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KULTURA POLITIKO BERRIARI BURUZKO DELIBERAZIO GUNEA
Gunea, 2021eko urriak 14, 11:30-13:30

1. Programa
Ordutegia

Jardunaldiaren
aurkezlea eta
gidaria

Gaia

Aurkezlea/
dinamizatzailea

11:30 -11:35

Ongietorria

Jose Ignacio
Asensio

11:35–12:00

Gipuzkoako azpiegitura berdeen
diagnostikoa. Non gaude eta nora
goaz.

Beatriz
Marticorena GFA

12:00 – 12:25 Jose Ignacio
Asensio

Esparru kontzeptuala
Biodibertsitate Nazionalaren
Estrategia.

Jorge Luis
Marquínez García,
Biodibertsitate,
Baso eta
Desertifikazioko
zuzendari nagusia
MITECOn

12:25-13:25

Talde dinamika

TTGRko partehartzaileak

Ebaluazioa eta itxiera

Mónica Pedreira
eta Leire
Goienetxea

13:25-13:30
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2. Parte hartzaileak
-

Mónica Pedreira
Nerea Errasti
Enrique Ramos
Jesús Alquézar
Bea Marticorena
Jorge Luis Marquínez
David Zabala
Aimar Insausti
Javier Pradini
Ainhoa González
Iñigo Doria
Izaskun Suberbiola
Xabier Curto
Carmen Jaca
Raul Husillos
Margarita Martín
Aitor Lizarza
Amaia Otazu
Jorge Segurado
Leire Goienetxea
Ainhoa Arrona
Naia Begiristain

3. Ongietorria
Mónica Pedreirak hasiera eman dio saioari, eta eskerrak eman dizkie partehartzaile guztiei Green Recovery Think Tankaren bigarren zikloaren irekierara
joateagatik. Aurreko saioan lehen zikloaren balorazioa eta itxiera egin zirela azaldu du.
«Orain, aurrera begiratu behar da, neutraltasun klimatikoa ziurtatzeko. Bigarren
zikloan, Green Deal-ean ezarri diren politika nagusiak lantzen hasi nahi dugu». Adierazi
du egokia dela Aldundiaren ekintzan islatu beharko liratekeen politikak lantzen hastea.
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Jarraian, azaldu du gaur aztertuko dugula biodibertsitatearen eta azpiegitura berdeen
zeregina. Lehenik eta behin, Gipuzkoako esparrua ezarriko dugu: Ingurumen
Zuzendaritzak zer egin duen». Mónica Pedreirak argitu duenez, lehenik eta behin,
biodibertsitatearen arloan lurraldearen egoera zein den jakin behar da, eta, ondoren,
zer ekintza egin behar liratekeen zehaztu. «Jorge Luis Martínez Garciaren esku-hartzea
ere izango dugu, ekintza planak garatzen lagun diezagun, ekonomia deskarbonizatzeko
eta jasangarritasuna lantzeko behar den ibilbide orria zehazte aldera».
Amaitzeko, Mónica Pedreirak eskerrak eman dizkie parte-hartzaile guztiei
bigarren zikloan laguntzeagatik: «Eskatuko dizuegu aktiboki parte har dezazuela.
Askotan, orri zuri bat izaten dugu aurrean, lankidetza publiko-pribatuko eredu batean
bete beharrekoa. Eredu ekonomiko edo sozial bat eraldatzeaz hitz egiten dugunean,
guztion lana behar da».

4. Gipuzkoako azpiegitura berdeen diagnostikoa. Non gaude
eta nora goaz.
Bea Marticorenak hitza hartu du Ingurumen Zuzendaritzak azken urteotan
egindako lana aurkezteko. «Gipuzkoako egoeraren diagnostikoa egin dugu: orain, ideia
eta hausnarketa guztiak adosteko unea da. Horretarako, zuen ekarpenak jaso nahi
ditugu. Gure departamentuari erabakitzeko unea iritsi zaio eta, beraz, aktoreen sarea
eduki nahi dugu». Azaldu duenez, azpiegitura berdea hainbat aukera dituen sare gisa
ulertzen da: «naturak klima erregulatzen du, ingurumen arazoak areagotzen ditu eta
hainbat espezie babesten laguntzen du. Nolabait, zerbitzu ekosistemikoen kontserbazio
egoeraren mende daude gure osasuna eta ekonomia». Bea Marticorenak hiru mailatan
banatzen ditu naturak eskaintzen dituen zerbitzuak:
● Hornidura zerbitzuak
● Erregulazio zerbitzuak
● Kultur zerbitzuak
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«Gure helburua da naturan oinarritutako irtenbideak aukeratzea klimaaldaketaren ondorioak

arintzeko». Bea

Marticorenak argitu du Ingurumen

Zuzendaritzak proposatutako sarea erdigunetik herrien muturretaraino planteatzen
dela. «Hori guztia, arau batzuei jarraituz: proposatzen dugun sareak koherentea izan
behar du, eta Europako, Estatuko eta Batasuneko xedapenak errespetatzen dituzten
baldintza batzuk bete behar ditu».
Bea Marticorenak bere mintzaldiarekin jarraitzen du esanez gaur egun oraindik
ikuspegi antropozentrikoa dagoela biodibertsitatearen zaintzan eta babesean eta,
horregatik, «erabaki dugu sare multifuntzional bati buruz hitz egitea, eta sare horrek,
maitasunagatik eta zaintzagatik ez ezik, ikuspegi arrazionalago batetik ere ikusten du
natura». Funtsezko ideia batzuk eta nukleo-arlo batzuk daudela azaldu du. «Elementu
batzuk sarearen parte izan behar dira. Gipuzkoan askotariko natura-ingurunea dago,
hirietatik gertu. Beraz, naturarekin lotura estua dugu». Bea Marticorenak egindako
inkesta baten emaitzak ezagutarazi ditu; izan ere, «inkestaren emaitzen arabera,
Gipuzkoako biztanleek garrantzi handia ematen diote naturari. Beraz, Gipuzkoako
herritarrek oso kezkatuta daude naturaren kontserbazioaz. Kezka hori modu orokorrean
adierazten da».
Bea Marticorenak azpiegitura berdearen planaren finantzaketa planifikatzeko
metodologia bat sartu du: «metodologia konplexua da, mapa bat sortzen duena hainbat
geruza konbinatuta. Geruza bat egin da naturaltasun-indizeek duten balioarekin, beste
bat naturak sortzen duen interesarekin, eta beste bat berezitasunekin. Zerbitzu
ekosistemikoen ikuspegia ere sartu da. Polinizazioa, aisialdi-guneak eta lurraldea
zatikatzen duten elementuak, hala nola autobideak, industrialdeak, harrobiak, portuak
edo aireportuak». Laburbilduz, analisien batura egin da eta Gipuzkoako funtzionalitate
ekologikoaren mapa lortu da». Gaineratu du paisaia mota desberdinak mapa horretan
islatuta geratu direla ziurtatu nahi izan dutela. «Guztira, 104 eremu interesgarri daude
funtzionaltasun ekologikorako. Eskualdeko funtzionaltasunean oinarritutako sare
interkonektatua lortu dugu». Azaltzen du

gune babestuetatik abiatzen direla

Gipuzkoako udalerri guztietara iristeko, mota guztietako paisaiak eta mota guztietako
bitartekoak hartuz. «Lan honek irizpideak eta hobekuntzak definitzen ditu, baita
planteamenduan egin daitezkeen aldaketak ere. Kudeaketan eta herritarren partehartzean hobetu daitezkeen alderdiak».
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Bea Marticorenak bere hitzaldiarekin jarraitu du, eta azaldu du fitxa batzuk sortu
dituztela hobetu beharreko arloei buruz; hau esan du: «32 fitxa ditugu, informaziogaietan sartzen direnak. Orain, hobetzeko plangintzaren zatia eta arazo horiei aurre
egiteko hartu beharreko ekintzak geratzen dira». Bere esanetan, badira ekimen aktibo
batzuk.

5. Esparru

kontzeptuala.

Biodibertsitate

Nazionalaren

Estrategia.
Mónica Pedreirak hitza hartu eta Jorge Luis Marquínez García MITECOko
Biodibertsitate, Baso eta Desertifikazioko zuzendari nagusia aurkeztu du, estatuko
biodibertsitate-estrategia berriari buruz hitz egiteko.
Jorge Luis Marquínezek, lehendabizi, eskerrak eman dizkie parte-hartzaile guztiei
beren inplikazioagatik, eta barkamena eskatu du saioa hasieratik ezin jarraitzeagatik.
«Saiatu naiz azalpenaren zati handi bat entzuten, baina barkamena eskatzen dizuet
errepikapenak egon daitezkeelako».
Marquinezek adierazi du egokia dela bere aurkezpena Gipuzkoan eta Euskal
Autonomia Erkidegoan egitea. Gogoratu du autonomia-erkidego horretan egin dela
aurrerapenik handiena azpiegitura berdeari dagokionez. «Esperientzia hau baliagarri
izan daiteke gainerako lurraldeek aurrera egin dezaten. Gure estrategiak azpiegitura
berdearen kontzeptuari erantzuten dio, ezinbesteko tresna baita biodibertsitatea
goresteko. Azpiegitura honen helburu nagusia biodibertsitatea babestea da. Ingurumenonura batzuk lortu nahi ditugu, adibidez, mantentzearekin, arintzearekin eta klimaaldaketaren ondorio negatiboekin lotuta». Azaldu duenez, estrategiak azpiegitura berde
bat garatzeko esparru egokia sortzea proposatzen du, eta helburu espezifikoak honako
hauek direla esan du:
● Biodibertsitatea
● Zerbitzu ekosistemikoak
● Ekosistemen osasuna mantentzea
Jorge Luis Marquinezek azaldu duenez, azken helburua ingurumen-politikak
plangintza espazialaren ikuspegi batean integratzea da, lurraldearen antolamendua
7

deritzonaren zati gisa. «Europako dokumentuak, zeina abiapuntu baita, Espainiako
estatu-administrazioari eskatzen dio estatuko estrategia bat onar dezala, bai eta
autonomia erkidegoek beren estrategiak gara ditzatela ere. Gai horretan, Euskal
Autonomia Erkidegoa lehen lerroan dago. Zehazki, Gipuzkoaren kasuan, oso modu
praktikoan ari dira lanean, izaera multifuntzionala duen estrategia batetik.
Jorge Luis Marquínezek honela definitzen du estrategia estatala: maila
nazionalak, autonomikoak eta tokikoak barne hartzen dituen dokumentua. Era berean,
azpiegitura berdeak landa eremua ez ezik hiri eremua ere hartzen duela azaldu du.
«Estrategia multisektoriala da. Eremu garrantzitsuak identifikatzen dira zerbitzu
ekosistemikoak eskaintzeko. Aldi berean, estrategiak lotura ekologikoak nabarmentzen
ditu: espazio naturalak eta izaki bizidunen populazioak, azkenean, bideraezinak izango
dira espazio horien arteko konektagarritasuna bermatzen ez bada. Konexio natural
zaharren sareak behar dira: azpiegitura berdea jauzi bat da kontserbazioaren filosofian.
Aparteko lehentasuna da lokailu ekologikoak eta horien funtzionaltasuna identifikatzea
eta babestea». Jarraian, 2050era arte zortzi hleburu ezarri direla azaldu du:
● Zatiketa murriztea, konektibitate ekologikoa gehituz.
● Ekosistemak eta habitatak lehengoratzea inbertsio-ahalegin handiagoaren bidez.
● Ekosistema zerbitzuak hobetzea.
● Klima-aldaketaren aurreko erresilientzia indartzea eta azpiegitura berdea
bultzatzea, klima-aldaketaren ondorio negatiboak arintzeko eragile positibo gisa.
● Administrazio eskala guztien koordinazioa bermatuko duen gobernantza eredu
bat bultzatzea.
● Politika sektorialak bultzatzea, estrategiak administrazio publikoaren hainbat
sailetan garatu behar diren ekintzak sustatzen baititu.
● Proiektua gizartearekin lotzea. Komunikazioan, hezkuntzan eta partaidetzan
ahalegin bat egitea, gizarte-eragile guztiek bat egin dezaten eta aktore aktiboak
izan daitezen.
● Azpiegitura berdea identifikatzea eta mugatzea estatu mailan. Estrategia
erreferentzia izatea analisi zehatzagoetarako: ezagutzetara egokitzeko ikuspegi
malgu batekin osatzea.
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Jorge Luis Marquinezek azaldu duenez, azpiegitura berdea sortuko da
identifikazio fasean lortutako informazioan oinarrituta. Azpiegitura horrek bi helburu
nagusi izango ditu:
● Mantentze lanak: azpiegitura berdearen zati bat egoera onean dago, eta, beraz,
mantentze-lanak baino ez dira behar.
● Zaharberritzea: azpiegitura berdearen zati bat baldintza desegokietan dago, eta,
beraz, zaharberritzeko dago.
Jorge Luis Marquinezek, halaber, azpiegitura berdearen sarea itsas eta hiri
eremuan txertatzearen garrantzia azpimarratu du. Azaldu du hiriko azpiegitura berdea
baliagarri dela herritarren osasuna zaintzeko, hiri-biodibertsitatea hobetzeko, eta
hondamendi arriskuak eta beste arrisku batzuk murrizteko. «Funtsean, hiriko
azpiegitura berdeak hiri-atmosferaren kudeaketa sustatzen du, herritarrei ematen dien
ongizatea alde batera utzita. Azpiegitura honen inguruan ahalegin bat egin behar da.
Eragile nagusiak toki administrazioak izango dira. Herritarren bizi-kalitatean eragin
handiena duten administrazioak dira». Bere esanetan, azpiegitura berdearen
estrategiak ez du balio aplikatzeko planik ez badago. «Estrategia nazionalaren
aurreikuspenaren arabera, autonomia erkidegoek beren estrategiak garatu behar
dituzte, ekintza horiek gauzatzeko behar diren lan-agendekin osatuta. Hobetzeko
helburu batzuk daude, jarduera lerro multzo bat, aurrekontua zehaztuta». Azaldu
duenez, inbertsio eremu garrantzitsuena zaharberritze alorrari dagokio, eta, ondoren,
zerbitzu ekosistemikoen hobekuntzari. Hala ere, adierazi du 2022-2025 planaren
hasierako zirriborroaren arabera, goian aipatutako zortzi helburutan jardun nahi dela.
Jorge Luis Marquinezek estrategiaren zeharkakotasuna azpimarratuz amaitu du bere
hitzaldia: «izan ere, hainbat planen babesa izango dugu, eta, beraz, aparteko funtsak
egongo

dira,

estatukoak

nahiz

Europakoak.

Lankidetza

publiko-pribaturako

mekanismoak ere egongo dira, sektore pribatuko emisioen aztarna konpentsatzeko,
proposatutako planen helburuak bultzatzeko akordioen bitartez».
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6. Talde dinamika
Leire Goienetxeak eskerrak eman dizkio Jorge Luis Marquínezi parte
hartzeagatik, eta azaldu du saioaren helburua azpiegitura berdeari buruzko hausnarketa
egitea izango dela, hain zuzen ere. «Azpiegitura berdeari buruz dakizuenaren berri izan
nahi dugu, eta, horretarako, iritziak partekatuko ditugu. Era berean, ideia jasa bat egin
nahi dugu. Iritzi txandarekin hasi aurretik, parte-hartzaile bakoitza besteen aurrean
agertuko da, Think Tankeko bigarren zikloko lehen saioa baita.
Leire Goienetxeak eztabaidari ekin dio, iritzi guztiak baliozkoak direla
azpimarratuz. Bi galdera egin ditu, parte-hartzaileek beren iritziak partekatu ahal izan
ditzaten:
-

Zergatik uste dugu garrantzitsua dela biodibertsitatea? Nola laguntzen du klimaaldaketaren aurka?

-

Nola uste dugu dagoela Gipuzkoa arlo horretan?

Javier Pradinik azpimarratu duenez, gure gizartea oso antropozentrikoa da:
«klima-aldaketa erronka handia da, baina hamarkada asko behar ditugu aldaketak
egiteko. Biodibertsitatea aldaketa handietarako tapoi bat da, inpaktu handiagoa
saihesteko bide bat».
Iñigo Doriak Javier Pradinirekin ados dagoela adierazi du, eta gaineratu du
konektibitatearen kontzeptua dela gehien kezkatzen duena: «konektagarritasunari
esker gainerako guztia funtzionatzen du. Egia da hiri espazioa ez dagoela hain
konektatuta. Konektibitate naturalak funtzionatzen du, hesiak egon arren, eta jariatu
egin daiteke. Hala ere, giza espazio mentalak gobernantzarekin du zerikusia.
Administrazioak eskumen batzuk ditu, baina gobernantza konplexuagoa da: prozesuari
ekarpen bat egin behar dioten eragile guztien parte-hartzearen bidez gauzatu behar
da». Jarraitzen du esanez eskumenak funtsezkoak direla lurralde-eremuan. «Azpiegitura
berdeak dauden bezala, administrazio desberdinen arteko eskumenen bidez koordinatu
behar diren azpiegitura urdinak ere badaude».
Mónica Pedreirak esan du hori dela alderdirik zailena bere iritziz.
«Biodibertsitateaz ari garenean, ez dago hesirik. Biodibertsitatearen estrategiak hori
islatu behar du. Gai izan behar dugu hainbat eragilerekin lankidetzan aritzeko sare bat
10

osatzeko. Baterako gobernantza ereduen arabera berritu behar da. Ingurumenak eta
biodibertsitateak ez dute zatiketarik ulertzen. Horixe da dagokiguna, bai arlo honetan,
bai beste askotan».
Raul Husillok azpimarratu du gure gizarteak munduaren zilborra dela uste duela:
«espazio naturalak aztertzen baditugu, berehala konturatuko gara guk aldatzen
ditugula. Asteburua iristean, Pirinioetara joatea besterik ez dugu pentsatzen, eragin
ditzakegun ondorioak kontuan hartu gabe».
Mónica

Pedreirak

azpimarratu

du

prestakuntza

eta

unibertsitateak

kontzientziaziorako tresnak direla. «Berritzeko eta aldaketa disruptiboa eragiteko
garaia da. Klima-aldaketa zeharkako gaia da, eta hezkuntzan zein sektore pribatuan
sartu behar da. Kontzeptu horiek barneratu behar ditugu, eta etorkizuneko
plangintzarako baldintza batzuk ezarri». Unibertsitateekin, enpresekin eta udalekin
modu desberdinean lan egiteko beharra azpimarratu du.
Raul Husillosek adierazi du ez duela ezertarako balio lan egitea herritarrek ez
badakite deskarbonizazioaren arloan aurrerapausoak ematen ari direla: "ikerketa ez
ezik, dibulgazioa ere egiten den I+G+B proiektuetan pentsatu behar dugu". Horregatik,
ikasgela publikoak bultzatu beharko dira, eskolak eta unibertsitateak gonbidatu …».
Bea Marticorena eta Izaskun Suberbiola bat datoz: egiten diren ekintzen berri
eman behar zaie herritarrei. Izaskun Suberbiolak azpimarratu du beharrezkoa dela
ingurumen-hezkuntza, hots, «herritarrak ahaldundu behar ditugula aldaketarako
baliagarriak izango diren formula berriak sortzeko eta sustatzeko».
Javier Pradinik kultura aldaketaren kontzeptua sartu du klima-aldaketari aurre
egiteko gako gisa. «Biodibertsitateaz hitz egiten dugunean, paisaia politak ditugu
buruan. Paisaia horiek erakusten ditugunean, egokiena izango litzateke ditugun puntu
beltzak erakustea ere. Talkak eta kontrasteak behar ditugu errealitatea modu
didaktikoan ikusi ahal izateko. Ez gara bizi funtzionatzen duen natura batez inguratuta:
biodibertsitatea degradatu egiten da».
Mónica Pedreirak adierazi du biodibertsitateari lotutako estrategiak zeharkako
gaia izan behar duela, gure gizartea azpiegitura horren inguruan egituratzen baita.
Ainhoa Gonzalezek azaldu du Gipuzkoan aberastasun natural berezi batez
inguratuta bizi garela, eta zenbait eremu babesteko baldintzak daudela. «Horretan lan
egiten dugun teknikariek ingurune naturala urrezko kaioletan ixten ari garen sentsazioa
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dugu: ez da konektibitatean pentsatzen, ezta etorkizunean ere. Ikuspegi teoriko batetik
pentsatzen dugu». Gaineratu du biodibertsitatea egotea eta biodibertsitate hori
sustatzea deskarbonizaziorako aliatu direla.
Mónica Pedreirak borondatezko CO2 funts bat sortzea proposatu du, karbonoaztarna saritu behar duten enpresek beren ekarpena egin ahal izan dezaten. «Jorratu
nahi den ideietako bat da: nahitaezkoaren eta borondatezkoaren arteko eztabaida.
Politika berriak dira, eta eragile guztien adostasunarekin diseinatu nahi ditugu». Azaldu
du funtsen zati bat proiektu jakin batzuk hobetzeko edo hainbat erakunderekiko
lankidetza sustatzeko erabil litekeela. «Nahi dugu zuek ere zuen ikuspuntuekin lagundu
ahal izatea.
Bea Marticorenak gaineratu du egin daitekeen gauza asko prebentzio-mailan
egin daitezkeela, irizpideen arabera lagunduz, leheneratzeko tresnak emanez, baina
baita kalterik ez eragiteko ere.

7. Brainstorming
Leire Goienetxeak hartu du hitza, eta esan du ez dela denborarik egongo
brainstorming bat egiteko. Hala ere, bi galdera egin ditu parte-hartzaileek idatzizko
ekarpenak egin ditzaten:
● Nola indartu beharko genuke eremu hau?
● Zer ekarpen egin dezaket prozesu honetan inplikatutako pertsona/eragile gisa?

Leire Goienetxeak azaldu du ideiak eta zertzeladak behar direla saioetan zer
landu daitekeen ikusteko. «Zuen erantzunak aztertuko ditugu, zuen proposamenekin
mapa bisual bat egingo dugu eta hurrengo saioan landuko ditugu. Era berean,
karpetetan gogobetetasun-inkesta bat duzue, hurrengo saioari begira hobetzeko».

8. Ebaluazioa eta itxiera
Saioaren amaierara iritsi aurretik, Mónica Pedreirak parte-hartzaileei eskatu die
iritzi libre eta kritikoak azaltzeko, eta azpimarratu du alderdi kritikotik aterako direla
ideia berriak. Era berean, Think Tankeko zuzendaritzarekin beren kezkak partekatzeko
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eskatu du, zerbait falta dela uste badute. Azkenik, eskerrak eman dizkie bertaratutako
guztiei.
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9. Eranskinak
a. Lanerako 7. dokumentua

THINK TANK
BERRESKURATZE BERDEARI BURUZKO EZTABAIDA GUNEA
Lanerako 7. dokumentua
1. saioa, II. zikloa
2021eko urriak 14

Ekainaren 22ko saioaren ondorengo laneko 6. dokumentuan adierazten denez, Green
Recovery Think Tankaren bigarren ziklo honek helburu hauek ditu: klima-aldaketari
buruzko hausnarketarako topagune bat sortzea, berreskuratze berdearen ikuspegitik
abiatuta; Gipuzkoan oraindik arlo horretan geratzen diren etorkizuneko erronkei aurre
egitea; eta horien inguruan hausnarketa egitea.
Horretarako, deliberazio-taldeak lan hau egin beharko du: batera egindako
hausnarketatik eta deliberaziotik sortutako ekintza zehatzak jasoko dituen ibilbide
orri bat prestatzea, ekintza zuzena izango duena Ingurumeneko Departamentuaren
politiketan, 2050ean ekonomiaren deskarbonizazioa eta neutraltasun klimatikoa
lortzeko xedez; zeregin horrek oraingo eta etorkizuneko lana eskatzen du, betiere
Gipuzkoako eragile, herritar, industria eta sektore guztiekin modu partekatuan, partehartzailean eta adostuan.

GREEN DEAL EKIMENAREN 7 PALANKA POLITIKAK - Gipuzkoako egoeraren azterketa
eta mapa kontzeptuala
Bigarren ziklo honen lehen kontaktu gisa, lehen saioaren ardatz nagusiak hauek izan
ziren: bata, Green Dealen palanka politikak ezagutzea, eta, bestea, klima-aldaketaren
aurka borrokatzeko Gipuzkoan abian jarri diren ekimenak identifikatzea.

Helburua zen mapa bisual bat sortzea, ekimen horiek 7 palanka politiketan sailkatuta,
lurraldean gutxien lantzen ari diren Green Dealeko esparruak identifikatzeko.
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Mapa hori parte-hartzaileei helarazi ondoren, hausnarketa indibiduala egiteko eskatu
zitzaien, Think Tankeko bigarren ziklo honetan lehentasuna izan behar duten gaiak
azaltzeko.

Haien ekarpenak jaso eta aztertu ondoren, 5 gairi erreparatu zaie, eta deliberazio
taldeak bilera hauetan jorratuko ditu:

● Farm to Fork
● Biodibertsitatea eta azpiegitura berdeak
● O Kutsadura
● Industria jasangarria, nola lortu: Zero Defect/Zero Waste/Zero Impact Factory
● Energia garbia
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II. ZIKLOKO AGENDA
Palanka politika edo estrategia horietako bakoitza hiru ikuspegitatik landuko dira
saioetan. Ikuspegi europarra, Europan egiten ari den lana ezagutzea eta testuinguruan
jartzea ahalbidetuko diguna; estatu mailan iragarritako edo abian jarritako estrategien
ikuspegi nazionala; eta lurralde ikuspegia, hau da, Green Dealen palanka politika
horietako bakoitzaren aurrean Gipuzkoak duen egoeraren diagnostikoa.

Estrategia horiek, taldean hautatu eta adostutakoak, hemendik 2023ra bitartean bi
hilean behin egingo diren saioetan landuko dira, neutraltasun klimatikoa eta
ekonomiaren deskarbonizazioa lortzeko politika egokiak txertatzea lurraldeari
ahalbidetuko dion ibilbide-orria sortzeko helburuarekin, biodibertsitateari eta
azpiegitura berdeei buruzko estrategiarekin hasita.

BIODIBERTSITATEA ETA AZPIEGITURA BERDEAK
Biodibertsitatearen estrategiak, Green Dealen zutabeetako bat denak, Europako
biodibertsitatea berreskuratzeko bidean jarri nahi hemendik 2030era bitartean,
pertsonen, klimaren eta planetaren mesedetan; halaber, gizartearen erresilientzia
indartu nahi du etorkizuneko mehatxuen aurrean, hala nola klima-aldaketaren
eraginen, baso suteen edo elikadura-segurtasunik ezaren aurrean. 1
Aldi berean, azpiegitura berdeak sustatzeko lan egiten da, oro har, irtenbide naturalen
bidez onura ekologikoak, ekonomikoak eta sozialak aldi berean ekartzen dituen tresna
gisa definituta baitaude; gainera, gizakiak prozesu eta fluxu naturalekiko eta
biodibertsitatearekiko duen mendekotasuna nabarmentzen dute. Hori dela eta,
funtsezkoa da espazio babestuetatik kanpo funtzio anitzeko espazioak daudela
identifikatu eta bultzatzea, zerbitzu ekosistemikoak deiturikoak indartzeaz gain,
ekosistemen zatiketa murrizten eta/edo lurraldearen iragazkortasun ekologikoa

Europako Batzordearen biodibertsitateari buruzko 2030erako estrategiaren laburpen exekutiboaren
erreferentzia.
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hobetzen lagunduko dutenak, eta, horrela, ingurumen-presioen aurreko erresilientzia
areagotuko dutenak.

Horrela, bigarren ziklo hau biodibertsitatearen eta azpiegitura berdeen estrategiarekin
hasiko da.2

BIODIBERTSITATEARI ETA AZPIEGITURA BERDEEI BURUZKO SAIOAREN LABURPENA,
EKARPENAK ETA ONDORIOAK
Green Recovery Think Tankaren 2021eko urriaren 14ko saioak balio izan du
deliberazio-taldearen bigarren zikloko agendako gaiei buruzko eztabaida hasteko.
Saioaren helburua izan da Gipuzkoako azpiegitura berdeen diagnostikoa egitea eta
Biodibertsitatearen Estrategia Nazionala aurkeztea, Think Tankeko hurrengo saioen

Gipuzkoako Azpiegitura Berdearen Sarea planifikatzeko Diagnostikotik ateratako erreferentzia, 2019ko
abendua. Arc Consultoría Ambiental y Athesis Lavola enpresak egina, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumeneko Departamenturako.
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ibilbide-orria zehaztu ahal izateko. Horrela, parte-hartzaileek lau galdera hauei
erantzun diete, bai talde dinamikan bai brainstormingean:
Talde dinamika
● Zergatik uste dugu garrantzitsua dela biodibertsitatea?
● Nola laguntzen du klima-aldaketaren aurka?
Brainstorming
● Nola uste dugu dagoela Gipuzkoa arlo horretan?
● Zer ekarpen egin dezaket prozesu honetan inplikatutako pertsona/eragile gisa?
Jarraian agertzen diren mapek parte-hartzaileek aurkeztutako galderei emandako
erantzunak jasotzen dituzte.
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b. Bea Marticorenaren aurkezpena
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c. Jorge Luis Marquínezen aurkezpena
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d. Talde dinamikaren aurkezpena
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e. Talde dinamikaren emaitzak

KARTOI MEHE ZURIAK
Nola indartu beharko genuke eremu hau?
● Azpiegitura berdeen sarearen diagnostikoa zabaltzea eta sustatzea.
● Biodibertsitatearen aldeko konektibitate handiagoa dakarten proiektuen bidez.
Hezkuntza proiektuak eta proiektu didaktikoak oso beharrezkoak dira oraindik
ere, gure inguruko natura aisialdirako toki gisa ikusten jarraitzen baitugu.
Gainera, modu aktiboan parte hartu behar dute inplikatutako eragile guztiek.
● Hiri-biodibertsitatea handitzeko beharra, modu eskalagarrian eta neurgarrian,
degradatutako eremuak berreskuratze aldera.
● Gizakiaren jardunak natura ingurunean eragiten dituen ondorioak imajinatzea
eta aurkeztea.
● Ingurumenari lotutako prestakuntza erantzukizuneko arlo desberdinetan:
unibertsitateko ikasleak, lanbide-heziketa, eta ingurumen erantzukizunean eta
konpromisoan sakontzeko enpresak.
● Garatuko diren ekintzak gehiago sozializatzea, herritarrak sentsibilizatzeko
xedez- Adibideak: Udalen komunikazioko kanalak erabiltzea. Komunikazioa, ez
informazioa Entzuteko eta ekarpenak egiteko kanalak ere egotea.
● Aurrez definitutako/prestatutako tokiko eragileak erabiltzea, tokiko
biztanleekiko interakzioa ezagutarazteko eta bilatzeko.
● Tokiko biztanleei hainbat motatako esperientziak eskaintzea, informazioa eta
ideiak jaso eta eskaintzeko, esku hartzeko iradokizunak egiteko eta azpiegitura
berde horiek hobetzeko. (Hainbat publikori egokitutako esperientziak).
● Biodibertsitatea hobetzera eta zaintzera bideratutako aurrekontu publikoak
handitzea.
● Biodibertsitatea eta ingurumena babesteari buruzko araudi zorrotzagoa izatea.
● Biodibertsitatearen arloan administrazio publikoen arteko lankidetza bultzatuko
duten ekintzak eta programak sustatzea.
● Biodibertsitate irizpideak sartzea hiri eremuan, hirigintza planak, plan bereziak
eta abar aldatzean.
● Nire ustez, ezinbestekoa da herritarrak hezkuntzari buruz kontzientziatzea eta
ingurumena errespetatzeko beharra.
● Gainera, interesgarria litzateke hemen planteatutako helburuak eta dinamikak
toki-erakundeei helaraztea.
● Ideia gisa, uste dut eremuak edo inguruak zaintzen saiatu beharko litzatekeela,
pertsonen presentziarik gabe. Natura ingurune horietan, pertsonek ez dugu hain
modu aktiboan esku hartzen.
● Benetako ekintzak edo proposamenak izateko aukera, teoriaren eremuan
geratuko ez direnak eta egingarriak izango direnak.
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● Hirigintza garapen berriek nahitaez lagundu behar dute eraikinetan txertatutako
espazio eta azpiegitura berdeak eraikitzen.
● Gure lurraldearen aberastasunari buruzko kontzientzia sortzea.
● Dibulgazioa
● Borondatezko konpromisoa sustatzea
● Lantaldea: planak, prestakuntza, dibulgazioa.
● Birziklatzen lagunduko duten proiektuak babestea
● Berreskuratu/leheneratu/integratu beharreko eremuen sektorizazioa sustatzea.
● Azpiegitura berdeen ildo estrategikoekin bat datozen proiektuak enpresei
helaraztea.
● Azpizirkuluak: eremu lokala. Urola Kostaren adibidea. Lan zehatza. Erronka:
gutxiago komunikatzea edo korridoreak hobetzea.
● Diziplina anitzeko taldeetan lan egitea
● Ingurunearen/biodibertsitatearen kontserbazioarekin eta ezagutzarekin
lotutako aisialdi-proposamenak sartzea/bultzatzea
● Landa-inguruneari, baserriei eta landaketei begiratzea ingurunearekin
interakzioan dauden elementu gisa (nekazaritza ez-intentsiboa, espezie
autoktonoen babesa, ingurunea zaintzea).
● Proiektu berrietarako irizpideak sartzea.
● Klima-aldaketaren eragina dela eta, aurreikusitako migrazioak identifikatu ahal
izateko, eta hori gaitzen duten korridoreei lehentasuna eman ahal izateko, edo
ingurumenaren aldetik sortu edo hobetu ahal izateko.
● Naturatik bizi ez denak ez du naturaren alde egingo, eta ez du natura babestuko.
Soluzioa: Landa ingurunea ustiatuko duen eta epe luzera haren funtzionamendu
onaren mende egongo den biztanleriaren presentzia sustatzea ingurune
horretan.
● Natura ingurunea zaintzeko proiektuak garatzea, ingurune horretan bizi diren
eta ingurune horretatik bizi diren pertsonak barne hartuta.
● Lurzorua aldatzea edo mendiak, ibaiak, arroak eta abar haustea edo
desbideratzea dakarren azpiegitura orori aurka egitea.
● Biodibertsitatearen balio-katea identifikatzea
● Eragileen parte-hartzea balio-katearen mailen arabera egituratzea
● Kontsumitzailea egituran sartzea
● Mezuak sinplifikatzea, ideiak sintetizatzea. Biodibertsitatearen onurak eta
abantailak jakinaraztea.
● Eskari potentziala inplikatzea
● Funts pribatuak erakartzea
● Jarduera-eremua lehenestea
● Dauden egiturak babestea, gaitasun antzuen definizioa saihesteko
● Lurraldeekin ezagutza trukatzea
● Zaintza berritzaileen ereduak: guneak konektatzen dituzten lurraldeetako batzuk
lurzoru pribatuak dira. Horietako batzuk bertan behera utzi dira. Zaintza sistema
berriak behar dira.
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KARTOI MEHE URDINA
● Zer ekarpen egin dezaket nik, pertsona gisa eta prozesu honetan parte hartzen
duen eragile gisa?
● Adeitsua izatea, baina baita leheneratzailea ere (hondatu denaz)
● Biodibertsitateari eta biodibertsitatea zaintzeko ahaleginari egiten zaien eraso
oro salatzea
● Unibertsitateak ikasleak inplika ditzake klima-aldaketak sortutako benetako
erronketan. Azpiegitura berdeen sarea hobetzeko lanak egitea ere proposa
diezaieke ikasleei. Bi kasuetan, lan zehatzak proposa daitezke, ikasketekin bat
datozenak (TFG, TFM edo praktikak). Ekonomia zirkularreko ikasgelaenpresaren bidez egin daiteke.
● Know-howa talde informazioan, programen dinamizatzailea, berrikuntza
diseinua.
● Ikuspegi estrategikoa
● Komunikazio estrategikoko sistemak
● Ingurumenari buruzko kontzientzia eta ezagutza lantzen dugu herritarrekin,
eta, beraz, informazio-bektoreak izan gaitezke.
● Gure helburua da proiektuak sortzea aztertu daitezkeen eta, hala dagokionean,
mailakatu daitezkeen pertsonekin, eta biodibertsitatea landuko dugun
arloetako bat da.
● Materrek ingurumenari lotutako hezkuntza eta prestakuntza eman ditzake.
● Pertsona gisa, biodibertsitatearekiko errespetuzko jokabideak izatea eta
portaera horiek sustatzea nire familia inguruan, lagunen artean, etab.
● Inplikatutako eragile gisa, Obra Hidraulikoetako Departamentuak proposatzen
du aurrera jarraitzea Gipuzkoako ibaiek arrain-espezieentzat duten
iragazkortasuna hobetzeko ekintzekin, ibaien kalitatea hobetzea, ekintza horien
hobekuntzak eta emaitzak monitorizatzea, beste administrazio batzuekin
lankidetzan aritzea …
● Kutxa Fundazioak, hirugarrenen proiektuak finantzatzen dituen eragile gisa,
zenbait baldintza edo balorazio-proposamen sar ditzake jasangarritasun
lerroetan.
● Inbertsioa
● Ezagutzak sortzea eta transferitzea
● Udal ordezkari gisa, arlo horretan dudan esperientziaren berri eman dezaket,
eta baita ere, erakunde gisa, egunerokotasunean aurkitzen ditugun zailtasunak
azaldu ditzaket.
● Gainera, horrelako proiektuak abian jartzeko orduan aurkitzen ditugun
premiak, eragozpenak eta abar parteka genitzake.
● Udal garapenak eta ingurumenaren zaintza uztartzeko zailtasunak.
● Unibertsitatearen aldetik: jasangarritasun eta biodibertsitate irizpideak sartzea
irakasgaietan, gradu amaierako proiektuetan eta masterretan.
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● Biodibertsitatea errespetatzen eta babesten duten elementuak sartzea
irakaskuntzako eraikinen azpiegituretan.
● Gai honekin zerikusia duten proiektuak garatzea eta prozesuetan parte hartzea;
ikerketa, dibulgazioa.
● Eragilea: lurraldearen zaintza? Zaintza beste entitate batzuekin partekatzea.
● Komunikazioan laguntzea.
● Pertsonak: saioetan parte hartzea.
● Informatuta egotea eta ezagutza partekatzea, modu eskuragarrian eta
ulergarrian.
● Konpromiso pertsonala eta profesionala dibulgazioan laguntzeko eta, horrela,
kontzientzia sortzeko.
● Sektoreko enpresa eragile bihurtzea, lehiakideak aldaketari jarraitzera
animatzeko.
● Elektrizitatearen, uraren, gasaren, erregaiaren, arroparen, bidaien, bilgarrien,
komunikazioen eta autoen kontsumoa murriztea.
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