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Parte-hartze bide 
nagusia talde eragilea 
eta 3 batzorde irekiak 

izan dira.

Landu diren gai 
nagusiak: nagusiak 

beheko kaleko 
urbanizazioa, aurrekontu 

partehartzaileak …

Informazio gehiagorako:

www.itsasondo.net

Elkarrekin 21ek (Laia eta Izadi 21) Gipuzkoako TA21eko Behatokiarentzat egindako infografia

HErrI BIzITzA 
susTATu ETA 
BIzI BALdInTzAk 
HoBETzEko EkInTzAk 
LAndu dIrA BATEz 
ErE (pArTEHArTzEA, 
muGIkorTAsunA, 
EnErGIA ETA urArEn 
kudEAkETA...).

2015Ean 
amaitUta 
zEUdEn Ekintza 
batzUk honako 
arloEkin 
lotUra dUtE

Parte hartzen duten 
eragileak: 

Udal politikariak, 
teknikariak, elkarteak, 
ikastetxea, herritarrak.

Talde eragilearen 2 
bilera eta batzorde 

irekien 10 bilera 
antolatu dira.

partehartzaile kopurua: 
Lurralde antolamenduko 

10 saio (65 pertsona)
Ongizatekoa 

10 saio (55 pertsona)
Herri bizitzakoa 

10 saio (109 pertsona)

Tokiko Agenda 21 
1992an jaio zen (Rio 
de Janeiron) Garapen 
Iraunkorrari buruzko 
Nazio Batuen goi-
mailako gailurrean 
lortutako hitzarmenaren 
bidez.

24 urte beranduago, 
esanguratsua 
da Gipuzkoako 
udalerrietan Tokiko 
Agenda 21ak izan duen 
garapen-maila.

8 Helburu 
estrategiko

88 ekintza

5 udal eta 
eskualde 
mailako eragile 
ezartze-lanetan

nolakoa 
da gUrE 
UdalErriko 
Ekintza-plana?

partaidEtza ta21En baitan

ildo EstratEgikoEn arabErako 
EzarpEn-maila

tokiko agEnda 21 itsasondo

%27 ezarri da 2 urteetan

EkintzEn EzarpEn-maila 

TA21 indarrean, eguneratuta, eta modu aktiboan kudeatuta  TA21 indarrean  TA21 ez dago indarrean

TA21 indarrean teorikoki, baina kudeaketarik gabe TA21k gabe

Ekonomia iraunkorra eta 
enplegua bultzatu 

Ongizatea hobetu, gizarteratzea landu, 
berdintasuna eta bizimodu osasungarria 

sustatu

Herri bizitza sendotzea, hezkuntza sistema 
hobetuz, kultura sustatuz eta euskararen 

normalizazioa bermatuz

Lurralde antolamendu eta hiri 
plangintza iraunkorra

Mugikortasun iraunkorra eta garraio 
publikoa sustatzea

Ur kudeaketa hobetu eta ur 
kontsumoa murriztu 

Udalaren kudeaketa energetikoan 
eraginkortasuna handiagotzea

Herrian eta udalaren kudeaketan parte-
hartzea oinarri izatea
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