditzakete: espezie inba-
ditzaileak dira.

Lezoko udalak bioaniztasunaren 
alde Altamirako parkean eta jaizki-
belen egindako ekimenak ezagutu 
eta euren garrantzia ulertu dugu: 
landare inbaditzaileak kentzea, ber-
tako espezieen landaketa, urmahel 
artifizial baten eraikitzea, …

gizakiok gainerako espezieekiko du-
gun jarrera aldatu ezean, munduko 6. 

suntsipen masiboa sortzearen eran-
tzule izango gara

gure gizartearen aniztasuna ere 
aztertu dugu eta jatorri anitzekoak 
garela jabetu gara. Animalia eta lan-
dareenganako izan behar dugun 
errespetuaren pare, gure arteko 
elkarbizitzarako ere ezinbestekoa 
dela ikusi dugu

maskotak dendetan erosteak arazo 
ugari sortzen ditu; bai animaliei baita 
guri ere. Askoz hobeagoa da txakur-
tegi edo babes-etxe batean adoptat-
zea

Daukagun ondare biologikoa babes-
teko eta errespetatzeko, lehendabizi 
ezagutzea ezinbestekoa da

Z Er  Ika s i  Du g u?
IkAsturtEAn 
zEHAr EgInDAko 
LAnkEtArEn 
onDorIoz zErA 
IkAsI Dugu:

1.  Animaliak gustuko al dituzu?

- Bai, orokorrean denak.

- Bai, baina batzuk bakarrik. 

- Ez, baina errespetatzen ditut.

- Ez, gainera gorroto ditut.

2.  Etxean maskotarik ba al duzu? 

- Bai.   

- Ez.

Baiezkoan hurrengo galdereierantzun: 

°	 Nola lortu duzu 
maskota?

- Maskota denda 
batean erosi dut.

- Oparitu  didate.

- Kalean jaso dut.

- Atzerriko herrialde 
batetik ekarri dut.

- Bestelakorik:

°	 Zein maskota duzu?

- Zakurra.

- Katua.

- Txoria.

- Bestelakorik (adierazi zein): 

3.  Animalia exotikorik izango al zenuke 
etxean? (Adibidez: loroa, tximinoa, 
...) 

- Ez.

- Bai. Honako hau/hauek: 

- Dagoeneko badut/baditut. Honako 
hau/hauek: 

4.  Zein da gaur egun jendeak etxean 
duen dortokaren 

 jatorria? 

- Bertakoa da, Euskal Herrikoa.

- Florida.

- Hawaii.

- Ez daki/Ez du erantzuten.

Garaiko produktuak al dira?

Ez

Bai

5.- Negutegirik ba al dago?

Ez

Bai

Non dago kokatuta?

Zer dago negutegian?

 Porrua Alberjinia Patata

 Tipula Zerbak Baratxuria

 Tomatea Ziazerbak Ilarrak

 Aza Azenarioak Lekak

 Letxua Piper berdea Babarrunak 

 Azalorea Piper gorria Kalabaza

 Kuiatxoa Besterik (zehaztu):

Garaiko produktuak al dira?

Ez

Bai

Baiezko kasuan

Ikasturte honetan, Eskolako Agenda 21 programaren barruan, bioaniztasuna lantzen ari gara, 
hau da, zein animalia eta landare ditugun eta nola bizi diren aztertuko dugu. 

Zuen eskolan ba al dago landare eta animaliarik? Nola, ez dakizuela? Ba bildu zaitezte taldeka 
eta eman bueltatxo bat eskola inguruetatik jarraian irakurriko dituzun galderak erantzuteko.

TALDEAREN IZENA:

DATA:        GELA:

IKASTETXE EREMUAN (ERAIKINAREN KANPOALDEAN)

1. Lorategirik ba al duzue ikastetxean?

   Bai                          Ez

       Baiezko kasuan, zein landare mota dago lorategian? 

    Loreak             Zuhaitzak             Belarra            Bestelakorik (zein?):

               Ondo zainduta dago?

     Bai                          Ez
 

2. Landarerik ba al dago ikastetxeko eremutik gertu?

   Bai                    Ez
                
 Baiezko kasuan, zein landare mota?

   Hiri lorategiak             Zelaiak             Zuhaitzak             Bestelakorik

IKASTETXEAREN EGOERA AZTERTZEN

3

Kaio 
hankahoria

Ubarroi muttuduna

Kaio iluna

Izurde handia

Izurde pilotuaIzurde arrunta

Zifio arrunta
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 Ikustea zaila bada ere, animalia mota 
ezberdinak aurki ditzakegu amildegietan 
eta kostaldetik hurbil. Prismatikoak atera 
eta ea zorterik baduzuen 
hauetako animaliaren bat 
ikusteko:  

9 

B I  I S U R I A L D E ,  B I  E R R E A L I T A T E
Dakizuen bezala, Jaizkibel hiruki luze modukoa da, alde batek itsasora (ipar-isurialdea) eta besteak Lezo 
herri-gunerantz emanez (hego-isurialdea). Bien artean ezberdintasun nabariak aurkitzen dira, baina 
jakingo al zenukete zeintzuk diren esaten?

 Hego-isurialdean aurkitzen diren mendi-
mazelak…

•  Ipar-isurialdean aurkitzen direnak 
baino askoz ere leunagoak.

•  Itsaslabarretan aldapa oso gogorrak 
izan arren, ipar-isurialdeko aldapak 
askoz ere leunagoak dira.

•  Bi isurialdeek aldapa berdinak dituzte, 
oso gogorrak dira.

 

 Non esango zenuke aurkitzen dela lurzoru 
aberatsagoa?

• Iparraldeko isurialdean 

• Hegoaldeko isurialdean

• Jaizkibelen ez da lurzoru aberatsik 
aurkitzen.
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E S K O L A K O 
  K U L T U R A - A N I Z T A S U N A 
          A Z T E R T Z E N

Taldearen izena: Gela:  Data:  

  

A galdetegia. Beste herrialde bateko ikasle/langile/irakasleei  

 galdeketaAurten eskolako Agenda 

21 programaren barruan 

bioaniztasuna lantzen 

ari gara. Gaia oso zaba-

la denez, besteak beste, 

kultura aniztasunaren 

inguruan azterketa bat 

egingo dugu. Zehazki, 

eskola barruan dagoen 

aniztasun kulturala eza-

gutuko dugu. Beraz, 

taldean jarri, galdetegia 

hartu eta datuak bil-

tzeko beharrezkoa den 

pertsonengana jo behar 

duzu: beste herrialde 

batetik etorritako irakas-

le, langile edo ikaslee-

kin A galdetegia bete; 

irakasle buruarekin edo 

zuzendariarekin, berriz, 

B galdetegia bete. 

1. Nola duzu izena?

2. Zein adin duzu?

3. Non jaio zinen?

4.  Zein da zu ala zure gurasoak 
Euskal Herrira etortzearen 
arrazoia? 

-  Lana

-  Familia

-  Hezkuntza-aukera

-  Bestelakorik (zehaztu):

5. Zein urtetan etorri zinen gure 
ikastetxera?

6. Gustura al zaude eskolan?

7. Zer iruditzen zaizu euskara, 
zaila edo erraza? Zergatik?

8. Norekin ari zara ikasten edo 
ikasi zenuen euskara?

9. Gainontzeko kideekin alde-
ratuta zuk edo zure familiak 
ohitura ezberdinak dituzula 
pentsatzen al duzu? Zeintzuk 
dira ezberdintasun horiek?

-  Janaria

-  Aisia

-  Besteekiko harremanak

-  Janzkera

-  Erlijioa

-  Hondakinen trataera

-  Animaliekiko tratua

-  Kultura

-  Bestelakoak (zehaztu):

10. Eskolan integratua sentitzen 
al zara?

-  Bai

-  Ez

Grac ias al trabajo que hemos real i zado durante e l curso , hemos aprend ido lo s iGu i e nt e : 

– Debemos respetar a los an ima les y las p lantas , as í 
como su háb i ta t .

– Pr imaremos la adopc ión frente a la compra de 
mascotas

– Para va lorar y sa lvaguardar la b iod ivers idad, 
prev iamente debemos conocer la

– Debemos e l mismo respeto a personas con otra 
cu l tura y procedenc ia

– Hemos conoc ido la importanc ia que para la 
b iod ivers idad t ienen las actuac iones desarro l ladas 
por e l Ayuntamiento . S i no actuamos pronto , seremos 
responsab les de la 6ª ext inc ión mas iva en e l p laneta…
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He r r i ko  D i a gnOs ia ren 

ONdOr iOak
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HErrI mAILAn AztErkEtA 
EtA gALDEkEtA EzBErDInAk 
EgIn DItugu EtA HorIEn 
EmAItzAk IkusItA onDo-
rIo BAtzuk AtErA DItugu. 

Lezoko biztanle gehienek badaki-
te zer den biodibertsitatea 

Lezon animalia eta landare asko 
daudela uste du herritarren ge-
hiengoak, nahiz eta ia beste 
horrenbeste diren kontrakoa 
pentsatzen dutenak

Animalia eta landareak errespe-
tatzeko beharraren alde agertu 
da herritarren gehiengo zabala

Animaliak gustuko dituzte Lezon. 
Halere, gehiengoak animalia mota 
guztiak gustuko baditu ere, badira 
soilik mota batzuk atsegin dituz-
tenak ere

Asko dira maskota etxean dute-
nak (nagusiki txakurra edo katua), 
baina hau erositakoa edo opari 
bezala jaso dute. Gutxi dira mas-
kota kaletik edo babes-etxe ba-
tean hartu dutenak

Floridako dortoka maskota beza-
la dute zenbait etxeetan, nahiz eta 
hauen erdiek ez dakiten zein ja-
torri duen. Dortokarekin jarraitu 
nahiko ez balute, dendara itzuliko 
luketela aipatu dute gehienek

kalean gehien aurkitzen diren 
animaliak (gizakia kanpo utziz) 

txakurrak dira, ondoren katuak 
eta amaitzeko txoriak

Herritarren erdiaren ustean par-
ke eta lorategi gehiago beharko 
lituzke herriak eta biztanleen er-
diak ere uste du daudenak ondo 
zainduta daudela

Lezoar gehienek etxetik hurbil 
loreak, zuhaixkak eta zuhaitzak 
dituzte, gehienbat bertako lan-
darediarekin. Dena den, espezie 
inbaditzaileak ere badaude tar-
tean nahastuta

Inguruko natura-gune babestuak 
ezagunak dituzte Lezon. Aipatue-
nak Aiako Harria, Jaizkibel, Txin-
gudiko padurak eta Artikutza izan 
dira

Espezie mehatxatu bat zer den 
badakite herritarrek, baina erdiak 
baino gutxiago eman ahal izan du 
bertako mehatxatutako espezie 
baten adibiderik

Espezie inbaditzaile bat zer den 
ere badakite, eta kasu honetan, 
erdiak baino gehiagok eman du 
inbaditzailea den animalia edo 
landare baten izena

jatorriari erreparatuz gero, gu-
rasoen %17a eta aitona-amonen 
%33a Euskal Herrikoa ez dela 
esan genezake (estatuko beste lu-
rraldeetakoa eta baita Hegoame-
rika edo Afrikakoa ere) 

gaur egun, 2 seme-alaba izatea da 
ohikoena. gurasoen garaian, aldiz, 

2-4 bitartean, eta aitona-amonen 
kasuan, berriz, 2-8 izaten zituzten

Ikasleek euskara eta gaztelaniaz 
gain, frantsesa edo/eta ingele-
sa irakurri eta hitz egiten jakitea 
arrunta da. guraso edo aitona-
amonen kasuan, hizkuntzen uler-
men maila baxuagoa izan arren, hiz-
kuntza aniztasuna handiagoa da.

Tras ana l i zar las d i ferentes encuestas 
rea l i zadas a la pob lac ión , podemos 
conc lu i r que : 

La mayor par te de la c iudadan ía 
conoce qué es la b iod ivers idad. 

E l  respeto hac ia an ima les y p lantas 
es importante para la gran mayor ía . 

Son muchos qu ienes t ienen una 
mascota en casa (perros y gatos 
sobre todo) ,  aunque pocos qu ienes 
las han adoptado o recogido en la 
ca l le . 

La mayor par te de los lezoarras 
cree que hacen fa l ta más parques 
y jard ines , pero cons idera que los 
ex is tentes están b ien cu idados . 

La c iudadan ía sabe qué es una 
espec ie amenazada, aunque menos 
de la mi tad conoce a lgún ejemplo 
de espec ie autóctona en pe l igro de 
ext inc ión . 

E l  17% de los padres y madres , 
as í como e l 33% de los abue los 
y abue las , prov ienen de fuera de 
Euska l Herr ia . 

En t res generac iones e l número 
de h i j@s ha d isminu ido de manera 
notab le ,…
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g u re 

kOnp romi sOak

IkAsturtEAn zEHAr 
BIoAnIztAsunArEn 
gAIA LAnDu onDorEn, 
LEzoko EskoLAko 
AgEnDA 21 ProgrAmAn 
PArtE HArtzEn Dugun 
EskoLEk onDorEngo 
konPromIsoAk HArtuko 
DItugu:

Eskolan eta etxean, gure ardurapean ditugun 
landareak eta animaliak modu egokian zain-
duko ditugu

kultura eta hizkuntza aniztasuna, biodiber-
tsitatearen parte bezala ulertzen dugu, eta 
horrenbestez, kontserbatu beharreko onda-
retzat hartuko dugu

Animalia zein landare exotikoak erostea sai-
hestuko dugu, inbaditzaile bihurtu eta gure 
ekosistemetan kalteak eragin baititzakete

jatorri ezberdineko pertsonak errespetuz 
tratatuko ditugu eta gure gizartean integra-
tzen lagunduko diegu, euren kultura-ezauga-
rriak mantentzeko aukera emanez

Animaliak maskota bezala hartu aurretik, bi-
tan pentsatuko dugu, bizi diren artean geure 
ardurapean egon beharko baitute

Animalien kontrako tratu txarren berri ba-
dugu, hau ekiditen saiatuko gara, eta arazoak 
jarraitzen badu, udalari jakinaraziko diogu 
esku hartu dezan

Eskola komunitatea osatzen dugunon artean 
bioaniztasunaren inguruko sentsibilizazioa bul-
tzatuko dugu
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Pr inc ipa les compromisos de los centros esco lares

• 	 Cuidaremos de nuestros an ima les y p lantas en 
casa y en la escue la .

• 	 Trataremos de preservar la d ivers idad 
l igü ís t ica y cu l tura l .

• 	 Ev i taremos la compra de an ima les y p lantas 
exót icas .

• 	 Respetaremos y ayudaremos en la in tegrac ión 
de personas de d i ferente procedenc ia .

• 	 Nos lo pensaremos dos veces antes de 
adqu i r i r una mascota , ev i tando la compra .

• 	 Ev i taremos los malos t ratos hac ia los an ima les .

• 	 Promoveremos la sens ib i l i zac ión en torno a la 
b iod ivers idad.

• 	 En la medida de los pos ib le , p lantaremos 
p lantas autóctonas . 

• 	 Compart i remos lo aprend ido en este curso 
con l@s nuevo@s a lumn@s.

• 	 Correg i remos nuestros malos háb i tos y 
t rataremos mejorar los de l@s que nos 
rodean , an imando a la conservac ión y la 
mejora de la b iod ivers idad.

• 	 Colaboraremos y par t ic iparemos en las 
campañas promovidas por e l Ayuntamiento .

Ahal dugun neurrian, bai eskolan, bai etxean, ber-
tako landare espezieak landatuko ditugu

maskotak erosi ordez, kalean jaso edo animalien 
babes etxe batera joko dugu

Datozen urteetan, gure atzetik datozenei, bioa-
niztasunaren inguruan aurten ikasitakoa ezagu-
tarazi eta hartutako konpromisoak jakinaraziko 
dizkiegu

Eskolan, besteengan ikusten ditugun jarrera dese-
gokiak zuzentzen saiatuko gara: patruila berdea 
martxan jarriz eta abar

Gure etxekoak eta lagunak bioaniztasunaren 
kontserbazio eta hobekuntzan murgiltzen saia-
tuko gara

udalari bioaniztasunaren inguruko informazio eta 
kontzientziazio kanpainak zabaltzen lagunduko 
diogu, eta, ahal dugun neurrian, burutzen dituen 
ekimenetan parte hartuko dugu
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Z E r 

Es katu 

D i og u 

uda l ar i?

BIoAnIztAsunA 
mAntEnDu EtA 
HoBEtzEko, 
zEnBAIt BEHAr 
DAuDELA 
IruDItzEn zAIgu 
EtA HorrELA 
jAkInArAzI DIogu 
LEzoko uDALArI 
mAIAtzArEn 30EAn 
IzAnDAko ForoAn
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Bioaniztasunaren kontserbaziorako udalak jarraitu 
diezaiola aurten ezagutu ditugun ekimenen bitartez 
hasitako bideari

Herriko parke eta lorategien zaintza hobetzea

gure herriko bioaniztasuna arriskuan jar dezaketen az-
piegituren kontrako jarrera agertu eta hauen eraikuntza 
ekiditeko jarduerak burutzea, hala nola: kanpo-kaiaren 
edo Lezo-Gaintxurizketa plataforma logistikoaLandare 
inbaditzaileak ezabatzeko kanpainak bultzatzea

Animalia eta landare exotikoen zabalkundearen aur-
kako sentsibilizazio kanpainak burutzea

maskoten abandonuaren kontrako sentsibilizazioa 
bultzatzea eta abandonatutako animaliak topatuz gero, 
jarraitu beharreko protokoloa diseinatzea

gure eskualdeko bioaniztasuna hobetzeko baliagarri 
diren korridore ekologikoak definitu eta garatzea

Herriko bioaniztasuna balioan jarri eta, aldiro-aldiro, 
herritarren artean informazioa zabaltzea

Animaliekiko tratu txarrak eragiten dituzten ikuskizu-
nak saihestea

Herriko kultura-aniztasuna balioan jartzeko ekimenak 
bultzatzea

Herri-eskolan Eskola-Baratza proiektua abian jartzen 
laguntzea, ikasleok eta eskola komunitateak bertako 
espezieak ezagutzeaz gain, bertako produktuen kon-
tsumoan murgiltzeko

Animalien edukitze eta babeserako udal-ordenantza 
bat osatzea

s o L I C I t u D E s  A L

 AY u n tA m I E n to

Cont inuac ión de acc iones de conser-
vac ión y mejora de la b iod ivers idad 
por par te de l Ayuntamiento .

Mejorar e l cu idado de parques y jar-
d ines .

Opos ic ión a la construcc ión de gran-
des in f raestructuras que hagan pe l i -
grar la b iod iverd idad de l mun ic ip io . 

Rea l i zar campañas para ev i tar la pro-
pagac ión y errad icar las espec ies 
exót icas .

E laborac ión de campañas contra e l 
abandono de mascotas .

Def in i r y desarro l lar corredores eco-
lóg icos . 

Poner en va lor nuestra b iod ivers idad 
y mantener in formada a la c iudadan ía . 

Ev i tar espectácu los que sometan a los 
an ima les a malos t ratos .

Fomentar las in ic ia t ivas de promoción 
de la d ivers idad cu l tura l .

Apoyar en la creac ión de la huer ta 
esco lar en la Herr i  Esko la .

E laborac ión de una ordenanza de te-
nenc ia y protecc ión an ima l .


