
AZKEN TXOSTENA
2019ko abendua

GAZTEEN
III.FOROA
BIZKAIA

IRAUNKORRAREN
alde KLIMA ALDAKETAREN ERRONKA



AURKEZPENA
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala zaintzeko Sailak eta Eusko Jaurlaritzak, Ingurugela 
delarik koordinazioaren ardura duenak, aurreko abenduaren 10ean Ingeniaritza Eskolan Iraunkortasunaren aldeko 
Bizkaiko III. Gazteen Foroa antolatu zuten.

Oraingo honetan, jardunaldiaren protagonistak Bizkaiko Lanbide Heziketako ikastetxe desberdinetako ikasleen 
ordezkariak izan ziren. 

HELBURUAK
•	 Iraunkortasuna LH-ko ikasketak egiten dituzten pertsonei hurbiltzea.

•	 Gazteen artean eztabaida esparru bat zabaltzea ingurumen iraunkortasunaren inplikazioari buruz haien 
etorkizuneko lan eremuetan.

•	 Adituak eta arduradun politikoak gazteekin harremanetan jartzea, hain zuzen ere, enpresen jasangarritasunean 
aurrera egiteko ahalbidetzen dituzten proposamenak bilatzeko.

ERRONKA GARBIA

Jardunaldi honetako helburu inportante bat Erronka Garbia ziurtagiria lortzea izan zen. Ziurtagiri honek Ingurumen 
aldetik jasangarriak diren ekitaldiak aitortzen ditu. Bai ekitaldia antolatzeko baita burutzeko ere Ingurumen eta 
jasangarritasun irizpideak kontuan hartu ziren, Foroaren ospakizunak ingurumenean eragiten dituen inpaktu 
negatiboak minimizatzeko asmoz. 

Horretarako, ekitaldia antolatzeko behar izan diren fase guztietan, ospakizunean sortutako inpaktuetaz gain, 
erabilitako elementu guztien osagaien bizi-zikloan eratorritako inpaktuak kontuan hartu dira, hala nola, lehengaiak 
lortzerakoan sortutako ondorioak, ekoizpenean edo garraioan.

II. Foro honetan sortutako inpaktuak kalkulatzeko, datuen bilketa eta azterketaren bidez, ekitaldia monitorizatu zen; 
Honek ekitaldiaren aztarna konpentsatzea erraztu du. 

EGITARAUA

9:00 Parte hartzaileen erregistroa

9:15 Agurra eta jardunaldiaren aurkezpena

Joseba Ruiz de Loizaga Lafuente. Ingurumen-Heziketa zerbitzuaren Arduraduna, Eusko Jaurlariza.

María Presa Fernández, Ingurumeneko Zuzendari Nagusia, Bizkaiko Foru Aldundia

9:30 Lan dinamikak. Garapen Iraunkorraren Helburuak. Klima aldaketaren erronka

Ikasleen lan taldeak:
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•	 GIH 2: Elikadura. Goserik ez. ELIZEGI TALDEA 

•	 GIH 3: Osasuna eta ongizatea. EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILA

•	 GIH 4: Kalitate oneko hezkuntza. NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA

•	 GIH 7: Energia. EKI FUNDAZIOA

•	 GIH 12: Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. SAREKO ENEEK 

Irakasleak:

•	 Laura Garrorekin lan dinamika (MasDosA)

11:30 Atsedenaldia-hamaiketakoa

12:00 Osoko bilkura: Lanbide Heziketako gazteak iraunkortasunerantz

13:30 Foroari agurra

PARTE HARTZAILEAK
Bizkaiko Lanbide Heziketako ikastetxeetako 116 ordezkari. (Ikasleak eta irakasleak):

•	 CIFP Elorrieta - Errekamari LHII (Bilbao)

•	 IES Juan Antonio Zunzunegui BHI (Portugalete)

•	 CIFP Repélega LHII (Portugalete)

•	 IES Eskurtze BHI (Bilbao)

•	 IMFPB Basauri OLHUI (Basauri)

•	 CIFP Andra Mari LHII (Galdakao)

•	 IES J.M Barandiaran BHI (Leioa)

•	 EGIBIDE (JESÚS OBRERO)

•	 CPES Peñascal BHIP (Bilbao)

•	 CPES Centro Formación Somorrostro BHIP (Muskiz)

•	 CIFP Leioako Ostalaritza Eskola LHII (Leioa)

•	 CIFP San Jorge LHII (Santurtzi)

•	 CPES Zabalburu BHIP (Bilbao)

•	 CPEIPS Calasanz Santurtzi HLBHIP (Santurtzi)

•	 IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao)

•	 CPES Harrobia BHIP (Bilbao)
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ANTOLATZAILEAK
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko saila eta Eusko Jaurlaritza, Ingurugela 
delarik koordinazioaren ardura duena.

LAGUNTZAILEAK
•	 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

•	 Elizegi Taldea

•	 EKI Fundazioa

•	 Novia Salcedo Fundazioa

•	 MasDosA

•	 Ortzadar S.M.

•	 Sareko ENEEK

•	 Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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JARDUNALDIAREN AURKEZPENA
Saioari agurra emateko, izena emandako ikastetxeen partaideekin batera, Joseba Ruiz de Loizaga, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen-Heziketa Zerbitzuaren Arduraduna eta María Presa Fernández, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumeneko 
Zuzendari Nagusia, batu ziren Ingenieritza Eskolako areto nagusian.

Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiko Xabier Arana Eiguren eta Ingurugelako Uxue Alli Alonso bertaratu ziren forora.

Jardunaldiaren egitaraua aurkeztu eta ikasleak eta irakaslean Garapen Iraunkorraren Helburuekin lotutako taldeetan 
banatzera gonbidatu zituzten:

•	 GIH 2: Elikadura. Goserik ez. ELIZEGI TALDEA 

•	 GIH 3: Osasuna eta ongizatea. EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILA

•	 GIH 4: Kalitate oneko hezkuntza. NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA

•	 GIH 7: Energia. EKI FUNDAZIOA

•	 GIH 12: Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. SAREKO ENEEK
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LAN TALDEEN DINAMIKA
Iraunkortasunaren aldeko Bizkaiko III. Gazteen Foroa bi zatitan banatu zen. Lehenengo zatian, 5 lan talde osatu 
ziren. Irakaslegoak ere, taldeka egin zuen lan, bi taldeetan banatuz: bata osoko bilkuran batu zen eta bestea 
Unibertsitateko gela batean.

Ikasleen bost taldeak, Garapen Iraunkorraren Helburu ezberdinen arabera osatu ziren. Lan taldeak metodologia 
komun bat oinarritzat hartuta garatu ziren tailer formatuan aukeratutako helburu, klima aldaketa eta euren familia-
profesinalen arteko harremana eztabaidatzeko.

Hasteko, talde bakoitzean gaian aditua zen pertsona batek ideia nagusiak azaldu zituen eztabaida eta hausnarketa 
bultzatzeko.

Azkenik, talde bakoitzak, ondoren osoko bilkuran aurkeztuko ziren gaien inguruko ideia eta jakin-minak, konpromiso 
eta proposamen bat adostu zituzten. Talde dinamika ekolider gazteek bideratu zuten, eta horretarako lan taldeetan 
erabiliko zen metodologia aurkezteko saioa izan zuten aurretik..

Jarraian, ikasleek bost lan taldeetatik ateratako ideiak erakusten dira, eztabaida eta eraikuntza prozesuaren fruitua 
izan direnak. Ideiak hauek aztertu ondoren eta lehentasuna eman eta gero, osoko bilkuran aurkeztu ziren talde 
bakoitzetik ateratako ondorio gisa.

1.  GIH 2: ELIKADURA. GOSERIK EZ.

Lan taldea (euskaraz)

Elikadura eta Goserik ez gaiaren inguruan eztabaidatu zuen taldeko adituak Garazi Carcamo Elizegi (Basccok-eko 
Zuzendaria), Álvaro Gómez Hernández (Bascook jatetxeko Sukaldeburua) eta Cristina Alonso Jáñez (Elizegi Taldeko 
Komunikazio Arduraduna eta Estrategia-Aholkularia).

Jarraian, aurkezpenaren ondoren lantaldean ateratako ideiak aurkeztuko ditugu, osoko bilkuran azaldu zirenak:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa kontuan hartuta, 
zer da garrantzitsuena? Zer izan da deigarriena? Zer iruditzen zaizu falta dela? Zer harreman dago Klima 
Aldaketaren eta landutako GIH-aren artean?
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•	 Zenbait familia profesional estuki lotuta daude, esate baterako, ostalaritza, dietetika, ingurumen-kontrola 
edo hezkuntza.

•	 Elikadura iraunkorra lortzeko ideiarik aipagarrienak: km 0, autoekoizpena, iturriko ura erabiltzea, produktuak 
berrerabiltzea

•	 Energiaren autoekoizpena eta erabilitako uraren kudeaketa faltan bota ditugu

•	 Klima aldaketaren ondorioz ur eskasia aurreikusten da lurralde askotan, eta ura ezinbestekoa da elikagaien 
ekoizpenean.

2.  Nola eragin dezakegu gure familia profesionala iraunkorragoa izan dadin?

•	 Stockaren kontrola.

•	 Erosketa arduratsua eta sasoiko produktuen erosketa.

•	 Haragiaren kontsumoa murriztea.

•	 Birziklapena sustatzea.

•	 Produktu iraunkorragoa eskaintzea.

•	 Produktuak ez xahutzeko sistemak erabili: hozkailu solidarioa, tupper-ak etxera eramateko...

3.  Zer eskatzen diegu zehazki Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta enpresei, iraunkorragoa izan dadin?

•	 Legeak aldatu, elikagaiak aprobetxatu ahal izateko.

•	 Klima-aldaketari buruzko ikasgai bat sortzea.

•	 Erakunde publikoetan elikagaiak nondik datozen kontrolatzea eta baliabide ekologikoak erabiltzea: 
berogailua, energia, ura...

•	 Nekazaritza iraunkorrerako diru-laguntzak sortzea.

•	 Beharrezkoa ez den plastikoa kentzea.
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2.  GIH 3: OSASUNA ETA ONGIZATEA

Lan taldea (gaztelainaz)

Osasun eta Ongizate taldeko aditua Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Adikzioen Saileko Mari Carmen Urbieta González 
izan zen, Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariordetzan Ingurumen Osasuneko arduraduna.

Jarraian, aurkezpenaren ondoren lantaldean ateratako ideiak aurkeztuko ditugu, osoko bilkuran azaldu zirenak:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa kontuan hartuta, 
zer da garrantzitsuena? Zer izan da deigarriena? Zer iruditzen zaizu falta dela? Zer harreman dago Klima 
Aldaketaren eta landutako GIH-aren artean?

•	 Taldeko hainbat lanbide-arlo osasunarekin eta osasunarekiko prebentzioarekin eta informazioaren 
transmisioarekin nolabait lotuta daude: farmazia, pertsonei arreta ematea, kirolak … 

•	 Aurkezpenean oso garrantzitsutzat jo da airearen eta uraren kalitatearen kontrola, izurriteen prebentzioa, 
azaleratzen ari diren gaixotasunak eta kontzientziazioa.

•	 Deigarriena azaleratzen ari diren gaixotasunen agerpena ezagutzea izan da, bai eta gaixotasun horiek 
prebenitzeko eta desagerrarazteko moduari buruzko ezjakintasuna ere.

•	 Herritarrei prestakuntza handiagoa ematea falta dela iruditu zaigu. Ekintza indibidualak ondasun kolektibo 
baten alde, harreman handiagoa GIHen eta klima-aldaketaren artean.

•	 Zenbat eta gehiago kontsumitu, orduan eta kutsadura handiagoa eta bizi-kalitate eta osasun txikiagoa.

2.  Nola eragin dezakegu gure familia profesionala iraunkorragoa izan dadin?

•	 Ikastetxeetan hiru B ‘ak praktikatzea, kontsumoa murriztea oro har: ura, energia, etab.

•	 Hondakinen kudeaketa zuzena eta zorrotza egitea: produktu kimikoen arriskugarritasunari eta toxikotasunari 
buruzko prestakuntza eta informazio egokia ematea.

•	 I+G+Bn inbertitzea.

•	 Sendagaien dosi zehatza ematea.

•	 Stockaren kontrol egokia mantentzea.
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3.  Zer eskatzen diegu zehazki Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta enpresei, iraunkorragoa izan dadin?

•	 Ingurumenean eraginik ez duten prozesuak, produktuak eta teknologia erabiltzea.

•	 Kutsadura-mailak murriztea.

•	 Isurien legeetan zorrotzagoak izatea.

•	 Iraunkortasunerako hezkuntzan gehiago inbertitzea (txikitatik).

•	 Klima-aldaketaren arazoari garrantzi handiagoa ematea: hitzaldiak eta abar.

•	 Ikerketan diru gehiago inbertitzea.

•	 Enpresen konpromiso handiagoa, beren baliabideak hobeto aprobetxatzeko.

•	 Diagnostiko aurreko neurri gehiago (diagnostiko goiztiarra).

•	 Erakunde publikoetan stockaren mantentze egokia egitea. Kudeaketa eraginkorra.

•	 Zehapen ekonomiko eredugarriak.

•	 Hobekuntza eta aldaketetan pertsonen parte-hartzea eta konpromisoa sustatzea.
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3.  GIH 4: KALITATEZKO HEZKUNTZA

Lan taldea (gaztelainaz)

Kalitatezko Hezkuntza taldeko aditua Maria Jesus Novo izan zen. Novia Salcedo Fundazioaren talde profesionalaren 
parte da, eta gazteen enplegagarritasunarekin, enpresen eta erakundeen lehiakortasunarekin eta berrikuntza-
kulturarekin, eta Europako eta nazioarteko lan-sareak eta aliatuak inplikatzen dituzten proiektuetan laguntzen du.

Jarraian, aurkezpenaren ondoren lantaldean ateratako ideiak aurkeztuko ditugu, osoko bilkuran azaldu zirenak:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa kontuan hartuta, 
zer da garrantzitsuena? Zer izan da deigarriena? Zer iruditzen zaizu falta dela? Zer harreman dago Klima 
Aldaketaren eta landutako GIH-aren artean?

•	 Hezkuntzaren garrantzia: ingurumena, garapen pertsonala, praktikak …

•	 Ingurumenarekiko kontzientziazioaren garrantzia, baita helduetan ere.

•	 “Acting”-aren garrantzia: “B-ak”, baratze ekologikoak, sendagai naturalak, oihalezko poltsak …

2.  Nola eragin dezakegu gure familia profesionala iraunkorragoa izan dadin?

•	 Lehen: enpresei NBEak bermatuz, kutsaduraren aurkako iragazkiak erabiliz, pixoihalen alternatibak ikertuz, 
lantokiak isolatuz eta eguzki-argia erabiliz, teknologiaren erabilera antolatzea energiaren erabilera murrizteko, 
eta pantailak eta webguneak erabiltzea paperaren erabilera murrizteko.

•	 Bitartean: hondakinak kudeatuz, mugikortasun publiko jasangarria sustatuz, edateko uraren iturridun 
aplikazioak sortuz, banbuz eta kotoiz egindako arropa eta zurezko jostailuak erabiliz, eskuoihaltxoen ordez 
belakiak erabiltiz, baratze ekologikoak sortuz.

•	 Ondoren: botikak birziklatuz, hondakinak gutxituz, osagai informatikoak birziklatuz.

3.  Zer eskatzen diegu zehazki Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta enpresei, iraunkorragoa izan dadin?

•	 Kalitatezko hezkuntza, publikoa eta doakoa guztiontzat.

•	 Segurtasun- eta iraunkortasun-legeak maila guztietan betetzeko konpromisoa (Foru Aldundia, Eusko 
Jaurlaritza, enpresak …)
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•	 Enpresek material jasangarriak erabiltzea.

•	 Lan-ordutegiaren zati bat prestakuntzara bideratzea.

•	 Guztientzako diru-laguntzak eta bekak, lortutako kalifikazioekin loturarik gabe.

•	 Enpresak lagundu iraunkorragoak izan daitezen.

•	 Prestakuntza-hitzaldiak proposatzea enpresei eta zuzendaritzako langileei.

•	 Osagai elektronikoetarako edukiontziak.

•	 Titulazioarekin bat datorren lana.

•	 Benetako arazoei buruzko ikasketa-plana.
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4.  GIH 7: ENERGIA

Lan taldea (gaztelainaz)

Energia taldeko aditua Ignacio Mingo izan zen, Eki Fundazioko koordinatzailea, 2017an sortu zenetik.

Jarraian, aurkezpenaren ondoren lantaldean ateratako ideiak aurkeztuko ditugu, osoko bilkuran azaldu zirenak:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa kontuan hartuta, 
zer da garrantzitsuena? Zer izan da deigarriena? Zer iruditzen zaizu falta dela? Zer harreman dago Klima 
Aldaketaren eta landutako GIH-aren artean?

•	 Mundu mailan energia garbia eskuratzea beharrezkoa da klima-aldaketa geldiarazteko.

•	 Energiak batzen gaitu.

2.  Nola eragin dezakegu gure familia profesionala iraunkorragoa izan dadin?

•	 Inpaktu kimikoa minimizatzea birziklapenaren eta kontsumo arduratsuaren bidez.

•	 Berogailuak eskuz erabiltzea. Eraginkortasun eta iraunkortasun handiagoa.

•	 Sare automatikoko sistema erabiltzea

•	 Argi-sentsoreak erabiltzea.

3.  Zer eskatzen diegu zehazki Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta enpresei, iraunkorragoa izan dadin?

•	 Eraikin publikoetan energia berriztagarriak instalatzea.

•	 Jarduten ez bada zer gertatuko den ikusarazi.

•	 Inbertsio handiagoa ez ezik, ingurumena errespetatzen duten erakundeei ikusgarritasun handiagoa ematea.
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•	 Informazioa hobetzea eta zabaltzea: iraunkortasuna irakasgaia sortzea.

•	 Energia eta material berriztagarrien garapena gehiago sustatzea.

•	 Ingurumenarekin lotutako jarduerak sustatzea.

•	 Birziklatzea erraztea eta birziklatzen ez duenari isuna jartzea.
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5.  GIH 12. EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUA

Lan talde (euskeraz)

Ekoizpen eta kontsumo arduratsuko taldeko hizlaria Remi Lizarralde izan zen. ENEEKen teknikari sustatzailea eta 
Sareko ekimenaren dinamizatzailea da.

Jarraian, aurkezpenaren ondoren lantaldean ateratako ideiak aurkeztuko ditugu, osoko bilkuran azaldu zirenak:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa kontuan hartuta, 
zer da garrantzitsuena? Zer izan da deigarriena? Zer iruditzen zaizu falta dela? Zer harreman dago Klima 
Aldaketaren eta landutako GIH-aren artean?

•	 Ekoizpena kontrolatuta eta kontsumo arduratsua eginda, ingurumen-inpaktua minimizatu ahal izango da.

2.   Nola eragin dezakegu gure familia profesionala iraunkorragoa izan dadin?

•	 Profesionalen bidez, hezkuntza-munduan eta enpresaburuen kontzientziazioa areagotzea, aldaketa 
progresiboa lortzeko.

3.  Zer eskatzen diegu zehazki Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta enpresei, iraunkorragoa izan dadin?
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•	 Enpresen eta sektore publikoaren konpromiso handiagoa: erabiltzen diren materialetan, garraioan... Hau 
da, ekoizpen sistema iraunkorragoa sortzea.
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6.  IRAKASLEEN LANTALDEAK
Irakasleek bi talde ezberdinetan lan egin zuten. Talde horiek, dinamiketarako ezarritako denboraren erdian,  euren 
artean trukatu egin ziren. Modu honetan bertaratutako irakasle guztiek jardunaldirako proposatutako dinamika 
biak landu ahal izan zituzten.

MasDosako taldeak (Laura Garro, Alberto Rodríguez eta Ana Ruigómez) eztabaidatu eta hainbat dinamika egin 
zituen ikasleen ekimena eta gatazken konponbidea sustatzeko.
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OSOKO BILKURA
12:00etan hamaiketakoa ondoren, ekitaldira bertaratutako persona guztiak osoko bilkuran batu ziren saioa 
jarraitzeko.

Gela nagusiko agertokian, gela bakoitzeko ikasle ordezkariak eseri ziren, honako hauekin batera:

•	 Xabier Arana Eiguren, Ingurumen Iraunkortasuneko eta Ingurumen Hezkuntzako atal burua

•	 Joseba Martínez, Ingurugelako zuzendaria

Ordezkari bakoitzak bere taldean adostutako ideiak azaldu zituen, eta aurkezpenen ondoren, galdera eta 
iradokizunen tarte bat zabaldu zen parte-hartzaile guztiei.

EKARPENAK OSOKO BILKURAN

Talde bakoitzaren azalpenaren ondoren, publikoari ere zabaldu zitzaion galdetzeko aukera. Hona hemen ekarpenak:

1. Foro hau bezalako saioetan bi aldeetatik paperaren erabilerari buruzko iradokizuna. Antolakuntzak argitu 
zuenez, paperean utzitako eremu zuria ikasleen idatzizko ekarpenak sustatzeko egin zen. Halere, hurrengo 
baterako tinta gabeko paper zuria ematea iradoki zen.

2. Papera aurreztearen inguruko papera. Ekolider batek paperaren erabilera iraunkorraren inguruan erantzun 
zuen.

3. Parte-hartzaile batek ikastetxeetan berrerabilitako folioak erabiltzeko proposamena bota zuen.

4. Ikastetxeetan hondakinak behar bezala bereizteko eta horiek birziklatzeko edukiontziak jartzeko 
proposamena.

5. Ekolider bateri galdera, led bonbilen inguruan botatako iruzkinari buruz. Honek, zera argitzeko du: bere 
ustean, ez direla arigirik onenak erabilera orduak gutxi direnean piztean asko kontsumitzen dutelako.

6. Parte-hartzaileetako batek liburuak urte batetik bestera berrerabiltzea proposatzen du. Leku askotan 
praktika hori guraso-elkarte batzuen kudeaketari esker egiten dela komentatzen du.
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7. Liburu elektronikoen erabilerari, horien eta aparatu elektronikoen ondorioei, paperaren erabilerari eta 
batzuk edo besteak hezkuntzan erabiltzearen komenigarritasunari buruzko eztabaida irekitzen da … Gazteen 
iritziak desberdinak dira. Ekarpen ezberdinen artean, “Liburu solidarioa” erabiltzea proposatzen dute.

8. Liburu elektronikoaren edo paperaren erabilera egokia den ala ez eztabaidan, saltoki txikian erosteak 
udalerriko iraunkortasunari eta ekonomiari ere mesede egiten diola ondorioztatzen da.

9. Ikasle batek gure eguneroko bizitan ohiturak aldatzea garrantzitsua dela komentatzen du, eta banakako 
ekintzak beharrezkoak direla. Gure ekintzek ere ondorioak dituzte, aldaketa ez dago bakarrik agintarien eta 
enpresen esku. Bestalde, aekintza positiboak sustatzea ondo legokeela adierazten du, ekonomikoki zigortu 
beharrean.

10. Eguneroko bizitzan plastikoa murrizteko erabilitako adibideren bat aipatu da.

11. Doako hezkuntza proposatzen da.

JARDUNALDIAREN AMAIERA

Amaieran, Joseba Martinez Huertak eskerrak eman zizkien parte-hartzaileei Ingurugelaren izenean, eta 
bertaratzeagatik zoriondu zituen. guztien artean lan ona eta eraginkorra egin dela adierazi zuen:

“Gailurrekin bakarrik ez dugu arazoa konponduko, gizarte konprometitua eta kontzientziatua beharrezkoa da. 
Gazteria horren erakusle zarete, eta gaur ikusi da “.

Halaber, Josebak konpromisoa hartu zuen foroan ateratako ondorioak Ingurumen eta Hezkuntza Sailari helarazteko.

Azkenik, 2030erako Euskal Ingurumen Hezkuntzaren Estrategiaren konpromisoa berritu dela eta lanbide 
heziketarakon 2030erako Agenda diseinatzeko eta garatzeko konpromisoa hartzen dutela jakinarazi du.

GAZTEEN
II.FOROA
BIZKAIA

IRAUNKORRAREN
alde

17


