ERRONKAK / RETOS

AUKERAK / OPORTUNIDADES

1- Zer ekintza egiten jarraitu behar
1- Bizi estilo osasuntsuak gauzatzeko
den eta zein egiteari utzi
ingurune egokia.
identifikatzea. (Airearen kalitatea 2- Egungo unea egokia.
hobetzea eta ibilgailu motorizatuen
presentzia murriztea).
2- "Ekologia morala" garatzea gizarte
konprometituaren balioetan
(kontsumoa, etxebizitza,
energia...)

ERRESISTENTZIAK / RESISTENCIAS

1- Bizi estiloak nekez dira
iraunkorrak.
Zoriontasun kontzeptua ondasunen
eta zerbitzuen kontsumoari lotuta
egotea. Kontsumismoa.
Eta arrakasta soziala gaitasun edo
maila ekonomikoari.
2- Koordinazio falta politiketan.
Hauek falta dira:
Epe ertainera/luzera begirako
ikuspegia.
Estrategiak.
Konpromiso eta koherentzia
politikoa.
Post-it
Post-it
Post-it
- Elikadura/kontsumo osasuntsuagoa
- Herritar "kirolariak" - jarduera
- Zailtasuna.
sustatzea (tokiko produktua).
fisikoa - kontzientziazioa.
- Politika desberdinak koordinatzea.
- Airearen kalitatea.
- Hiri/inguru egokia bizi ohitura
- Barneratuta dauden bizimodu eta
iraunkorrak-osasuntsuak sustatzeko.
- Isuria murriztea.
lanerako modu ez iraunkorrak eta
- Donostiak mugikortasun iraunkorreko
osasuntsuak ez direnak.
- Aldaketa modu positiboan ikustea,
aukera asko eskaintzen ditu:
gure planeta bizitzeko eta
- Erosotasunaren bizi estiloa
bidegorrien sarea, tamaina,
partekatzeko modu egokientzat.
baztertzea.
atsegina...
- Elikadura ekologikoa.
- Zoriontasun eredua - arrakasta
- Ingurune irisgarriko eta egokiko
ekonomikoa.
- Naturaguneak babestea.
hiria
da
jarduera
fisikoa
Gizartea  eredua - zoriontasuna
- Donostia lanerako leku gisa, eta ez
sustatzeko.
turismoan eta ostalaritzan
 aisialdi kontsumista,
- Erlazionatzen den komunitatea.
zentratuta.
erosotasuna / energia kontsumoa.
- Donostiaren ezaugarriak:
- Garraio publikoa sustatzea.
Kultur balioa.
oinezkoentzako kaleak, bidegorriak,
- Aisialdi espazio osasungarriak.
- Beroa/hotza.
kultur etxeak...
- Udalaren ekintza klimatikoa
- Haurrak.
- Ingurunea errespetatzen duen
txertatzea ikuspegi
bizimodua, eta, beraz, gainerako
integratzailearekin arintzeen eta
- Kontsumo eredu/bizi estilo
gizakiak errespetatzen dituena.
egokitzearen artean politika
ezegokiak klima aldaketa arintzeko.
- Klima aldaketa kultura gisa,
sektorial guztietan.
- Inertziak.
muturreko gertakariak...
- Klima aldaketari dagokionez
- Denbora aurreztea.
Osasunarekiko kezka, inguruneko
herritarren pertzepzioa aldatzea.
- Zenbait politikek epe ertain/luzera
baldintzekin lotuta (keak, osasuna,
- Informazioa areagotzea.
begirako ikuspegi eskasa dute.
tabakoa...).
- Zer geratu edo zer egiten ez
- Batzuetan udal edota udalaz
- Planetaren bioaniztasun handia eta
jarraitu identifikatzea.
gaindiko estrategiak ez doaz ildo
giza aniztasuna salbatzea.

-

-

-

-

-

Eguneroko ohiturak aldatzea.
Otorduak.
Joan-etorriak.
Kontsumo ohiturak.
Sentsibilizazioa, hezkuntza eta
herritarren erantzukidetasuna
klimaren eta osasunaren binomioaren
inguruan.
OMEk ezarritako airearen kalitate
immisioko mailak baino maila
baxuagoetara iristea.
Hirian gasolina/diesel ibilgailu
motorizatuak pixkanaka murriztea,
erabat desagertu arte.
Kontzientziatzea eta denentzako
ekologia morala sortzea.

-

-

-

Udalak kontsumo arduratsua eta
eredugarria egitea hainbat arlotan:
mugikortasuna, energia,
eraikuntza...
Gizartea eta belaunaldi berriak
kontzientziatzea.
Pariseko konpromisoak baliatuz:
kontsumo iraunkor (tokikoago) eta
ekonomia zirkular baten aldeko
apustua egitea.
Energia kontsumo txikiagoa
etxebizitzaren sektorean, energia
berriztagarrien alde eginez.

-

-

-

-

berean.
Kontzientzia politikoaren falta
herritarrak ingurumenaren arloan
informatzeko/sentsibilizatzeko
proiektu baten aldeko apustu
urgentea egiteko premiaren aurrean.
Kontzientzia falta dago herritarrek
kontsumo iraunkorra egin dezaten.
Herritarren pertzepzioa: "niri ez
dit eragingo; pasatzea".
Irabazizko interes ekonomikoak.
Okelaren dieta.
Gastronomia, ostalaritza,
sagardotegia.
Banakako kontzientziazioa.
Sinesgogortasuna klima aldaketaren
aurrean eta epe luzera begirako
inplikazioen aurrean.
Erosotasuna.

ERRONKAK / RETOS
1- Bizitza osasuntsua lortzea:
- Elikadura.
- Mugikortasuna.
- Errespetua.
2- Erantzukidetasuna:
- Herritarrak.
- Administrazio publikoak.

AUKERAK / OPORTUNIDADES

1- Hiri eta gizarte ingurunearen
kalitatea:
- Tamaina.
- Sare sozialak.
- Erronkak onartzeko gaitasuna.
2- Momentua:
- Kontzientzia ekologikoa.
- Hondamendi naturalak (muturreko
gertakariak).
Post-it
Post-it
- Energia berriztagarrien erabilera
- Hiriaren eta ingurunearen
erraztea petrolioaren eratorriekiko
dimentsionamendua.
mendekotasuna murrizteko.
- Hiriaren egitura.
-  Mugikortasun aktiboa.
- Momentua. Pariseko goi bilera /
informazioa eskuragarri.
- Bizitza osasuntsua sustatzea.
Elikadura, erritmoa.
- Hiriaren azpiegitura, gizartea.
- Herritarrak kontzientziatzea
- Familia sarea.
jarduera fisikoak eta elikadura
- Gizarte sarea.
osasuntsuak osasunerako dakartzan
- Tokiko azpiegiturak.
onuren inguruan.
- Hiri eskuragarria.
- Elikadura ohiturak aldatzea.
- Hiri "lagunkoi" hau aprobetxatzea:
Berde +.
ia laua, espaloiak, bidegorriak...
Alkohol -.
- Jendearen kontzientziazioa
- Bizitza - hiria + lasaia
aprobetxatzea.
(topalekuak, garraiorik gabeko
- Kontzientzia ekologikoa.
lekuak. Garraio iraunkorra.
- Klima aldaketaren adierazpenak.
- Elikadura osasuntsua.
- Gure hiri ingurunearen kalitatea.
- Herritarren sentsibilizazioa.
- Hiri irisgarria.
- Aldaketa/osasuna.
- Maia kontzientziazioa.
- Pertsona bakoitzak klima aldaketan
- Herritarrekin komunikatzea.
eta gure osasunean dugun
- Bizitzarako aldaketa positiboak:
erantzukizuna onartzea.
elikadurakoak.
- Datu fidagarriak lortzea eta ondo
transmititzea.
- Elikadura/errespetuaren arloko
ohitura onen hezkuntza
azpimarratzea.
- Ariketa fisikoa, autoa ez

ERRESISTENTZIAK / RESISTENCIAS
1- Gizartearen eredua.
- Kontsumista.
- Erosoa.
2- Estrategien sinesgarritasun falta.
- Urrunekoak.
- Presio eta interes ekonomikoko
lobbyak.

Post-it
- Katea handien interesak.
- Bizi ohitura sedentarioak eta
estres handikoak aldatzea.
- Hezkuntza falta.
- Kostu ekonomikoak.
- Bizi estilo erosoa.
- Ekonomia.
- Dirua: eraikuntzak isolatzea.
- Denbora: ibiltzea - garraioa.
- Ostalaritzaren interesak.
- Erosotasuna.
- Gizartearen eredua.
- Tartean sartzea (arazoaren zati
gara).
- Estrategien sinesgarritasun falta,
errealitatera jaisten ez badira.
- Egungo testuinguru sozioekonomikoa.
- Ohitura aldaketa.
- Enpresa lobbyen interesak.
- Merkataritza zentroen, poligono
teknologikoen eta abarren hiri
zabalkuntza eraldatzea.

-

erabiltzea.
Mugikortasun motorizatutik giza
mugikortasunera aldatzea.
Bizitza osasuntsua (elikadura,
mugikortasuna).

