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TOKIKO AGENDA 21 GIPUZKOAN
Tokiko Agenda 21 gizarte, ekonomia eta ingurumen arloetako udal politiken plangintza
estrategikorako tresna da. Iraunkortasunerako ekintza planen diseinuan eta martxan
jartzean oinarritzen da. Iraunkortasun kontzeptua 1992an Garapen Iraunkorrari buruzko
Nazio Batuen Konferentzian kaleratu zen nazioarte mailan.
Euskadin eta Gipuzkoan 2000. urtean hasi zen hedatzen. Bere ibilbide luzean geroz eta
bereiziagoak dauden bi ildo sortu ditu. Batetik, Agenda 21aren aldeko apustua egin duten
udalerriak daude: arlo anitzetako udal eragileak Agenda 21aren garapenean
zeharkakotasunez inplikatu dituzte, eta prozesuen
‘Gipuzkoan garapen maila
heldutasunean aurrerapausoak eman dituzte.
desberdina duten Agenda 21ak
Agendak bigarren etapa batera pasatu diren
bizi dira elkarrekin. Honela,
kasuak nabarmentzen dira bereziki, lehen plana
zenbait udalerritan bigarren
amaitzean ekintza plan berri bat definitu eta
etapan dauden bitartean, beste
onartu dutelarik. Bestalde, Agenda 21eko
prozesua abiarazi zuten arren, prozesua udal
batzuk ez dituzte bere egin
kudeaketatik kanpo utziz joan diren udalerriak
tokiko politika honen
daude eta hauek gaur egun ez dute Agenda
printzipioak’
21aren printzipioetan oinarritutako plangintzarik.
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88tik 83

udalerrik
eta 2 eskualdek,
2000. urtetik hona,
Agenda 21eko ekintza
plana onartu dute
momenturen batetan

2015eko uztailean,

24 plan
bigarren
belaunaldikoak
dira

2015ean
6 udalerri

Horia: Agenda 21aren bigarren etapan dauden udalerriak
Grisa: Agenda 21aren lehenengo etapan dauden udalerriak

beraien planak
berrikusten edo
idaztean ari dira

Zuria: Tokiko Agenda 21arik gabe

1go. Irudia Tokiko Agenda 21aren garapena Gipuzkoan, 2015eko uztaila
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

TOKIKO AGENDA 21AREN LORPENAK GIPUZKOAN
Gipuzkoan Tokiko Agenda 21aren (TA21) prozesuak bultzatzen emandako 10 urteek
iraunkortasunaren aldeko tokiko kudeaketaren hainbat alderditan aurrerapenak lortzen
lagundu dute:
• Tamaina eta izaera desberdina duten
udalerriek
Agenda
21aren
printzipioetan
oinarritutako
lan
eredua
eta
filosofia
partekatzen dute.
• Agenda 21aren aldeko apustuak, eta batez
ere bere ibilbideak, ingurumen lorpen
konkretuetan lagundu ahal izan dute. Horien
adibide izan daitezke biztanleko sortzen den hiri
hondakinen sorreraren gutxitzea edo etxeko ur
kontsumoaren gutxitzea.
• Helburuen araberako kudeaketa eta
administrazioaren modernizazioa bultzatzea.
• Agenda 21aren edo ingurumenaren udal
zinegotzigoa eta Tokiko Agenda 21aren
arduradunen figura sortzea eta sendotzea.
• Epe ertainerako plangintza-tresna bat
integratzea, zeharkakoa eta, zenbait kasutan,
estrategikoa.
• Ekintza
Planetan
esparru
sozialak,
ekonomikoak eta ingurumenari dagozkionak
sartzea, diseinu fasetik bertatik.

• Prozesurik helduenetan, Agenda 21a
TA21arekin ondo egokitzen diren arloko planak
integratzeko plataforma bilakatu da, hala nola,
klima aldaketa, energia edo mugikortasun
planak.
• Planean inplikatutako eragile anitzen arteko
lankidetzarako kultura bultzatzea.
• Udalerrien arteko sareko lana garatzea,
Gipuzkoa eta EAE mailan partekatutako
zerbitzuen bitartez.
• Urteko kudeaketa-tresna sartzea: praktikoa,
eraginkorra eta ekintzara bideratutakoa.
• Egindako ekintzaren eta lortutako emaitzen
urteko ebaluazioa sartzea, gardentasuna eta
kontu
ematearen
kultura
erraztuz
eta
mesedetuz.
• Prozesuaren fase anitzetan komunikazioa
eta herritarren parte-hartzea bultzatzea eta
horien aldeko apustua egitea.
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HERRITARRENGAN ERAGINA DUTEN
EBALUAZIOAREKIN KONPROMISOA

TOKIKO

POLITIKEN

Tokiko Agenda 21, udalerrietan bizi diren pertsonen bizi kalitatean potentzial handienetarikoa
izan dezakeen udal politika moduan aurkezten da. Agenda 21aren arrakasta gakoetako bat beti
izan da herritarrak tokiko politika honen erdigunean jartzea. Horrela, nahiz eta udalerriek egoera
aldakorra izan, faktore honen bidez, urteak pasa ahala posizionatzen mantentzea ahalbidetu da,
beste elementu batzuen artean, eta kasu batzuetan gainera, udal estrategia erreferente moduan
aurkeztu izan da.
Horregatik, Agenda 21 bere hasieran, herritarren partaidetza mekanismoak aktibatzeko motor
argia izan zen, eta honen bidez, herritar sektore jakin batzuk udal ekintza ezagutu eta ebaluatzera
hurbildu izan ditu.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Tokiko Agenda 21aren
Behatokiak, 10 urteko ibilbidearekin, 2005. urtetik gipuzkoar
udalerriei urteko ebaluazio zerbitzuak erraztu dizkie. Honekin,
tokiko mailan, Agenda 21en jarraipena eta ebaluazioa ahalbidetu
da, baita emaitzen argitaratzea ere. Aldi berean, Agenda
21arekin lotura duten elementuen analisia ere bultzatu da, hala
nola,
herritarren
partaidetza,
politika
honen
zeharkakotasunarentzako barne egiturak edo energia bezalako
arlo zehatzetan udal ekintza.

‘Gipuzkoako Tokiko Agenda
21aren Behatokia 2005ean
sortu zen, Gipuzkoako
iraunkortasunaren eta
Tokiko Agenda 21aren
egoeraren eta joeren
jarraipena eta ebaluazio
egiteko´

Behatokiak ekintza planen urteko ebaluazioan daukan konpromisoarekin, udalei politika honetan
Gardentasun Legearekin eta hau oinarritzen duten printzipioekin modu lerrokatuan lan egitea
errazten die. Honetaz gain, egiten den azterketa orokor eta zehatzak departamentuak berak
bultzatzen dituen zerbitzuak eta laguntzak hobetzea baimentzen du, horrela, Aldundiaren
eginkizunetan eraginkortasun handiago bat faboratuz.
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TOKIAN TOKIKO HELBURUAK ETA ONURAK
Ekintza Planaren gauzatzearen ebaluazio-prozesuaren helburu nagusia egin diren jarduerak
xehetasunez ezagutzea eta Plana onartua izan denetik bere urteko ezarpen-maila kuantifikatzea
dira.
Tokian tokiko Ekintza Planen ebaluazioaren berariazko helburuak eta onurak honakoak dira:
•

•

•

•

•

•

Ekintza
Planaren
ezarpen-maila
globalki
ebaluatzea, eta aldizka eta urte arteko eta
udalerrien arteko alderaketak egiteko moduan.
Ekintza Planaren ezarpena bultzatzea, bere
egoerari buruzko informazioa eskura izateari eta
inplikatutako eragileen arteko koordinazioari
esker.
Ekintza Planaren ezarpenaren ahuldade eta
indar-gune nagusiak identifikatzea, bere
gauzatzea baimenduz.
Planaren esparruan gaur egunera arte gauzatu
diren jardueren bilduma egitea, modu argian
eta objektiboan.
Hausnarketarako barne prozesua dinamizatzea,
Tokiko Agenda 21eko koordinatzaileaz gain,
prozesuan parte hartzen duten beste eragileak
gehiago inplikatzeko, prozesu horretara
gehiago hurbil daitezen.
Udal eragileek Planaren ezarpenean daukaten
inplikazio-maila ezagutzea.

•

•

•

•

•

Planaren
gauzatze-mailaren
informazioa
edukitzea, herritarrei eta eragile sozial eta
ekonomikoei komunikatzeko eta, bereziki,
Planaren diseinuan parte hartu duten eta/edo
haren jarraipenean parte hartzen duten guztiei
komunikatzeko.
Exekuzioan aurrerapenik ez duten ekintzak
exekutatu daitezen irtenbideak formulatzea,
egoera horren arrazoiak baloratuz.
Egindako ebaluaziotik abiatuta eta irizpide
teknikoetan oinarrituta, Ekintza Planaren
edukiak eguneratzea edo aldatzea.
Planaren
definizioaren
xehetasun-maila
gertuagotik aztertzea eta haren ezarpena oztopa
litzaketen zehaztugabetasunak garaiz zuzendu
ahal izatea.
Hurrengo
urterako
Ekintza
Plana
programatzea, betiere, Planean inplikatutako
eragileek dagoeneko aurreikusita dauzkaten
jarduerak kontuan izanda.

FORU MAILAKO HELBURUAK ETA ONURAK
Foru Aldundiaren esparruari dagokionez, Zerbitzuak bi alderditatik eragin nahi du: batetik, Aldundia
udalerrien euskarri den erakunde gisa hartuta; eta, bestetik, lurralde politiketan eskumenak dituen
erakunde gisa hartuta. Zentzu horretan, berariazko helburuak honakoak dira:
•

•

Gipuzkoako
udalerrien
Ekintza
Planen
ezarpena zertan den eta plan horiek osorik
garatzeko dauden zailtasunak, ahalik eta
modurik objektiboenean eta sistematikoenean,
ezagutzea, iraunkortasunaren arloko politika
publikoak ezartzerakoan Foru Aldundiaren
laguntza politikak bideratzeko eta egokitzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) udalentzako
dauzkan diru-laguntzen eraginkortasuna eta
diru-laguntza horiek udal mailako iraunkortasuna

•

•

hobetzeko
bidean
izan
duten
eragina
ebaluatzea
Tokiko Agenda 21 prozesuak ikustarazten eta
kudeaketa integrala burutzen laguntzea.

Agenda 21aren aldeko apustua egiten
duten udalerrientzat lan esparru komun
bat erraztea, zeinek zerbitzua eskaintzeaz
gain, udalerrien arteko topaketak egitea
baimenduko duen.
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IKUSPEGI METODOLOGIKOA
TA21eko Ekintza Planen kudeaketa aktiboa
Tokiko Agenda 21 prozesuak ondorengo irudian agertzen diren faseei jarraituz garatzen dira:
martxan jartzea, diseinua eta ezarpena. Ezarpen-faseak, aldi berean, bi baliabide osagarri
gehitzen ditu jarraipena egiteko:
ekintza planaren gauzatze-mailaren urteko ebaluazioa: ekintza-konpromisoen betetzemaila ebaluatzeko; hots, planaren ekintzak.
Tokiko Iraunkortasun Adierazleen kalkulua: udalerria hobetzeko helburuen,
iraunkortasunaren aldeko helburuen eta Aalborg-eko Konpromisoen lorpen-maila
ebaluatzeko.

2. Irudia Tokiko Agenda 21 prozesuaren eskema.

Iturria: Euskadiko udalerrietan Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen urteko Ebaluazioa eta
Programazioa egiteko gida metodologikoa (Ihobe, 2006)

Tokiko Agenda 21ak eraginkortasunez ezartzeko, beharrezkoa da Plana – urte anitzetan
planifikatua – programazioaren ohiko praktikarekin eta udal kudeaketaren garapenarekin eskuarki, urteko epeetan edo aldi txikiagoetan planifikatua – lotzea. Horrela, bada, jardueren
mugarriak hurbilagoak eta mugatuak izan behar dira, Plana modu zehatzagoan eta
ikusgarriagoan aplikatu ahal izateko.
Testuinguru horretan, Ekintza Planaren urteko kudeaketak, hurrengo irudian agertzen
denak, iraunkortasunari dagozkion helburuen – iraunkortasun adierazleak – eta burututako
jardueren – Planaren gauzatzearen ebaluazioa – lorpen-mailaren bilakaera baloratzea eta
komunikatzea eta hurrengo urtean zehar gauzatu beharreko jarduerak – Planaren urteko
programazioa – ezartzea ahalbidetzen du, nagusiki, udal aurrekontuei lotuz.
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3. Irudia Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planaren urteko kudeaketaren zikloa.

Iturria: Geuk egina, Euskadiko udalerrietan Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen urteko Ebaluazioa
eta Programazioa egiteko gida metodologikoa (Ihobe, 2006) gidatik abiatuta.

Tokiko Agenda 21aren gauzatzearen ebaluazioa
Ekintza Planen gauzatzea ebaluatzeko erabiltzen den metodologia Udalsarea 21aren
esparruan garatu zen, Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea, EAEko udalerrien
emaitzen arteko alderagarritasuna eta emaitzen sendotasuna bermatzeko helburuarekin.
Planak ebaluatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Laguntzen Programa izan zen ebaluazio
hori udalerrietan modu orokortuan ezartzen lagundu zuen lehenengo ekimena eta
metodologia optimizatzen eta sendotzen ere lagundu zuen.
Ebaluazio prozesua Sareko baliabide komunetan sustengatzen da, hala nola, TA21aren
kudeaketa integraleko Mugi21 aplikazio informatikoan eta erreferentziako gida metodologiko
batean.
Ebaluazioak Planaren ekintzak burutzen inplikatutako udal zerbitzu guztien, Tokiko
Agenda 21aren koordinatzailearen eta administraziotik kanpoko talde ebaluatzaile baten
parte-hartzea eskatzen du.
Inplikatutako eragile guztiek urtean zehar Ekintza Plana ezartzen lagundu duten burututako
jardueren bilduma zehatza egitean datza. Informazio horretan oinarrituta, enpresa
laguntzaileak Planaren ekintza bakoitzaren gauzatze-mailaren kanpoko ebaluazio
sistematizatua egiten du. Ondoren, Ekintza Planaren ezarpen-maila globala lortzen da.
Ebaluazioari dagokionez, bi laguntza mota ezartzen dira. Zerbitzuan lehen aldiz parte
hartzen duten udalek edo Ekintza Plan berria lehen aldiz ebaluatzen dutenek, Laguntza
Integrala jasotzen dute; aldiz, Ekintza Planaren gauzatzea aurrez ebaluatu dutenek,
Laguntza Sinplifikatua jasotzen dute, eta koordinatzaileak eginbehar gehiago hartzen ditu
bere gain. Eredu horrekin, prozesua finkatzeko hasierako euskarri sendoa eman nahi da eta,
aldi berean, gerorako, udalen lidergo, ahalegin eta inplikazio handiagoa sustatzea, Zerbitzua
interesa duten udalerri guztiengana heltzea, teknikoki zein ekonomikoki, bideragarri egingo
duena.
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TA21aren Ekintza Planaren urteko programazioa
TA21aren lehenengo etapan, ebaluazio-prozesua nabarmen finkatu da teknikoki;
horrela, berez udalentzako erronka bat suposatzen zuen prozesua izatetik, barneratutako
prozesu arina izatera iritsi da, ebaluazio-prozesuetan beharrezkoak diren kalitatea eta
zorroztasuna alde batera utzi gabe, hori garrantzitsua baita emaitzei legitimitatea emateko.
Gure udalerrietan oraindik indarrean jarraitzen duen
erronketako bat udal aurrekontuetan Tokiko Agenda 21ean
aurreikusitako ekintza plana erabiltzea da.
Horregatik, ebaluazioan laguntzeko 2013ko zerbitzuan
sartutako berritasunetako bat da TA21aren kudeaketa-maila
aurreratua duten 7 udalerriko taldea sortu izana, hauek
berezko prozesu gisa, 2015. urterako ekintza planaren
programazioa bultzatu zutelarik.

‘Programazioa funtsezkoa
elementua da Udalaren
plangintzan definitutako
helburuak betetzera
bideratutako kudeaketa
egiteko.’

Pilotatze hau oinarritzat hartuz, 2014ko zerbitzuan 10 udalerrik bultzatu dute beren planen
programazioa 2016rako.

Tokiko Agenda 21aren ekintza planen 2014ko ebaluazio eta programazio
zerbitzua
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako ebaluaziorako zerbitzuak, hamar urteko
ibilbidearekin, zerbitzua bera udalerri partaideen beharretara egokituko dela ziurtatzen
duten ibilbidea eta esperientzia nahikoa dauzka dagoeneko.
Zerbitzuaren bilakaerak udalerri eta eskualde parte hartzaileen kopuruari dagokionez, bi
aro nahiko desberdin ditu:
• 2005-2011: eskaera handituz joan da eta 2011. urtean 42 udalerrik beren planak ebaluatu dituzte.
• 2012-2014: lehenengo ekintza planak beren bukaerara iristen hasi dira eta udalerriek plan berri bat
egitea edo ez erabaki behar dute. Epe honetan 10 udalerri inguruk pixkanaka Agenda 21
kudeatzeari utzi diote, ziurrenik lehen ekintza plana bukatzerakoan berri baten aldeko apustua egin
ez izanagatik. Horren ondorioz, zerbitzuan gero eta udalerri gutxiago ari dira parte hartzen, baina
zerbitzua jarraitzen duten edo udal politika hau indartzen duten udalerriei egokitzen zaio.
4. Irudia Programan parte hartzen duten udalerri eta eskualde kopuruaren bilakaera

2014ko zerbitzua

26 ekintza
plan
2014an
ebaluatuta
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3.109
ekintza
ebaluatuta 26
ekintza planetan

356 udal
eragile
inplikatuta
ebaluatutako 26
ekintza planetan

• 2005.
Politika
publikoak
modu
koordinatuan eta irizpide berdinekin
ebaluatzeko zerbitzu aitzindaria abiarazi
zen, 9 udalerrirekin: Donostia, Zarautz,
Legazpi, Urretxu, Azkoitia, Azpeitia,
Tolosa, Oiartzun eta Arrasate.

eta idaztera bideratzen zituzten bitartean,
zerbitzuak parte-hartze partzialerako
(ebaluaziorik gabe) aukera eskaini zuen,
Gipuzkoako TA21aren Behatokia elikatzen
duen tokiko informazioa eskaintzeko
esparruari eustea eta GFAren eta
TA21aren alde apustu egiten duten
udalerrien arteko komunikazioa ziurtatzen
duena.

• 2006. Bi ebaluazio mota hartu ziren
kontuan, ebaluazioa lehen aldiz egiten
zuten udalerrien behar anitzei erantzuteko
- laguntza integrala - eta 2005ean
dagoeneko ebaluazioa egin zutenei
erantzuteko - laguntza sinplifikatua -; 12
udalerrik hartu zuten parte, guztira.
• 2010. urtera arte, zerbitzua finkatzearen
eta zerbitzu hori partaide gehiagori
zabaltzearen aldeko apustua egin zen; 38
udalerrik parte hartu zuten zerbitzuan urte
hartan. Zerbitzuak 2009 eta 2010. urteen
artean onartu ziren bigarren belaunaldiko
plan berrietara egokitu zuen ebaluazioa.
• 2012. Partaide kopurua 43 udalerrikoa
izatera iritsi zen (lurraldeko biztanleriaren
% 80tik gora) eta Ekintza Planik
zaharrenak berrikusteko beharra orokortu
zen.
Horrela,
udalerriek
beraien
ahaleginak Ekintza Plan berria berrikustera

• 2013. 35 udalerri parte-hartzaile: horietatik
6 bigarren belaunaldiko plan berriak
ebaluatzen ari ziren, udalerri batek lehen
aldiz parte hartu zuen, 22 udalerrik beraien
Ekintza Plana ebaluatu zuten eta seik
partzialki parte hartu zuten. Gainera,
TA21aren kudeaketa sendoa duten zazpi
udalerri 2015. urterako helburuetan
oinarritutako programazioaren prozesua
gidatzen ari dira.
•

2014. 30 udalerri parte-hartzaile: 26k
beren ekintza plana ebaluatzen dute eta
horietatik bostek 2014an onartutako
ekintza plan berriak ebaluatzen dituzte, 4
udalerrik partzialki hartzen dute parte. 10
udalerri beren ekintza planen urteko
programazioa indartzeko lanean dabiltza.

5. Irudia Udalerriek eta eskualdeek Gipuzkoako TA21aren Behatokiaren 2014ko ebaluaziorako
Zerbitzuan egin dituzten ebaluazioak.

10 urte
ebaluazio
zerbitzuarekin eta
55 udalerrik
aldiren batean
ebaluatu dute
Horia: 9-10 urte
Gris iluna: 4-8 urte
Gris argia: 1-3 urte
Zuria: ebaluatu gabe

7
udalerrik
9 edo 10 urtez
beraien planak
ebaluatu dituzte

283
ebaluazio
zerbitzuaren 10
urtetan
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia
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EBALUATUTAKO EKINTZA PLANEN EZAUGARRIAK
Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekintza planak ebaluatzeko eta programatzeko zerbitzuak
2014an 26 plan ebaluatzeko laguntza eman du.
Agenda 21 hobeto ezagutzen eta emaitzak interpretatzen laguntzen duten elementuetako bat plan
mota hauen ezaugarrien analisia da.
Agenda 21eko planak hiru mailatan egituratzen dira [Ildo estrategikoa-Programa-Ekintza],
hirugarren mailari, “ekintzari”, ezartzen zaizkiolarik epeak, erantzukizunak, lotutako kostuak eta
planak gauzagarri egiten dituzten bestelako deskribapen arloak. Era berean, ekintzak dira
ebaluazio foku nagusiak, urte bakoitzean ekintzei lotuta burutu diren jarduera konkretuak biltzen
direlarik.
.

120
ekintza da
ebaluatutako 26
planen batez
bestekoa
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Ekintza da
14 eragile
inplikatuta
ekintzen ezarpenean,
hori da ebaluatutako
26 planetako batez
bestekoa

planetako
plangintzarako eta
ebaluaziorako
maila

Ebaluatutako ekintza planen hedadura
• 2014an ebaluatu diren 26 planen artean oso
udalerri txikiak, 130 biztanle inguru dituztenak,
eta 20.000 biztanle baino gehiagoko
udalerriak daude. Planen hedadura eta
udalerrietako biztanle kopuruaren arteko
nolabaiteko erlazioa dago.

txikietako Agenda 21etan eskualde mailako
erakunde eta eragileek parte hartzen baitute.
•

Planen karakterizazioarekin erlazionatutako
parametro hauen eboluzioak azken 4 urtetan,
zeinetan
bigarren
belaunaldietarako
planetarako aldaketa mailakatua eman den,
geroz eta doituagoak diren planetarako
tendentzia dagoela adierazten du.

• Ez dirudi inplikatutako eragileei dagokionez,
erlazio hori hain zuzena denik, udalerri

6. Irudia Ekintza kopurua eta inplikatutako eragile kopuruaren batez bestekoa, udalerriaren tamainaren
arabera. 2014
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7. Irudia Planetako Ekintza kopurua eta inplikatutako eragile kopuruaren eboluzioa. 2010-2014.
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Jarraian 2014. urtean zehar aztertu den plan bakoitzeko ekintza kopurua eta inplikatutako eragile
kopurua adierazten da.
8. Irudia Ekintza Planetako ekintza kopurua eta inplikatutako eragile kopurua, udalerriz udalerri
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AGENDA 21AK JORRATZEN DITUEN GAIAK
Agenda 21aren gakoetako bat udal kudeaketa iraunkorra
modu zeharkakoan garatu dadin oinarri izatea da.
Hasieran Agenda 21ak ingurumen ikuspegia zeukan eta
progresiboki, politika hau udaletan kontsolidatzen joan
den heinean, gizarte arloak eta arlo ekonomikoak
barneratzea ekarri du. Honen erakusgai da aztertu diren
planetako gaien araberako banaketa, zeintzuetan
azpimarragarria den garapen ekonomikoaren arloan
planifikatutako ekintzen presentzia, definitu diren azken
planetan presentzia handitu duen arloa izanik.
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‘Agenda 21ak tokiko ekintza arlo
desberdinetan planifikatzeko
aukera ematen du eta definitu
diren azken planetan geroz eta
presentzia handiagoa dute
garapen ekonomikoak eta lan
merkatuak’

Ebaluatutako planetako Agenda 21eko gai eremuak
•

MUGIKORTASUNA. Azpimarratzekoa da arlo
honetan aurreikusita dauden ekintzen presentzia
altua (%11): herri eta hirietan trafikoaren
baretzea eta garraio publikoaren eta bizikletaren
sustapenak zentratzen dute udal eskumeneko
aktibitatea.

•

KLIMA ALDAKETA. Arlo honi zuzenki egokitzen
zaizkien ekintzei (%1,2),
zeintzuk beraren
plangintzarekin
edo
jarraipenarekin
erlazionaturiko ekintzak diren, energia (%5,6),
mugikortasuna eta garraioa (%11) gaietako eta
atmosfera (%1,1)
eta hondakinak (%6,5)
gaietako arlo batzuk gehitu behar zaizkie, guzti
hauek
klima
aldaketaren
arintzearekin
erlazionatuak daudelarik. Bestalde, fenomeno
honen egokitzapena bioaniztasuna ((%7,7),
ingurumen arriskua (%1,1) edo ura (%4,4)
arloetan islatzen da. Azken finean, zeharkako
izaera
duten
prozesuak
dira,
arlo
desberdinetatik erantzutea beharrezkoa delarik.

•

GARAPEN

EKONOMIKOA.

Pisu
erlatibo
handienetarikoa duen arloetako bat aspektu
ekonomikoari
dagokiona
da:
garapen
ekonomikoa hain zuzen ere (%9,4). Hau Agenda
21ak udalerrien behar aldakorretara egokitzeko
duen gaitasunaren adibide argia da, udalerriek
herritarren zati batek jasan duen larrialdi
ekonomikoaren aurrean esku hartu baitute.

•

ONGIZATEA

•

HONDAKINAK,

ETA
GIZARTERATZEA.
Ingurumen izaera eduki ez arren, Agenda
21aren hasieratik ekintza planetan oso presente
egon den arloetako bat da, 2014an %8ko pisu
erlatiboa duelarik.

URA

ETA

INGURUMEN

ARLOAK.

Agenda
21ak
betidanik
ingurumenarekin
erlazionaturiko
arloak
barneratzen
ditu,
baliabideen
kudeaketa
eraginkorretik
udalerrietako
ingurumen
kalitateraino doazelarik, berau biztanleriaren
osasunaren
prebentzioarekin
oso
lotuta
dagoelarik. Atmosfera (%1,1) eta zarataren
(%1,1)
inguruko
arloak
herritarren
erantzunkidetasunaren
sustapenarekin
eta
kontsumo arduratsuarekin batera agertzen dira
baita ere, besteak beste.
•

LURRALDEA ETA BIOANIZTASUNA. Hirigintza
plangintzarekin (%7) zerikusia duten gaiek
presentzia esanguratsua mantentzen dute,
berrikuspen
prozesuak
udalerrietako
iraunkortasuna baldintzatu dezaketen gaiak
proposatzeko aukera direla agerian utziz.
Bioaniztasuna Agenda 21ean geroz eta pisu
handiagoa hartzen joan bada ere, oraindik arlo
honetan asko dago egiteko.

9. Irudia Gaiaren arabera planifikatutako iraunkortasunerako tokiko ekintza. 2014
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2014AN ONARTUTAKO PLANAK
Agenda 21eko planen berritze abiadurak agerian jartzen du udalerri askoren apustua,
beraien lehenengo plana ezarri ondoren berritze prozesuari eta beraien Agenda 21aren
berdefinizioari ekiten diotelarik. Zenbait egoerak osatzen
‘2014 eta 2015 urteen
dute udal konpromiso eta apustua, hala nola Gipuzkoako Foru
artean berrikuste
Aldundiak honelako prozesuak sustatzeko diru-laguntza
prozesuan zeuden
mantentzea edo Udalsarea 21 sareak berritze prozesuari
Agenda 21en
heltzeko erreferentziazko gida metodologikoa izatea. Tokiko
mailan, udal bakoitzaren esperientziak dagoeneko ezagutzen
aktibitate nabaria
dituzten mekanismoak doitu eta balorean jartzeko aukera
egon da, 15
ematen du, honek Agenda 21 berri baten diseinu eta idazte
udalerritara iritsiz’
prozesua aberasten duelarik.

Gipuzkoako Foru
Aldundiak planak idazteko

Alkiza, Arama,
Deba, Ibarra eta
Goierri eskualdeak
2014an Agenda 21eko
plan berriak onartu
dituzte

%47
eta %64 artean
prozesu hauek

diruz lagundu ditu, Agenda
21aren diru-laguntzen
ildoaren bitartez

Plan

berritzaileak
eta udalerri/eskualde
bakoitzera

egokitutakoak
dira
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Agenda 21aren berrikuspen prozesu baten ondoren, 2014an onartutako ekintza planak

•

ALKIZA.

guztian zehar bi planak elkar elikatzea
erraztu duelarik. Beste gakoetako bat udal
langileen inplikazioa izan da, beraren
ezagutza gehitzeko lagungarria izan baita
eta plana udal ekintzaren plangintzarako
baliagarria den tresna erabilgarria egiten
lagundu baitu. Bestalde, aipatzekoa da
baita ere datozen zortzi urtetako tokiko
ekintza gidatuko duten 3 erronka
estrategiko eta 5 xede adostu direla.
Honela, lehenengo aldiz Agenda 21a
udal estrategiaren erreferente gisa
kokatuz.

Landa izaera duen Tolosaldea

eskualdeko udalerria da. 2012an lehen
planaren indarraldia amaitu ondoren
berrikuspen prozesuari ekin zion, 2014an
2013-2020 Plan Estrategikoa onartuz.
Berrikuspen prozesuak alkatetza buru
izan du eta udalerriko gizarte eragileen
parte hartzea izan du.
•

•

ARAMA. 2006an Tokiko Agenda 21eko
lehenengo Plana onartu zenetik udal
ekintza gidatzeko bidai orria izan da.
Herritarrek eginkizun garrantzitsua izan
dute beraren definizioan eta ezarpenean
eta aktiboki parte hartu du beraren
ezarpenaren azterketan eta jarduera
berrien proposamenean. 2008an planaren
eguneraketa partziala egin zen eta 2013an
plan berriaren definizioa burutu zen.
Definizio honetan herritarrak prozesuaren
atal garrantzitsua izan dira berriz ere.
DEBA.

Debako

Agenda

21eko

lehenengo ekintza Plana 2006an onartu
zen eta berau %62an ezarri ondoren,
plana
eguneratzeko
berrikuspen
prozesuari ekin zitzaion, 3 urtetarako
indarraldia duen plan onartuz 2014an.

•

IBARRA.

Datozen
8
urtetarako
aurreikusitako Ibarrako Tokiko Agenda
21eko Ekintza Plana 2014-2022 plan
berriaren
gako
nagusia
diseinu
prozesuan bartan datza, udalerriko Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren
berrikuspenarekin paraleloan egin baita.
Bi prozesuek diagnostikoa eta parte
hartzea prozesua partekatu dituzte eta
honek udal plangintzan iraunkortasun
irizpideak txertatu ahal izatea baimendu
du. Parte hartze prozesu bakarra burutu
izanak berebiziko garrantzia izan du eta
oso positiboki baloratua izan da, diseinu

•

GOIERRI (ESKUALDEA). Gipuzkoan
eskualde mailako erakundeek zeregin
garrantzitsua izan dute tokiko Agenda
21ak bultzatzeko garaian eta batez ere
udalerri
txikiak
gailentzen
diren
eskualdetan. Goierri 2005etik eskualde
mailako Agenda 21a duten tamaina
desberdinetako 18 udalerrik osatzen dute.
2013an eskualdeko plana berrikusi eta
eguneratzeko prozesuari ekin zioten,
honen irismena eskualde mailako agentzia
den Goiekiren eskumen diren gaietara
mugatuz. Honela, ekintza plana ondorengo
arloetan
zentratzen
da:
ingurumen
informazioa eta sentsibilizazioa, herritarren
partaidetza, lurralde plangintza, ondare
naturalaren eta kulturalaren babesa eta
berreskuratzea, mugikortasuna, energia
aurrezpena
eta
eraginkortasuna,
ingurumen kalitatearen hobekuntza eta
klima aldaketaren aurkako borroka.
Planaren
diagnostiko
eta
diseinu
prozesuan zehar udal ordezkarien eta
herritarren parte hartzea egon da. 2014an
onartua izan den plan berriak 2020. urtea
du erreferentziazko urte gisa eta beraz,
beraren ezarpena datozen 6 urtetan
burutzea aurreikusten da.
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PLANEN EZARPEN GLOBALA
2014an ebaluatutako plan batzuk plan berriaren lehen urtea ebaluatu dute, eta aldiz beste
batzuk, dagoeneko lehen planaren 10.urtea ebaluatu dute. Honek, ezarpen urte bakoitzerako
gauzatze-mailaren batez bestekoa kalkulatzeko orduan, ezarpen lehen urtetan lagina
handigoa izatea eta progresiboki txikituz joatea eragiten du.
2014an ebaluatutako 26 ekintza planen urteen azterketan oinarrituz, batez besteko
gauzatze-epea 4,5 urtetan kokatzen da, eta epe honetan batez besteko ezarpen maila %45
da. Balio hau 10 puntutan hurrentzen da epe horretarako ezarritako helburuko baliotik.
Batez besteko balioak eta erreferentziazko helburuko datuak izateak, planak ezartzeko
gaitasunaren azterketa egitea baimentzen du. Aldi berean, udalerriei beraien batez besteko
ezarpen-maila aztertzea errazten die.

4,5 urte 2014an
ebaluatutako 26 planen
batez besteko gauzatzeepea da; batzuk plan
berriak dira eta lehen
gauzatze urtea dute eta
beste batzuk 10. gauzatze
urtea dute
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%45 da batez
besteko
ezarpen-maila
4,5 urtetako epe
horrentzako

%55 da
helburuko
ezarpen-maila
4,5 urtetako epe
horrentzako

Planek lortutako ezarpen-maila
•

•

Batez besteko ezarpen-maila handitu
egin da, 2013ko batez besteko datuekin
alderatuz. Ez bakarrik lehen urtetan,
berritutako
planen
presentziari
lotu
daitekeelarik, baita orokorrean ere, 8.
urtera arte.
Hainbat urteren ondoren,
lehen urtea da beheranzko joera
inbertitzen dena.
Batez besteko gauzatze-maila helburuko
balioetatik urrundu egiten da planak
aurreratzen doazen heinean, hau da,
plana
gero
eta
gazteagoa
izan
helburuko balioetara gehiago hurbiltzen
da eta ezartzen gero eta urte gehiago
eraman, balio horietatik urrundu egiten da.
Honek argi uzten du, planak bere lehen
urtetan ezartzeko bultzada handiagoa

jasotzen dutela eta denbora pasa ahala
bere gauzatze erritmoa motelduz doala.
BATEZ BESTEKO EZARPEN-MAILAREN
GAINETIK
• Abaltzisketa, Amezketa, Andoain, Azpeitia,
Baliarrain, Deba, Orendain eta Tolosa,
dagokien
gauzatze
urterako
batez
besteko gauzatze-mailaren gainetik
daude %20an.
BATEZ BESTEKO EZARPEN-MAILAREN
AZPITIK
• Bestalde, Alkiza, Goierri, Hondarribi eta
Ordizia,
dauden
urterako
batez
bestekoaren azpitik daude %20an.

10. Irudia Planen batez besteko ezarpen-mailaren bilakaera, ezarritako helburuarekiko. 2014
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Ondorengo irudian, 2014an ebaluatutako 26 udalerriek lortutako ezarpen-maila azaltzen da.
Udalerri bakoitza zein gauzatze epean aurkitzen den ikus daiteke bertan. Kontutan hartu
behar da, plan batzuk bere 10. ezarpen urtean daudela eta beste batzuk aldiz, lehen urtean.

11. Irudia 2014. urtean planek lortutako ezarpne-maila
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PLANEN EZARPEN ERRITMOA
1go belaunaldiko planak
2014an ebaluatutako planen artean, 9 dira lehen belaunaldiko planak. Hauek,
ebaluatutako planen %35 adierazten dute eta 6 eta 10 urte arteko ezarpen epea dute.
1go belaunaldiko planen ezarpen erritmoa
•

•

Orokorrean plan hauen agortzea nabaritzen
da, orain dela urte batzuk eta testuinguru
ekonomiko desberdin batean diseinatuak
baitira. Honek, azken urteetan gauzatze
erritmoa nabarmenki jaistea eragin du.
Kasu guztietan, azken urteko ezarpen
erritmoak ez du %5 gainditzen.

•

Horien artean, Amezketa eta Orendain dira
azpimarratzekoak. Bi udalerri hauetako
planen ezarpen maila altua da (%71 eta %72
hurrenez hurren), baina Amezketaren kasuan
azken urtean eta Orendainen kasuan azken
bietan, ezarpen erritmoa asko jaitsi da.

12. Irudia Lehen belaunaldiko Planen ezarpen-maila urteka eta udalerriz udalerri, ezarritako
helburuarekiko eta beraien batez bestekoarekiko, 2014ra arte

2. belaunaldiko planak
2014an ebaluatutako planen artean, 17 dira bigarren belaunaldiko planak. Hauek,
ebaluatutako planen %65 adierazten dute eta plan oso berriak eta ibilbide jakin bat duten
planak aurkitzen dira bertan. Kasu honetan, gainera, azpimarratzeko da, plan batzuk 8
urtetarako diseinatu direla eta beste batzuk aldiz, epe laburrerako, 3 eta 5 urte arterako.
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8 urtetarako definitutako 2. belaunaldiko planen ezarpen erritmoa
•

•

Talde honetan, gauzatze urte bakarra
daramaten planak daude, baita 6 urtetako
ibilbidea
dutenak
ere.
8
urtetara
diseinatutako planak izanik, azken hauek
dagoeneko, bere iraunaldiaren ekuatorea
pasa dute.
Talde honetan azpimarratzekoak dira, beren
lehen gauzatze urtean bultzada handia jasan
duten udalerri batzuk. Horietako bat Azpeitia
da, zeinak bere lehen urtean planaren %27
ezarri zuen, baita Andoain ere, honek %23
ezarri
zuelarik.
Gainera,
Azpeitia
nabarmentzekoa da ere, plan bakarra delako
bere bigarren gauzatze urtean helburuko
balioa gainditzen duena. Andoain, bere

•

•

hirugarren urtean helburuko baliotik nahiko
gertu gelditu da.
Talde honetan daude ere, 5 eta 6 urtetan
beraien plana gauzatzen ari diren udalerriak,
eta beraz, Planaren ekuatorea igaro dutenak.
Arrasate, Ordizia edo Zarautz dira horien
adibide.
Arrasate eta Zarautz azpimarratzekoak dira
ezarpen erritmo nabarmena dutelako, eta
nahiz eta ez diren helburuko baliora iristen,
batez bestekoa gainditu egiten dute, eta
batez ere, azken urteetan gauzatze erritmoa
mantentzen dutelako

13. Irudia 8 urtetarako definitutako bigarren belaunaldiko Planen ezarpen-maila urteka eta
udalerriz udalerri, ezarritako helburuarekiko eta beraien batez bestekoarekiko, 2014ra arte
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4 urtetarako definitutako 2. belaunaldiko planen ezarpen erritmoa
•

Bigarren belaunaldiko plan batzuk, beren
definizio momentuan epe laburragorako
planifikazio bat egitea aukeratu dute , 3 eta
5 urte artekoa. Deba da horietako bat,
zeinak plana 2016rako definitu duen.
Horregatik, nahiz eta beste planekin
alderatuz, badirudien bere lehen urterako

•

%23ko ezarpen-maila oso altua dela,
errealitatean, baxuagoa da.
Tolosa
eta
Legazpiren
kasuan,
dagoeneko bi planek aurreikusitako beren
iraunaldia agortu dute, hala ere, azken
urteetan gauzatze erritmo jakin bat
mantentzen dute.

14. Irudia 4 urtetarako definitutako bigarren belaunaldiko Planen ezarpen-maila urteka eta
udalerriz udalerri, 2014ra arte
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Soilik 2014ko ezarpen-mailaren gehikuntza kontutan hartuz, orokorrean, erlazio bat ikusten
da bere balio eta plana aurkitzen den gauzatze urtearen (parentesi artean) artean:

15. Irudia Ekintza Planen ezarpen-mailaren gehikuntza 2014an
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PLANEN GAUZATZE EGOERA 2014AN
Gauzatze egoera orokorra
•

•

Ebaluatutako 26 planen 3.109 ekintzei
egindako
ebaluazioak,
ekintza
bakoitzerako bere gauzatze egoera
ezartzea baimentzen du, ‘hasteko’ eta
‘amaituta’ artean, aurreikusita eta egin
dena kontutan hartuz.
Gauzatze egoeren banaketa nahiko
homogeneoa da, ebaluatutako ekintzen

•

%80, hau da, 2.487 ekintza, 2014an
dagoeneko gutxienez hasita zeudela
azpimarratuz.
Nabarmena da ere, 2014an 902 ekintza
burututa daudela (amaitzen eta/edo
amaituta).

16. Irudia Ekintzen gauzatze egoera. 2014

466 ekintza
amaituta zeuden
2014an ebaluatutako
planetan
Ebaluatutako 26
planen 1.586

ekintza 2014an
26 planen 622

ekintza 2014an
oraindik hasteko zeuden,
hala ere, kasu askotan, ez
zen beharrezkoa hasita
egotea aurreikusitako epea
kontutan hartuz

hasita edo aurreratuta
zeuden, planak bizirik
daudela adierazten
duelarik
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1go belaunaldiko planen gauzatze-egoera
•

Lehenengo belaunaldiko plan gehienak 6.
eta 10. urte arteko gauzatze urtean
daudela kontutan hartuz, ekintza plan
hauetan egoera aurreratuan dauden
ekintzak nagusitzen dira, amaitzen eta
amaituta dauden ekintzak plan batzuetan
%50 baino gehiago izanik.

•

Bestalde, kontrako aldean, nabarmendu
egiten dira hasi gabe geratu diren ekintzak
eta ziurrenik horrela geratuko direnak. Hau
gehienetan planen diseinua egin zenean
beste testuinguru bat zegoelako eta beraz,
gaur egun ekintza horiek izateko arrazoirik
ez dutelako gertatu da.

17. Irudia Ebaluatutako udalerrietako ekintzen gauzatze-egoera. 1go belaunaldiko planak. 2014

8 urtetarako definitutako 2. belaunaldiko planen gauzatze-egoera
•

26

Zarautz
eta
Arrasate
bigarren
belaunaldiko planetan ibilbide luzeena
dutenak dira. Bi kasuetan, amaitzen edo
amaituta dauden ekintzen presentzia %40
baino gehiagokoa da, eta presentzia txikia
dute hasi gabeko ekintzek.

•

Beste aldean aldiz, espero den bezala, 8
urtetarako aurreikusitako plan berriek,
beren gauzatze lehen urtean, oraindik ez
dauzkate amaitutako ekintzarik.

18. Irudia Ebaluatutako udalerrietako ekintzen gauzatze-egoera. 8 urtetarako 2. belaunaldiko planak.
2014

4 urtetarako definitutako 2. belaunaldiko planen gauzatze-egoera
•

Deba 2014an 3 urteko iraunaldia duen
bere planaren lehen gauzatze urtean
aurkitzen den udalerri bakarra da.
Ezaugarri hauekin bat datorren banaketa
dauka, hala ere, hasi gabeko ekintzen
presentzia %30 baino gehiagokoa da.

•

Legazpik zein Tolosak, aurreko urteko
zerbitzuan parte hartu izanagatik, 2013ko
ebaluazioan hasi gabe zeuden ekintzen
azterketa bat egin zuten, eta honek
planaren iraunaldia amaitu baino lehen
ekintza horien gaineko erabaki batzuk
hartzea baimendu die.

19. Irudia Ebaluatutako udalerrietako ekintzen gauzatze-egoera. 4 urtetarako 2. belaunaldiko planak.
2014
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GAI-EREMUAREN ARABERAKO EZARTZE-MAILA
Ebaluatutako planen gai-eremu desberdinen presentzia erlatiboa oinarritzat hartuz, 2014ra
arteko gai-eremu hauen ezartze-maila beha daiteke.
20.

Irudia

Gai-eremuaren

araberako

tokiko

iraunkortasun

Mugikortasuna,
Garapen ekonomikoa,
Hondakinak, Ongizate
eta gizarteratzea eta
Lurraldea eta
antolamendua
iraunkortasunean gauzatutako
tokiko ekintzen ia %50 biltzen
duten 5 gai-eremuak dira

ekintzen

gauzatze-maila.

2014

Nabarmendu egiten dira ere

Komunikazioa eta
herritarren parte-hartzea,
Kultura eta
Sentsibilizazioa eta
kontsumo iraunkorra. Eta
Azpimarratzekoak diren
ingurumen arloko beste
eremuak Bioaniztasuna,

baita TA21ak gutxiago lantzen
dituen gaiak ere, hala nola,

Berdintasuna, Etxebizitza
edo Bizikidetza.

Energia eta Ura dira.
Ingurumen kalitateak
(Akustika, Atmosfera,
Ingurumen-arriskua eta
Lurzorua) TA21ean
presentzia txikia du
29

Agenda 21eko ekintza planen ekarpena Klima Aldaketaren aurkako borrokan
•

Klima aldaketaren (11) gai-eremuan
gauzatutako
ekintzak,
orokorrean
fenomeno
honen
aurreko
tokiko
egokitzapenean
eta
arintzean
planifikatutako jarduerak barneratzen
ditu, baita politika klimatikoei jarraipen bat
egiten dioten jarduerak ere, hala nola,
emisioen
edo
karbono
aztarnaren
inbentarioen kalkulua.

•

Hala ere, Klima aldaketan udal ekintza
aztertzerako orduan, garrantzitsua da

30

arintzean zuzenean eragiten duten gaieremuen gauzatzea - energia (63),
mugikortasuna eta garraioa (168) eta
atmosfera eta hondakinak bezalako
gaietan gauzatutako ekintza batzuk - eta
egokitzapenean
-bioaniztasuna
eta
ingurumen naturala eta ura eta
ingurumen arriskuaren hainbat ekintza,
beste batzuen artea-.

5

HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA
BARNE
KOORDINAZIOA
TOKIKO AGENDA
21ean

5 | HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNE KOORDINAZIOA TOKIKO AGENDA
21ean

HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNE KOORDINAZIOA
TOKIKO AGENDA 21EAN
Egindako azterketa eta kontsultatutako udalerrien lagina
Ondoren aurkezten den azterketa, normalean ebaluazio zerbitzuan parte hartzen duten 26
udalerrirengatik jasotako galdetegi batean oinarritzen da, eta beraz, urtero ebaluatzen duen
Agenda 21 aktibo bat dauka. Aztertutako 26 udalerrien artean Baliarrain bezalako udalerri
txikiak daude, 130 biztanlekoak, edo Donostia bezalakoak, lurraldeko hiriburua, 190.000
biztanle ingurukoa.
Galdetutako hainbat arloetan emaitza orokorrak aurkeztuko dira eta modu osagarrian, bi
udalerri multzotan banatuta, 4.000 biztanle baino gutxiagokoak, kontsultatutako laginaren
%38 delarik, eta 4.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak, gainerako %62 delarik.
Bidalitako galdetegiak galderen bi atal dauzka:

ZEHARKAKOTASUNA ETA BARNE KOORDINAZIOA
• ZEHARKAKOTASUNA ETA BARNE KOORDINAZIOA UDAL KUDEAKETAN (soilik, 4.000 biztanle baino
gehiagoko udalerrientzako), atal honetan udalean dauden ezaugarri orokorreko
koordinazio mekanismo edo organoei egiten zaie erreferentzia, horregatik galdetegiko atal
hau soilik egitura jakin bat duten Udalei bideratu zaie.
• TOKIKO AGENDA 21EKO BARNE KOORDINAZIORAKO MEKANISMOEN EXISTENTZIA ETA DINAMISMOA,
zeinetan udalean Tokiko Agenda 21aren testuinguruan dauden koordinazio mekanismo
edo organoei egiten zaien erreferentzia.
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HERRITARREN PARTAIDETZA
• TA21AREN BARRUAN HERRITARREN PARTAIDETZA MEKANISMO AKTIBOEN EXISTENTZIA, Agenda 21arekin
lotutako mekanismo egonkorren existentzia biltzen duena.
• TA21AREN BARRUAN HERRITARREN PARTAIDETZAREN DINAMISMO ETA HEDADURA, 2014an zehar
mekanismo hauen jarduera aztertzen duena, ebaluazioa helburu izanik.
• EKINTZA PLANAREN JARRAIPEN ETA FORMULAKETAN ETA TOKIKO IRAUNKORTASUN EKIMENETAN
HERRITARREN PARTAIDETZAK DUEN PROTAGONISMOA, Agenda 21ean herritarren parte hartze maila
neurtzen duena.

26 udalerrik
informazioa eman dute
ondoren aurkezten den
azterketa egin ahal
izateko. Azterketa Agenda
21arekin lotura duten
herritarren mekanismoei
eta barne mekanismoei
buruzko da
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Hauetatik 10

udalerrik
4.000 biztanle
baino gutxiagoko
dauzkate eta 16k 4.000
baino biztanle
gehiago

Kontsultatutako 26
udalerrien %19 (5
udalerri) 2014an
Tokiko Agenda
21eko beraien plana
berrikusten ari ziren

UDAL ZEHARKAKOTASUNA ETA BARNE KOORDINAZIORAKO
MEKANISMOAK
Zeharkakotasuna eta barne koordinazioa udal kudeaketan
•

•

•

•

•

Udalerrien %31ak badauka sail guztiak
biltzen dituen zeharkako mekanismoren
bat: Azpeitia, Deba, Tolosa, Zarautz eta
Errenteriaren kasua da.
Kontsultatutako
udalerrien
%63ak,
guztiak 4.000 biztanle baino gehiagokoak,
izaera politikoa edo teknikoa edo mistoa
duten sektorekako batzordeak dauzkate.
Gainera, udalerrien erdietan baino
gehiagotan, proiektu zehatzetarako aldi
baterako batzordeak sortzen dira.
Udalerri guztiak 4.000 biztanle baino
gehiagokoak izanik, azpimarratzekoa da
%38ak ez duela udal organigramarik,
eta
honek
asko
zailtzen
du
koordinaziorako mekanismoen ezartzea.
Soilik
Azpeitiak
dauzka
formalki
identifikatuta
sailen
arteko
koordinaziorako mekanismo aktiboak.
Sailen arteko koordinazioa hobetzeko
proiektu zehatz betetik habiatuz, sail
guztiek antzemandako beharra, udala
sailen arteko Organo bat gauzatzeko lanak
bukatzen ari da. Organo honetan, sail
guztietako tekniko arduradunak hartzen
dute parte, profil politikoa duen arduradun

•

•

•

bat dauka eta organoaren koordinazioaz
arduratzen
diren
eta
formakuntza
espezifikoa jaso duten bi pertsona ere
badauzka organoak. Organo hau, Azpeitia
2025
Plan
Estrategikoaren
koordinaziorako mekanismoa da, zeina
aldi berean, Tokiko Agenda 21aren Plana
den.
Udalerrien
%31ak
sailen
arteko
koordinazioa bere eskumenen artean
asignatuta daukan barne tekniko bat
dauka. Eta kontsultatutako udalerrien
erdiak baino gehiagok adierazi du, ez
duela inolako trebakuntzarik jaso lan
taldeen dinamizazioan.
Udalerrien %44ak adierazten du, Agenda
21az gain, Udalak badauzkala beren
zeharkako
izaeragatik
barne
koordinaziorako mekanismoak behar
dituzten
beste
politika
batzuk
identifikatuta, aipatuenak Berdintasuna
eta Euskara direlarik.
Udalerrien erdian, badaude ezaugarri
misto politiko/teknikoa duten batzorde
eta bilerak, hala ere, ez dauka kasu
guztietan izaera egonkorrekoa.

21. Irudia Barne koordinaziorako mekanismoen existentzia 4.000 biztanle baino gehiagoko
udalerrietan [Erantzun anitza]. 2014
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UDAL BARNE KOORDINAZIOA TOKIKO AGENDA 21EAN
Tokiko agenda 21eko barne koordinaziorako mekanismoen existentzia eta
dinamismoa
•

Kontsultatuak izan diren udalerrien
%50ak badauka TA21 koordinatzeko
mekanismo
egonkorra.
Biztanle
kopuruaren arabera egiten bada azterketa,
4.000
biztanle
baino
gutxiagoko
udalerrietan, %80ra handitzen da
portzentaje hau, TA21eko arduradun
desberdinak
koordinatzeko
udalaz
gaindiko
mekanismoa
izanik
kasu
gehienetan. Eta %31era txikitzen da
4.000
biztanle
baino
gehiagoko
udalerrietan,
kasu
honetan
izaera
orokorreko mekanismoetan barneratzen
baita.

•

•

Udalerrien
%42ak,
2014an
zehar
Agenda 21aren koordinaziorako bi
bilera
baino
gehiago
egin
ditu,
gehiengoan,
4.000
biztanle
baino
gehiagoko
udalerriak
izanik.
Aldiz,
udalerrien %23ak ez du bilerarik egin.
Soilik udalerrien %42ak ospatzen ditu
izaera parte hartzailea eta ez bakarrik
informatiboa
duten
koordinaziorako
bilerak. Saioen izaera
udalerrien
tamainaren arabera aztertzen badugu,
4.000
biztanle
baino
gehiagoko
udalerrietan saioak parte hartzaileagoak
direla ikus daiteke. Udalerri txikietan
orokorrean saioak izaera informatiboa
daukate.

22. Irudia Tokiko Agenda 21aren koordinazio mekanismoen tipologia. 2014

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK
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4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

23. Irudia Barne koordinaziorako mekanismoen bilera kopurua 2014an zehar

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK
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24. Irudia Barne koordinaziorako mekanismo saioen izaera. 2014

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

Udalerrien %40
baino gehiagok
zeharkako izaera duten
politikak, hala nola, Agenda
21, berdintasuna eta euskara,
hobetzeko barne
koordinazioa hobetzearen
beharra identifikatuta daukate

Udalerri txikien kasuan,
Agenda 21aren
koordinaziorako mekanismo
egonkorrak orokorrean
Nahiz eta Gipuzkoan Agenda
21eko prozesuek heldutasuna
izan, oraindik ere erronka bat
da gainerako

udal
sailak Agenda 21ean
modu aktiboago
batean inplikatzea

36

eskualde izaerakoak dira
eta udaletako TA21eko
arduradunen koordinazio
bidez eratzen dira.

HERRITARREN PARTAIDETZA TOKIKO AGENDA 21EAN
Tokiko Agenda 21aren barruan herritarren partaidetza mekanismo aktiboen
existentzia
•

•

Kontsultatutako
udalerrien
ia
%70ak
Agenda 21erako foro bat edo Agenda
21arekin
lotura
duen
partaidetzarako
mekanismoren bat edota gaikako lan
mahaiak dauzka.
Udalerrien %12ak gainera, guztiak 4.000
biztanle
baino
gehiagokoak,
on-line

•

mekanismoak dauzkate edo/eta sare
sozialak erabiltzen dituzte.
Hala ere, %23ak ez dauka Agenda 21erako
inolako
herritarren
partaidetza
mekanismorik.

25. Irudia Tokiko Agenda 21arekin lotura duten herritarren partaidetza mekanismo aktiboen
existentzia [erantzun anitza]. 2014
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4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

38

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

Tokiko Agenda 21aren barruan herritarren partaidetzaren dinamismo eta
hedadura
•

Herritarren
partaidetza
mekanismoak
dauzkaten udalerrien artean, %23ak 2014an
4 bilera baino gehiago egin zituzten,
guztiak, 4.000 biztanle baino gehiagokoak.
Azpimarratzekoa da, berrikuspen prozesuan
dauden udalerriez gain, Legazpiren kasua,
izan ere, bere herritarren partaidetza foroak,

•

10 urteko ibilbidea baino gehiago izanik,
jarduera nabarmena mantentzen jarraitzen
du.
Partaide
kopurua
aldatu
egiten
da
udalerriaren tamainaren arabera, eta kasu
guztietan, emakume eta gizonezkoen
presentzia oso orekatua da.

26. Irudia Tokiko Agenda 21arekin lotura duten herritarren partaidetza mekanismoetako bileren
kopurua. 2014

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK
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27. Irudia Herritarren partaidetza saioetan batez besteko partaide kopurua. 2014

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

Herritarren partaidetza
saioetan emakume
Kontsultatutako

eta gizonezkoen
presentzia oso

udalerrien ia
%70ak Agenda
21erako foro bat edo
Agenda 21arekin lotura
duen partaidetzarako
mekanismoren bat edota
gaikako lan mahaiak
dauzka

2014an zehar, Agenda 21eko
herritarren partaidetza
mekanismoak, gutxienez
behin elkartu dira
kontsultatutako

udalerrien %65en
kasuan. Gainera, %23an, 4
alditan baino gehiagotan
elkartuz

40

orekatua da

EKINTZA PLANAREN JARRAIPEN ETA FORMULAKETAN
BARNE
KOORDINAZIORAKO
ETA
HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO MEKANISMOEN INTZIDENTZIA
Kontsultatutako 26 udalerrietatik %19 beren ekintza planaren berrikuspen prozesuan zeuden
2014an zehar. Horrek, barne zein kanpo mailan partaidetza handiago bat izatea baimentzen
du, bai udalerriaren egoera aztertzeko momentuan baita etorkizuneko helburuak adosteko
orduan ere, eta baita beraz, ekintza plana ere.
Aurreko urteetan herritarren partaidetza eta barne mekanismoen gain egindako azterketatik
ondorioztatu zen, planaren berrikuspenean egoteak edo ez, partaidetzaren kalitatean
eragiten duela, bai administrazio bertako eragileetan, baita herritarrengan ere. Hemendik,
kasu batzuetan, kapitulu honetan bi mekanismoak ikuspuntu honekin aztertzearen arrazoia.

Ekintza planaren jarraipen eta formulaketan BARNE
MEKANISMOEK duten protagonismoa
•

Diagnostiko bat eta ekintza plan berri bat
idaztea ekartzen duten Agenda 21aren
berrikuspen prozesuek, udal langileen
partaidetza eta adostasuna behar dutela
agerikoa da. Horregatik ez da harritzekoa
desberdintasun nabarmenak izatea, 2014an
plan berri bat idazten ari ziren udalerri eta
ezarpenean zeuden udalerrietan barne
koordinaziorako
mekanismoen
jarduera
alderatzerako orduan. Izan ere, 2014an
berrikuspenean zeuden udalerrien %60n,
guztiak 4.000 biztanle baino gehiagokoak,
mekanismo hauek oso modu aktiboan
parte hartu zuten prozesuan, eta gainerako
%40an, gehiengoak 4.000 biztanle baino

•

KOORDINAZIOKO

gutxiagoko
udalerriak,
momentu
puntualetan parte hartu zuten, baina kasu
guztietan egon zen barne partaidetza.
Hala ere, 2014an planaren ezarpen fasean
zeuden udalerrietan, mekanismo hauen
inplikazioa
askoz
txikiagoa
da,
nabarmenagoa ezarpen urte asko dauzkaten
udalerrietan. Mekanismo hauen eragina
udalerri tamainaren arabera aztertzen
badugu, orokorrean, 4.000 biztanle baino
gehiagoko
udalerrietan
mekanismoei
paper aktiboagoa ematen zaiela ikus
daiteke, eta udalerri txikiagoetan, izaera
informatiboagoa daukate.
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28. Irudia 2014an BERRIKUSPENEAN zeuden udalerrietan barne koordinaziorako saioen izaera

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK
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4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

29. Irudia 2014an EZARPENEAN zeuden udalerrietan barne koordinaziorako saioen izaera

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

2014an ekintza planaren
berrikuspena egiten ari
ziren udalerri

guztietan,
koordinaziorako barne
mekanismoek parte hartu
dute, gutxienez
prozesuaren momentu
kritikoetan

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

Planaren
berrikuspenean zehar
udal arduradunen
zeregina

handiagoa da
udalerri
handiagoetan

Ekintza Plana ezartzen
urteak daramatzaten
udalerrietan barne
mekanismoek rol

parte
hartzaileagoa
dute udalerri
handietan

43

Ekintza planaren jarraipen eta formulaketan HERRITARREN PARTAIDETZAK
duen protagonismoa
•

•

2014an plana berrikusten ari ziren
udalerrien artean, guztiek ekintza plan
berria herritarren partzera eraman zuten
nahiz eta Ibarran bakarrik (guztien %20a
suposatzen duena) izan zen parte hartzea
oso aktiboa.

Beste muturrean, 2014an ezarpen fasean
zeuden
udalerrien
erdian
baino
gehiagotan herritarren parte hartzeak ez
du zeregin espezifikorik izan 2014an
zehar.

30. Irudia Herritarren partaidetza Agenda 21aren BERRIKUSPENEAN zehar. 2014

Prozesuan aktiboki parte hartu du,
planaren formulaketan ekarpenak
eta balidazioak modu
esanguratsuan eginez

%20

Plana egiteko prozesuaren
momentu puntualetan parte hartu
du ekarpenak eginez

Informatua izan da, baina ez du
proposamenik egiten parte hartu

Ez da informatua izan

%80

%0

%0

%0

%20

%40

%60

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

Prozesuan aktiboki parte hartu du,
planaren formulaketan ekarpenak
eta balidazioak modu esanguratsuan
eginez

%80

%100

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

Prozesuan aktiboki parte hartu du,
planaren formulaketan ekarpenak eta
balidazioak modu esanguratsuan eginez

%25

Plana egiteko prozesuaren momentu
puntualetan parte hartu du
ekarpenak eginez

%0

Plana egiteko prozesuaren momentu
puntualetan parte hartu du ekarpenak
eginez

%75

%100

Informatua izan da, baina ez du
proposamenik egiten parte hartu

%0

Informatua izan da, baina ez du
proposamenik egiten parte hartu

%0

Ez da informatua izan

%0

Ez da informatua izan

%0

%0
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%20

%40

%60

%80

%0

%50

%100

31. Irudia Herritarren partaidetza Agenda 21aren EZARPEN fasean. 2014
Ez dauka TEPren jarraipenean
inolako paper esfezifikorik

%19

Urteko aurrerapenen berri ematen
zaio

%0

Informazioa jasotzen du eta
emaitzen eztabaida eta balorazioa
sustatzen da

%14

Planeko ekintzen planifikazioan
oinarrituz, hurrengo urterako
jardueren programazioan parte
hartze aktiboa du

%24

2014an ez da bildu

%43

%0

%5

%10

%15

4.000 BIZTANLE BAINO GEHIAGOKO UDALERRIAK

Ez dauka TEPren jarraipenean
inolako paper esfezifikorik

Urteko aurrerapenen berri
ematen zaio

%35

Urteko aurrerapenen berri
ematen zaio

%45

%11

%0

%11

Planeko ekintzen planifikazioan
oinarrituz, hurrengo urterako
jardueren programazioan parte
hartze aktiboa du

%17

2014an ez da bildu

%20

%30

2014an beraien ekintza
plana berrikusten ari
ziren udalerri

guztietan
prozesuarekin lotutako
herritarren partaidetza
egon da

%40

%33

2014an ez da bildu

%42

%10

%40

Informazioa jasotzen du eta
emaitzen eztabaida eta
balorazioa sustatzen da

%17

%0

%30

Ez dauka TEPren jarraipenean
inolako paper esfezifikorik

%0

Planeko ekintzen planifikazioan
oinarrituz, hurrengo urterako
jardueren programazioan parte
hartze aktiboa du

%25

4.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO UDALERRIAK

%25

Informazioa jasotzen du eta
emaitzen eztabaida eta
balorazioa sustatzen da

%20

%50

%44

%0

%10

%20

%30

%40

%50

Ibarrak planaren
berrikuspen
prozesuarekin
lotutako herritarren
partaidetza prozesu
garrantzitsua izan
du

Herritarren
partaidetzak ezarpen
fasean dauden
udalerrien %38an
soilik dauka rol

aktiboa

45

6
LABURPENA
ETA
ONDORIOAK

6 | LABURPENA ETA ONDORIOAK

EKINTZA PLANEN
KONTSOLIDAZIOA

URTEROKO

EBALUAZIOAREN

10 URTE EBALUATZEN Gipuzkoako Tokiko Agenda 21eko Behatokiak 10 urte daramatza
Gipuzkoako udalerriei Agenda 21eko ekintza planak urtero ebaluatzeko zerbitzua
eskaintzen. Urte hauetan 283 ebaluazio egin dira. 6 udalerri eta eskualde 1ek beraien
ekintza planak 9 edo 10 urtetan zehar ebaluatu dituzte. Hauek dira: Azpeitia, Arrasate,
Debabarrena eskualdea, Donostia/San Sebastián, Legazpi, Tolosa eta Zarautz.

2014an 26 PLAN EBALUATU DIRA

2014ko ebaluazio zerbitzuan 26 ekintza planek
2014 urtean duten gauzatze-maila ebaluatu da, honek 3.109 ekintzei buruzko informazioa
jasotzea eta berau aztertzea ekarri duelarik eta honekin batera, ekintza planetan
inplikatutako 356 udal edo eskualde mailako eragileen zuzeneko edota zeharkako parte
hartzea.

GIPUZKOAKO AGENDA 21eko BEHATOKIAREN KONPROMISOA

Era berean, egin
diren ebaluazioetan gehitutako informaziotik eta Agenda 21arekin lotura duten barne
koordinaziorako eta herritarren partaidetza mekanismoen abiatuz, Agenda 21aren
egoeraren eta joeraren jarraipena eta ebaluazioa egiten da urtero, zeina Emaitzen
txosten gisa argitaratzen duen Gipuzkoako TA21eko Behatokiak.

EBALUAZIOA KONTSOLIDATUA DAGO ZENBAIT UDALETAN

Nabarmena da
zerbitzuan normalean parte hartzen duten zenbait udalerritan ebaluazioa prozesua
sendotua egotea.
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AGENDA 21aren PLAGINTZA UDAL AURREKONTUETAN KONTUAN HARTZEKO
ERRONKA Ekintza planen urteko ebaluazioa sendotua duten udalerriek partekatzen duten
erronketako bat Agenda 21eko plana udal aurrekontuetan aintzat hartua izatea da.
Zenbait udalerri dagoeneko Agenda 21eko urteko programazioa lantzen ari dira,
horretarako barne koordinaziorako mekanismoez baliatzen direlarik. .

AZTERTU DIREN EKINTZA PLANEN EZAUGARRIAK
PLAN OPERATIBOAK ETA ZEHARKAKOAK

Agenda 21eko ekintza planen
bereizgarrietako bat, eta bereziki plan berrienen kasuan, oso karakterizatuak egotea,
bideragarriagoak izatea eta geroz eta zeharkakoagoak izatea da, honen adierazgarri
delarik 24 gai eremu kontutan hartzen dituztela. 2014an ebaluatu diren planek 120 ekintza
eta inplikatutako 14 eragile dituzte batez beste.

PLAN BERRIETAN GARAPEN EKONOMIKOAREKIN ERLAZIONATURIKO ARLOEN
GEHIKUNTZA, HERRITARREN BEHARREI ERANTZUNEZ Ekintza plan berrietan
nabarmenki gehitu da garapen ekonomiko eta lan merkatuarekin erlazionatutako
helburuak lortzera bideratutako ekintzen kopurua.

EKINTZA PLANEN EZARPENA ETA EMAITZAK
BATEZ BESTEKO GAUZATZE- MAILA SUSPERTU EGIN DA// MAILAK GORA EGIN
DU, URTETAN MURRIZENA JASAN ONDOREN 2014an ebaluatutako planen batez
besteko gauzatze-epea 4,5 urtetakoa da, %45ko batez besteko ezarpen-maila lortu
delarik. Batez besteko gauzatze-erritmoa urtez-urte aztertzerakoan eta azken urteko
datuekin alderatuz, lehen urtez joera aldaketa eman dela ikus daiteke. 2014ko ezarpenmaila orokorra 2013koa baino altuagoa da.

PLAN BERRIENEK EZARPEN-ERRITMO ALTUAGOA DUTE Plan berrienek gauzatzeerritmo handiagoa dute lehen urtetan. 8 urtetara aurreikusita dauden plan berriek
beraien ekuatorea pasatu dute dagoeneko eta hauek gauzatze-erritmo nabarmena
mantentzen dute baita ere, Zarautz eta Arrasaten gertatzen den bezala.

UDALERRIETAN MARTXAN DAUDEN EKINTZA KOPURU ALTUA

Ebaluatu diren
3.109 ekintzetatik 466 amaituta daude, eta 1.586 ekintza hasita edo aurreratuta. Hau
Agenda 21eko ekintza planen aktibitatearen sintoma onaren adierazgarri da.

5 GAI EREMUEK EKINTZA PLANETAN GAUZATU DENAREN IA %50a
BATERATZEN DUTE Agenda 21ek jasotzen dituzten gaiak aztertuz, azpimarragarria da
ekintza planetan mugikortasunak duen presentzia, %11ko pisu erlatiboa dutelarik Planetan
kontutan hartzen diren 24 gai eremuak kontutan hartuz. Beraien ezarpen-maila nabarmena
da baita ere, 2014ra arte 168 ekintza gauzatu direlarik. Aipatzekoa da batia ere Garapen
ekonomikoa, Hondakinak, Ongizatea eta gizarteratzea eta Lurraldea eta antolamendua
gaien ezarpen-maila. 5 gai eremu hauek ekintza planetan gauzatu denaren ia %50a
bateratzen dute.
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AGENDA 21eko EKINTZA PLANEK KLIMA ALDAKETAREN AURKEKO
BORROKARI EGITEN DIOTEN EKARPENA Nabarmena da batia ere Klima aldaketaren
inguruan udalek burutzen dituzten ekintzak, klima aldaketaren arintzean zuzenki eragiten
duten arlo desberdinak hartu behar baitira kontutan– energia (gauzatutako 63 ekintza),
mugikortasuna eta garraioa (168) eta atmosfera eta hondakinak arloetan gauzatutako
ekintza batzuk-, baita egokitzapenean ere- bioaniztasuna eta ingurumen naturala eta ura eta
ingurumen arriskuaren inguruko ekintza batzuk, besteak beste-.

BARNE
KOORDINAZIOA
PARTAIDETZA

ETA

HERRITARREN

AGENDA 21aren ZEHARKAKOTASUNA HOBETZEKO ERRONKA Ekintza planetan gai
eremu berriak sartzeak agerian uzten du Agenda 21aren erronketako bat prozesuaren
zeharkakotasuna eta, berau ziurtatzeko, barne koordinaziorako mekanismoen hobetzea
dela.

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA HOBEKUNTZA AUKERA GISA Agenda 21eko
ekintza planaren berrikuspenak barne koordinaziorako eta herritarren partaidetzarako
mekanismoak egokitzeko eta hobetzeko aukera suposatzen du.

BARNE KOORDINAZIORAKO MEKANISMOEK ETA HERRITARREN PARTAIDETZA
MEKANISMOEK PLANAREN EZARPENEAN ZEHAR DUTEN ROL-A SENDOTZEKO
ERRONKA Garrantzitsua da ekintza planaren ezarpen fasean barne koordinaziorako
mekanismoek eta herritarren partaidetza mekanismoek betetzen duten rol-a sendotzea,
planaren diseinu fasean izan duten eginkizunekin bat datorren rol konkretua emanez.

EGONKORRAK DIREN ETA ARAUTUAK DAUDEN PARTAIDETZA MEKANISMOEK
AGENDA 21ean ERAGIN HANDIAGOA DUTE Egonkorrak diren eta araudia edo
funtzionamendu arauak dituzten partaidetza mekanismoek Agenda 21ean eragin
handiagoa dute eta ezarpen fasean aktiboagoak dira.
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