ERRONKAK / RETOS
Hiri berde bat sortzea ikuspegi
holistiko batetik eta planteamendu
errealistetatik abiatuta.

AUKERAK / OPORTUNIDADES

Hiriaren beraren balioa:
- Geografia.
- Tamaina.
- Ezagutza.
- Giza kapitala.
Post-it:
Post-it:
- Denen erronka dela
- Enpresek urarekin eta beste alderdi
kontzientziatzea.
batzuekin lotutako teknologiari
buruz duten ezagutza, herritarren
- Politika eta jarduera zehatzak
plangintza egokirako.
aplikatzea erraztea (ez du balio
arazoaren jakitun izateak).
- Oraindik ere jarduteko garaian
gaude.
- Planteamendu errealistak: denak ez
- Negozio eta enplegu aukera berriak
du balio. Interdependentziak:
irtenbideekin lotuta
- Herritarren kontzientziazioa
(egokitzapenari eta arintzeari
ekosistemen zerbitzuei buruz.
buruz), naturan oinarrituta.
- Orain ekitea klima aldaketaren
Teknologia zerbitzu gisa, eta ez
eraginei aurrea hartzeko, jakitun
negozio gisa.
izanez egokitu egin beharko garela.
Energia sortzeko ohitura aldaketa.
- Etengabe bermatzea herritarren
hornikuntza klima aldaketak eragin - Gure ingurune geografikoa: itsasoa,
ditzakeen murrizketen baitan.
mendia, ibaiak... hirian
txertatuta.
- Ikuspegi holistikoa txertatzea
klima aldaketaren kudeaketan,
- "Giza" tamainako hiria, eta, beraz,
ingurune naturala arazoaren
egiten dena ikusgarria eta
konponbidearen zati gisa
antzemangarria da.
txertatzeko aukera emango duena.
- Udalerriko bizi kalitatea hobetzea
Zerbitzu ekosistemikoak,
eta parte-hartzea/erantzukidetasuna
azpiegitura berdea.
sustatzea.
- Azpiegitura berdea.
- Berotegi efektuko gasak murrizteko
Hiria planifikatzea zerbitzu
gaitasuna uren potabilizazio,
ekosistemikoak eta horien onurak
garraio eta arazketa prozesuen
aintzat izanda.
energia kontsumoak murriztean
(termikoak eta elektrikoak).
- Energia berriztagarri edo
eraginkorraren ekoizpena
areagotzeko gaitasuna.
- EBren politika. = "Uraren/Habitaten
/ …" Zuzentaraua eta azpiegitura
berdearen plana.
-

-

ERRESISTENTZIAK / RESISTENCIAS
-

Legedia: aurrerapenak eragozten
ditu.

Post-it:
- Oinarri ekonomikoak, planteamendu
sistemikoa eta erabilera
teknologikoa.
- Herritarrengan sendo ezarritako
kontsumo ohiturak.
- Lortu nahi den hiri garapenaren
maila; natura eremuei eta eremu
berdeei eustearen aurka joan izan
ohi da beti.
- Energia berriztagarrien
ekoizpenaren arloko egungo legedia
horiek garatzearen aurkakoa da.
- Ibai ekosistemei buruzko
ingurumenaren arloko
kontsiderazioak objektiboki aurka
egiten diete mini-hidraulikoen
aprobetxamenduei.
- Erabakien eskumenak partekatzea
administrazio mailan.
- Herritarrek parte hartzeko
zailtasuna eta ohiturak aldatzeko
erresistentzia.
- Dinamikak eta inertziak
administrazioan, Udalaren lidergoa
murritz dezaketenak helburuak
gauzatzeko.
- Kontzientzia falta herritarrengan
klima aldaketarekin eta jarduteko
duten gaitasunarekin lotutako
arazoei dagokienez.
- Egungo gure bizimoduaren
erosotasuna (mehatxua oso urrun
ikusten dugu).

Kontzientziatzea eta erantzukide
bihurtzea.
- Eragile publikoak.
- Eragile pribatuak.
- Herritarrak.

-

Hiri hobea sortzea:
- Koherentzia politikoa.
- Herritarren inplikazioa.
- Energia berriztagarriak sortzea.

Ohiturak.
Urruntasun sentipena.
Egiten dugunak garrantzirik edo
eraginik ez izatearen sentipena.

ERRONKAK / RETOS

AUKERAK / OPORTUNIDADES

Egungo kontzientziazio handiena
aprobetxatzea.
Krisia aprobetxatzea hartutako
irtenbideak berrikusteko
(birkalifikatzea, garraio ohiturak,
kontsumo ohiturak...).
Post-it:
Post-it:
- Emisioak murriztea - munduko tasa. - Belaunaldi berriak.
- Gure hiriak naturalizatzea.
- Plangintza berrikustearekin, egoera
hobetzea klima aldaketari
- Lurzoru natural eta habitat guztiak
dagokionez. Ekologia.
babestea.
- Prozesuan inbertitzeko une egokia
- Egokitzapen plana.
(Donostian ez gaude muturreko
- Premiak aztertzea eta, klima
egoera batean).
aldaketari dagokionez maneiatzen
- Herritarren kontzientziazio maila
ari garen irizpideekin, hala
onargarria da; hori baliatu eta
badagokio, udal plangintza
sustatu behar du jardun publikoak.
berrikustea.
- Etorkizun hobea, osasun hobea,
- Administrazioan, funtzionarioak
gizarte sintonia hobea.
independenteak izan daitezen
- Belaunaldi berriak.
lortzea beren irizpideetan,
txostenak egitean eta legea
- Tokiko baratzeak.
aplikatzean askatasuna murrizten
- Baratze balkoiak.
dieten presioak jasan behar izan ez
Erlaxazioa, gizartearen estresa
ditzaten.
hobetzea.
- Elikagai
- Herritarrak konbentzitzea.
"ekologiko/biologiko/organikoen"
- Normaltasunera - egonkortasunera
kontsumoaren mugimendua goraka doa
itzultzea.
(tokiko eta sasoiko
- Bizi ohiturak aldatzeko premia.
ekoizpenarekin... lotuta dago).
- Kontsumo ohiturak.
- Ondasunak garestitzea (ura...). 
irudimena, sistema eraginkorren
- Elikaduraren industria.
garapena.
- CO2 isuriak murriztea.
- Etorkizun beltza izango dugula
barneratzea, aldatu ezean.
-

ERRESISTENTZIAK / RESISTENCIAS

Administrazioaren gardentasuna
hobetzea.
Bizi ohiturak eta hiriak kudeatzeko modua aldatzea.

-

Hiri berde baten helburua
barneratzea.
Kontzientziazioa areagotzea.

-

Interes ekonomikoak.
Eskuratutako inertziak.

Post-it:
- Interes ekonomikoak.
- Merkatuaren arau okerrak (ez
dituzten ondo barneratzen kostuak,
merkeagoa da RR berriak
kontsumitzea, berreskuratzea edo
berrerabiltzea baino.
- Inertziak sistemetan (adib.
dagoeneko muntatu dauden hiriak),
baina baita pertsonengan ere (batik
bat teknikoak).
- Eskuratutako ohituren inertzia eta
erosotasuna.
-

-

Herritarren erresistentzia.
Interes ekonomikoak plangintza
espekulatibo batean.
Txandako gobernuaren zerbitzura
dagoen administrazio bat lortzeko
interesa.
Legedia kontraesankorra. Interes
partikularrak. "Lehentasunak".
Neurri praktikoak eta errealistak
ezartzeko zailtasuna.

-

Hiri ingurunea hobetzea.

