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Testuingurua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondarearen elementuak belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, eta, 

pertsonen eta gizartearen identitatearen elementu bat eratzeaz gain, zenbait 

onura ekartzen diete biei: ekonomikoak, kulturalak, espiritualak... Horregatik 

guztiarengatik, gizarteak bere ondarea ezagutu eta baloratu egin behar du, 

eta hurrengo belaunaldiei haren berri eman behar die. 
 
 

Arazoa. 
 

 

Gizarte guztiek ondare-elementu kulturalak, historikoak eta naturalak dituzte 
beren ingurunean. 

 

Gizarteak eta botere publikoek ez dute beti erakusten ondare-ondasunen 
kontserbazioa bermatzeko behar besteko sentikortasuna. 

 

Demagun gure herrian ehun urtetik gorako baso bat dagoela, eta haren 

barruan talde megalitiko bat. Basoa errotik moztu behar dute, autopista bat 

egiteko, eta autopistaren ibilbideak aztarnategi megalitikoa gurutzatzen 

duenez, aztarnategia txikituta geratuko da. 
 
Zer iruditzen zaizu erabaki hori? Zer egin dezakezu hori saihesteko? 

 
Zer argumentatuko zenuke ondare hori defendatzeko? 

 
 

Xedea 
 

 

Hau jakitea eta baloratzea: herri baten ondarea haren ondasunen eta balioen 
multzoak osatzen du, eta ondasunak eta balio horiek naturalak, kulturalak, 



 
materialak edo ez-materialak izan daitezke. Ondarea gure identitatearen 
partetzat jotzea. 
 
 

Helburuak 
 

 

�  Inguruneko ondare kulturaleko, historikoko eta naturaleko elementuak 
identifikatzea eta baloratzea.  

�  Gure ondare historikoa, artistikoa, kulturala eta naturala baloratzea eta 
errespetatzea, bai eta beste kultura batzuena ere.  

�  Ondarea baloratzea, norbera eta gizarte osoa aberasteko baliabide bat 
den heinean.  

�  Ondare historikoa, artistikoa, kulturala eta naturala baloratzea, eta haren 
kontserbazioaren garrantzia ulertzea.  

�  Ondarea hobetzeko eta kontserbatzeko zer ekintza egin daitezkeen 
identifikatzea.  

�  Ondarea hobetzeko eta kontserbatzeko proposamenak lantzea. 
 
 

Ataza 
 

 

Autopista ehun urtetik gorako basoan eta aztarnategi arkeologikoan egiteak 

ekarriko duen egoeraren aurrean, lantzea eta egitea zenbait proposamen eta 

ekintza herritarren eta udal agintarien aurrean, basoa eta aztarnategia 

babesteko eta kontserbatzeko, gaur egun eta etorkizunari begira. Horrez 

gain, basoa ondasun babestutzat izendatzeko eskatzea. 
 
 

Jarraibideak 
 
 

�  Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko.  
�  Banakako eta taldeko lana egingo dute.  
�  Basoari eta haren aztarnategiari buruzko informazioa bilatu eta jasoko 

dute (idatzia, grafikoa, eta abar...).  
�  Basoari eta aztarnategi arkeologikoari buruzko txosten bat egingo dute 

(txostenean, azalpenak eta deskripzioak jasoko dira).  
�  Herritarren sinadurak biltzeko kanpaina egingo dute, basoa 

defendatzeko.  
�  Udal Kulturako zinegotziari zuzenduta gutun bat idatziko dute.  
�  Elkarrizketa bat egingo dute, eta Udal Kulturako zinegotziari bidaliko 

diote dokumentazio guztia.  
�  Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 


