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AMAIA OTAZO ASEGINOLAZA › KUTXA EKOGUNEKO KONTSUMO
ETA OHITURA IRAUNKOR ETA SOLIDARIOEN ARDURADUNA

«Eguneroko kontsumo ohiturak
aldatzea eta aisia iraunkorra
izatea gure esku dago»
Zein da Ekobiraren helburu nagusia?
Ekobiraren helburu nagusia
Gipuzkoarrei norberarengandik
gertu kontsumitzeko beste modu
bat badagoela erakustea da, aldaketarako bidea eskura jarriz. Hala,
bizimodu kontzienteagoa, arduratsuagoa izatea du helburu. Elikagaiak hautatzea, kontsumo energetikoa gutxitzea, eguneroko
kontsumo ohiturak aldatzea eta
aisia iraunkorra izatea gure esku
dago.

Zer-nolako erakusketariak eta
ekintza motak aurki daitezke
azoka honetan?
Ekobira bi ataletan bana daiteke:
Alde batetik, dagoeneko halako
zerbitzuak eskaintzen dituzten
enpresa edo norbanakoen postuak
aurki ditzakegu, eta, bestetik,
ekintzara pasatzeko zenbait gairen inguruko tailerrak antolatzen
dira azoka bakoitzean. Parte hartzaileek hurrengo gaien inguruko
proposamenak gerturatzen dizkigute: elikadura subiranotasuna,
materialen berrerabilpena, Ekoetxea —gure eragina murrizteko
gailu edo objektuak—, eskulangintza, bidezko merkataritza eta
hezkuntza. Aurten, gai horietaz
gain, 3 gai berezi azpimarratu
ditugu: garbigarri ekologikoak,
AyB enpresaren eskutik; hizkuntzen ekologia eta arrantza iraunkorra, Itsasgelaren eskutik.
Tailerrei dagokienez, material
birziklatuekin altzariak egiteko,
balkoian baratzea jartzeko eta
krema eta xaboiak etxean egiteko
pausoak erakusten dituzte, besteak beste.

Ekobirak Gipuzkoako hainbat
udalerri bisitatuko ditu, maiatzetik ekainera bitarte, eta Larraitzen ospatuko da azken azoka.
Berezitasunen bat al dauka leku
horrek?
Ekobira aurten Gipuzkoako 8
herritan gauzatu da; hurrengoa
Donostian izango da ekainaren 2223an Kutxa Kultur Hiria ekitaldian, eta azkena, berriz, ekainaren
30ean, Larraitzen. Larraitzen
ospatuko den Ekobira azkena, izateaz gain, Turismo aktibo iraunkorraren 1. Azokaren barruan
kokatzen da. Hiru eguneko topaketa izango da, eta hor azpimarratuko da gure aisia ere iraunkorragoa izan daitekeela.

KUTXA EKOGUNEA

Aisia ere iraunkorra izan daitekeela bultzatzen duzue.Nola?
Kutxa Ekogunean defendatzen
dugu gure bizitzako ekintza
gehienak iraunkorragoak izan
daitezkeela. Eta horren barruan
aisiak garrantzi handia du; badirudi aisi denboran alde batera
uzten ditugula egunerokoan egin
ditzakegun hausnarketak; horren
adibide dira jaiak eta oporraldietako kontsumismoa. Larraitzen,
beste aisialdi mota baten alde
egingo da, ingurunea errespetatzen eta baloratzen erakusten
duena.

Modu honetan, turismo aktibo
iraunkorra nola definituko zenuke?
Kontziente izan behar dugu turismoa aktibitate ekonomiko
garrantzitsu bat den heinean
baliabide naturaletan oinarritzen
den aktibitate bat dela. Turismoak lurraldearen tarte handi bat
kontsumitzen du, baita ura, energia eta abar ere. Eta hala izanik,
hondakin eta isurketak sortzen
dituen jarduera bat da. Eta errea-

EKOGUNEA. Kontsumo arduratsuari buruzko azoka bat. KOSKOLA
litate horren barruan, turismo
aktibo iraunkorra eragin horiek
guztiak murrizten dituen turismo
eredu bat da. Turismoa iraunkorra denean, eraginak murrizteaz

gain, tokiko komunitateen ongizatea dakar.

Zeintzuk dira gizarteak kontsumo iraunkorraren alorrean landu
beharreko puntu nagusiak?
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Gizarteak eman beharreko lehen
pausoa da kontziente izatea gure
kontsumo ereduak sortzen dituen
eraginez. Pentsatu behar dugu zer,
nola egina, nondik ekarria, zein
materialekin
kontsumitzen ari garen. Eta behin hori barneratzea lortzen dugunean,
gure eguneroko kontsumo erabakietan eragina izango du, bertan
ekoitzitakoa kontsumituz —bai
elikagai eta baita bestelako produktuetan ere—, ekologikoa
kontsumituz, gutxiago kontsumituz, lehengaien kontsumoa
murriztuz, hondakinak egoki
kudeatuz…

Zer da Donostian kokatzen den
Kutxa Ekogunea eko parkea? Eta
zer motatako ekintzak egiten dira
bertan?
Kutxaren Gizarte Ekintzak bultzatutako proiektua da Kutxa
Ekogunea, eta Gipuzkoako errealitate sozial, kultural eta ekonomikoari lotuta, iraunkortasunaren kulturaren sentsibilizazio eta
dinamizazioan eta ingurumenarekiko errespetuan proiekturik
interesgarrienetako bat da. Hori
guztia Donostian egingo den eko
parke batean ikusi ahal izango
da, ikaskuntzarako, sentsibilizaziorako, aisialdirako eta naturaz
modu errespetagarri eta arduratsu batean gozatzeko Estatuko
lehenengo Iraunkortasunaren
Parkean. Kutxa Ekogunea
proiektu irekia eta parte hartzailea da, lurralde baten ehun zibikoa eta instituzionala mobilizatu
nahi du ekintza jakinak sustatzeko eta ingurumenaren kontzientziazioan eta sentsibilizazioan
pauso eraginkorra izateko, banakako eta taldeko jarreren dimentsiotik eta jarduera eta proiektu
publikoen nahiz pribatuen arloan. Proiektuaren arrakasta, zuzenean eta zeharka, iraunkortasunaren eta ingurumenaren
sektorean lanpostu berrien sorreran nabarituko da.
Parkeari dagokionez, irekia
izango da Ekogunea, aisiarako eta
ikasteko balioko duen gunea.
Donostiako Zabalegi finkan kokatzen da, Hernaniko mugan. Bisitarientzat ikusgai izango dira ingurumenarekin harremana duten
praktikak eta teknologiak. Haurrek, gurasoek eta nagusienek,
denek, izango dute Ekogunean
zerbait ikusteko eta ikasteko.
Informazio profesionala emango
die Ekoguneak bisitariei, baita
aholkularitza zerbitzua ere. Inbertsio berdeak egiteko laguntzak ere
eskainiko ditugu.
Guztia 5 ardatzetan oinarritua:
energia berriztagarriak, kontsumo ohitura iraunkorrak, kultura
eta hizkuntz aniztasuna, landagarapen iraunkorra eta paisaia eta
natura.

Parkea zer izango den
ikusteko, informazio
zabalagoa duzue webgune
honetan: www.ekogunea.net
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