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Klima Aldaketa fenomeno fisiko bat da. Zientzialariak historikoki ari dira 
fenomeno hori aztertzen, eta klima-aldaketak gure Planetan eragiten di-

tuen ondorio itzulezinez ohartarazi dute, baita ondorio horiek gure espeziearen 
biziraupenerako sortzen duten arriskuaz ere. Zientziaren ikuspuntutik, Klima 
Aldaketa egiazko gertaera da, dagoeneko gertatzen ari dena, eta giza jarduerak 
faktore erabakigarria dira klima-aldaketa horretan —gure produkzio- eta kon-
tsumo-ereduak, hiri-habitatak eta erlazionatzeko moduak—. Frogatuta dago 
erregai fosilen erabilera masiboak arriskuan jarri dituela bizitza eusten duten 
natura-zikloak eta biosferaren oreka.

Klima Aldaketa da gizateriak etorkizunera begira duen erronka nagusietako 
bat, eta, hartara, zientzialariek aztergai zuten fenomeno fisiko huts izatetik, on-
dorio ekonomiko eta sozial handiak eta sakonak dituen gai politiko bihurtu da.

Ebidentzia zientifikoak argiak izanik ere, nazioarteko, eskualdeetako edo to-
kiko erakundeek eta foroek sustatutako klima-ekintzek ez dute fenomeno hori 
geldiarazi, eta agerian utzi dute orain arte garatutako politiken porrota; izan 
ere, Klima Aldaketaren epe luzerako adierazleek behera egin gabe jarraitzen 
dute, hala nola karbono dioxidoaren kontzentrazioen gehikuntzak, itsas maila-
ren gorakadak edo ozeanoen azidotzea.

Alertak etengabeak dira, baina fenomeno horri aurre egiteko erantzunek ez di-
tuzte espero ziren emaitzak lortzen eta, are gehiago, arazoa hortxe egongo ez 
bailitzan jokatzen da batzuetan. 

Askotariko egoera anitz dagoen arren, hauxe da oinarrizko ondorioetako bat: 
gizarteak fenomeno horri aurre egitera zuzentzen dituen politika publikoek 
ez dute herritarren inplikazioa lortu, nahiz eta herritar gehienek badakiten 
fenomenoa egiazkoa dela eta benetan arriskutsua dela. Haatik, kezka hori ez 
da herritarren lehentasun pertsonalen parte. Egindako ikerketen arabera, Kli-
ma Aldaketaren errepresentazioa ez da egokia, eta klima-aldaketari buruzko 
informazioaren hedapen hutsak ez du, halabeharrez, aldaketa koherenterik eta 
zentzuzkorik eragiten gizakien portaeran, iguripenetan eta bizimoduan. 

Testuinguru horretan, aztertu beharko dugu ea ondo komunikatzen diren Kli-
ma Aldaketarekin lotzen diren alderdiak, eta zehaztu beharko dugu arazoaren 
jakinaren gainean dauden edo sentsibilizatuta dauden pertsonek zer arrazoi 
dela-eta ez duten esku hartzen. Gai horien inguruan hausnartzeko, 2016an 
klima-aldaketa komunikatzeko moduari buruzko lantegi bat egin genuen Cris-
tina Eneko Ingurumen Baliabideen Etxean. Komunikazioan, hezkuntzan edo 
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jasangarritasunean adituak diren pertsonek eta kazetariek osatu zuten taldea. 
Francisco Heras Hernándezek parte hartu zuen lantegian, eta berak sartu zi-
tuen eztabaidatu beharreko gaiak.  

Gai hauek eztabaidatu ziren:

Zein dira fenomenoari buruz helarazi beharko genituzkeen oinarrizko ezague-
rak edo kontzeptuak?

Nola jokatu klima-ukazioaren kontuarekin? 

Nola kudeatu alderdi emozionalak Klima-Aldaketari buruz jardutean?

Nola ekarri herritarrak Klima-Aldaketari aurre egiteko politika publikoetara?

Nola bultzatu Klima-Aldaketaren garrantzi soziala?

Nola jokatu muturreko fenomenoekin?

Nola sustatu inplikazioa, parte-hartzea, gizarte ahalduntzea eta sorkuntza?

Apunte Koaderno honetan jasoko ditugu eztabaidarako planteatutako gai na-
gusiak eta lantegian parte hartu zutenek egindako ekarpenak.



Zein dira fenomenoari  
buruz helarazi beharko 
genituzkeen oinarrizko 
ezaguerak edo kontzeptuak?
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Hain konplexua eta hainbeste adar dituen klima-aldaketa bezalako feno-
meno baten aurrean, hauxe da mahaigaineratzen den lehenengo kontue-

tako bat: zein kontzeptu eta ezaguera-gakok hatu behar dute arreta-komunika-
tiboaren erdigunea? Adituek hiru eremu-gakotan jarri dute arreta: arrazoiak, 
ondorioak eta irtenbideak, eta argumentu boteretsuak daude horretarako (1):

Ezinbestekoa da arrazoiak ezagutzea, arazoaren jatorria ezagutu ahal izateko. 

Ezinbestekoa da ondorioak ezagutzea, beharrezkoa baita arriskuaren pertzep-
zio errealistagoa eraikitzea eta gure ahuldadeak ulertzea. 

Ezinbestekoa da irtenbideak zeintzuk diren jakitea, karbono gutxiko mundu 
baterantz aurrera egiteko aukerak ezagutzea klima-aldaketaren aurrean zer 
egin jakiteko bidean  kokatzen gaituelako, eta, beste alderdi garrantzitsu bat, 
arazoaren aurreko gure ikuspuntua eta jarrera baldintzatzen duelako: irten-
bideak ezagutzeak posible egiten du klima-aldaketa kontu etsigarritzat eta ir-
tenbiderik gabekoa hartzeari uztea,  gizarte-erronka itzel gisa ulertzen hasteko, 
zeinetan esku-hartzea posiblea den.

Kontu honi buruz sorturiko eztabaidan klima-aldaketa egunerokotasuneko 
elementuekin lotzeko beharra azpimarratu zen: ur, hondakin, mugikortasun 
eta abarrekin, eta horrela lehen aipaturiko alderdi-gakoek (arrazoiak, ondorio-
ak, irtenbideak) datu global handietatik nabari eta egunerokorako itzulpena 
izan dezaten.

Partaideen iritziz, garrantzitsua da transmititzea eragin lokala duen aldaketa 
orokorra den ideia. Horretarako posible da datu egiaztagarri eta gertukoak 
ematea, batzuk balio sinboliko handikoak, esaterako, La Concha hondartza-
ren desagertze-prozesua.

Klima-aldaketaren eta kontsumoaren arteko loturak azpimarratzearen garran-
tzia defendatu zen; adibidez, bertoko produktuen kontsumoaren balioa edo 
gainkontsumoa saihestearen beharra. 

Maiz gaizki ulertu edo erabiltzen diren terminoen azalpena ere beharrezkotzat 
jo zen (adibidez, klimaren eta eguraldiaren arteko nahasketa).



Nola jokatu klima-
ukazioaren kontuarekin? 
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Gizakiok deseroso edo mehatxagarria den informazioa ukatzeko gaitasun 
frogatua dugu. Izan ere, ukazioa arazo eta gatazkei heltzeko modu ohiko-

tzat har daiteke (2). Corsiniren (3) definizioan “ekintza eta egoera jasanezinei 
aurre egitetik babesten pertsona duen itsukeria inkontziente eta selektiboko 
defentsa-mekanismo bat da”. 

Klima-aldaketaren aurreko ukazioa modu ezberdinetan adierazten da: feno-
menoaren beraren ukazioa (“ez da gertatzen ari”), gizakion arduraren ukazioa 
(“fenomeno naturala da”), dauzkan arriskuen ukazioa (“ez da arriskutsua”) 
edo klima-aldaketaren aurrean zer edo zer egiteko beharraren ukazioa (“arazo 
larriago eta garrantzitsuagoak ditugu”). Ukazio mota zoliagoa, gizarte euskal-
dun eta espainiarrean zabalduagoa, ez entzunarena egitea da gaiarekin loturiko 
informazioen aurrean.

Erantzun hauek, tradizionalki modu psikologikoan aztertuak, ez dira antola-
turiko ukazioarekin nahastu behar. Azken honek modu planifikatua jokatzen 
du ukazio-erantzunak sustatzeko interes ekonomikoen edo korporatiboen de-
fentsarako estrategia gisa.

Antolaturiko ukazioak fenomenoaren “desproblematizaziora” bideraturiko 
komunikazioa jorratzen du –adibidez, etorkizunari buruzko berri lasaigarriak 
helaraziz– edo eszeptizismoaren edo klima-aldaketaren ukazioaren sustapena, 
hala nola, interpretazio zientifikoen gainean zalantzak zabalduz. Ukaziotik 
egindako argudiaketak ezaugarri bereizgarriak ditu, ondorengoak nabarmen-
tzen direlarik (4):

Konspirazioen identifikazioa: iritzi zientifikoen gehiengoak zerbait egia dela 
uste badu, hauek ezkutuko konspirazio baten barne daudela argudiatzen da.

Aditu faltsuen erabilera, maiz aditu eta ikerlari errekonozituenen gaitzespena-
rekin osatzen den baliabidea.

Iturri zientifikoen erabileraren aukeraketa, osotasuna adierazten ez duten lan 
gutxi batzuen gaineko argudiaketak eraikitzera eramaten dituena.

Zientziaren ekarpenei buruzko bete ezinezko itxaropenak (esaterako, klima-al-
daketaren errealitatea ukatzen dutenek termometroa asmatu aurreko tenpera-
tura-neurketa zehatzen existentzia eza salatzen dute).
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Falazia logikoen erabilera, hala nola, are errazago aurka egiteko kontrako argu-
dioaren distortsioa edo analogia faltsuen erabilera.

Komunikazio mota honen aurrean jarraitu beharreko estrategiak maiz izan 
dira eztabaidagai, eta hainbat proposamen planteatu dira: 

Ez ikusiarena egin merezi ez duten arreta jaso ez dezaten. 

Nabarmendu ukazio-diskurtsoaren motibazioak, adibidez, erregai fosilen in-
dustriarekiko harreman ekonomikoak. 

Agerrarazi bere komunikazio-estrategia, manipulazioan oinarritutakoa. 

Zalantzan jarri zabaltzen dituzten mitoak.

Partaideek defendatu zuten klima-aldaketan sinesten ez dutenak ez estigma-
tizatzea, baizik eta erakustea klima-aldaketaren kontrako borroka koherentea 
dela bizitza-kalitatearen hobekuntzarekin eta bestelako alderdi sozial eta ingu-
rumenezkoekin.

Azaldu ere egoki azaldu behar da klima fenomeno orokor eta orekako sistema 
gisa. Baita lurralde honetan klima-aldaketak nola eragingo duen eta eragiten 
ari den ere.

Gertuko informazio egiaztagarriak ere badu balioa ukazio-propagandaren au-
rrean. Donostian, La Concha hondartza eta bere apurkako desagertzea adibide 
ona da.  Urtaroen edo hotzaren pixkanakako desagertzea ere gero eta ezaguna-
goak diren gertuko zeinuak dira.



Nola kudeatu alderdi 
emozionalak klima-
aldaketari buruzko 
komunikazioan?
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Klima-aldaketaren komunikazioak zenbait osagai emozionalak ditu aintzat 
hartu gabe utzi ezin direnak, pisu handikoak baitira hala gizarteak arazoa 

irudikatzeko moduan, nola –oso garrantzitsua dena– haren aurreko norba-
nakoen edo talde-harremanean. 

Espainian eta beste herrialde askotan komunikabideek, batez ere, klima-alda-
ketarekin loturiko eraginak nabarmentzen dituzte, gutxiago arduratuz bere 
zergatiez edo irtenbideez. Aurrekoaren ondorioz, klima-aldaketa gai etsigarria 
bilakatu da, kezka, beldurra eta larritasuna zabaltzen duen uneoroko berri txar 
iturria. Hainbat herrialdetan egindako ikerketak (5, 6) bat datoz klima-aldake-
ta bereziki balio eta emozio ezkorrekin lotzen dela hautematean.

Klima-aldaketara egokitzen ez diren erantzunak osagai emozional hauetara lo-
tuak izan dira, zeinetan beldurra eta esperantza eza gailentzen diren. Mehatxu 
baten gaineko informazioaren aurrean erantzunak beldurra edo mina kontro-
latzera bideratzen direnean, arrisku-maila jaitsi gabe, “defentsa mekanismo” ez 
egokitzaileak sortzen dira, hauen artean (7):

Mehatxuaren existentziaren ukazioa.

Arazoa hemen izango ez den / guri gertatuko ez  zaigun ustea (salbuespeneko 
pentsamendua).

Ardura besteengan ezartzea (besteak eginez arazoaren errudun edo konpon-
tzeko ardura besteei pasaz).

Pentsamendu engainagarria, arazoa bere kabuz konponduko den arrazionaliza-
zioa, uste duguna baino arinagoa dela edo irtenbide magikoak aurkituko direla.

Ohituran oinarrituz ezer ezberdina egiteari uko: “Beti egin izan dugu horrela”.

Zalantzaren tranpa: “Oraindik ez dakigu nahikoa ezer egiteko”.

Zentzu honetan, klima-aldaketari loturiko alderdi emozionalen kontsidera-
zioa kontu estrategiko gisa azaltzen da jendearen aldetik erantzun aktiboagoak 
eta konprometituagoak lortzearren.

Tailerrean zehar, partaideek hainbat proposamen egin dituzte “blokeatzen, 
beldurtzen edo larritzen duten emozio ezkorrak sortzea ekiditera” bideratuak. 

“Oihartzun positiboak” eragitearen garrantzia defendatu da, klima-aldaketa 
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aldaketarako aukeratzat aurkeztuz. Bizi-kalitatearekin loturiko alderdiak ho-
betzeko aukera gisa, hala nola, osasuna, giza-harremanak, gure inguruaren kali-
tatea. Horretarako garrantzitsua da normalean klima-aldaketarekin lotzen den 
gai-espektroa zabaltzea, eta “ingurugiro kontu” baten aurrean gauden itxura 
saihestu.

Klima-aldaketa aldaketa positiborako aukera delako ideia indartzeko arazoari 
aurre egiteko sareen existentzia nabarmentzea ere izan daiteke baliagarria (“Ez 
gaude bakarrik”). 

Klima-aldaketaren komunikazioak dimentsio positiboagoa izango du gure so-
laskidera lotzen gaituzten balioen eta partekatzen ditugun sinesmenen gainean 
eraikitzen bada.

Argi komunikatu, jendeari entzunez komunikazioa benetako elkarrizketa bi-
lakatu eta etengabeko hartu-emana erraztea ere bestelako proposamenak dira 
ezkortasuna sortuko duen komunikazioa saihesteko. Informazioa konfiantza 
eragiten duten pertsonen bidez iristea ere aipatu dute partaideek, irudi positi-
boa duten pertsonen bidez.



Nola ekarri herritarrak 
klima-aldaketari aurre 
egiteko politika publikoetara?
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Klima-aldaketaren kontrako borrokan aurrera egiteko beharrezkoak dira er-
digunean isurketen murrizketa jarriko duten politika publikoak, klima-al-

daketak sorturiko inpaktu eta ahuldadeak gutxitzeko erantzun eraginkorrak 
kontuan izango dituztenak. Baina “politika berri” hauek benetan eraginkorrak 
izango dira soilik gizartearen adostasun eta babes zabala badute. Galdera ondo-
rengoa da: nola ekarri herritarrak?

Partaideek herritarrak sartzea errazteko hainbat ideia ezberdinak eman zituz-
ten, tartean:

Sustatu eta erraztu jendearen parte-hartzea klima-aldaketari buruzko politika 
publikoen definizio, garapen eta jarraipenean.

Sustatu bai ekarpen pertsonalak, bai taldekakoak posible egingo dituzten sa-
reen sorrera.

Onartu jendeak egindako esfortzua.

Ikusgai jarri erdiesten ari diren lorpenak.

Norabide berria eman komunikazioari, “beldurtu”ren ordez “ardura hartu” ja-
rriz, ikuspegi positibo eta motibatzailea hartuz, gizartean partekaturiko balioe-
tan oinarrituta. 

Nabarmendu aldaketekin loturiko aukera eta onurak, baita ezer ez egitearen 
kostu eta ondorioak ere.

Azpimarratu klima-aldaketari aurre egiteko politiken lotura alderdi sozial, kul-
tural eta berdintasunezkoekin.

Testuinguratu klima-aldaketa eremu lokalean, jendearekiko gertuenean.

Ikusgai jarri beste leku batzuetan martxan jarritako “adibide onak”.

Nabarmendu norberaren esku dagoena aldaketari laguntzeko. 

Zenbait partaidek kultura parte-hartzailearen sorrera hezkuntza sisteman sar-
tzeko beharra azpimarratu zuten, ikaslea parte-hartzean trebatuz eta adin ez-
berdineko taldeentzat aukera zehatzak irekiz.



Nola bultzatu klima-
aldaketaren garrantzi soziala?
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Ikerketa soziologikoek adierazten dutenez, klima-aldaketa arazo “garrantzi-
tsutzat” hartzen da. Hala ere, normalean ez daukagu “buruan” gure egunero-

kotasunean, eta, ondorioz, oso pisu erreal eskasa dauka gure erabaki pertsonal 
eta kolektiboetan. Kontraesan honi emandako azalpenak ezberdinak dira (8): 

“Garrantzitsua” da, baina ez larria: ez da erraza ekiteko larritasuna onartzea 
arazo baten eragin okerrenak etorkizun zehaztugabe batean kokatzen direnean. 
Ez gara arazoaren larritasuna ulertzeko gai izan; horregatik ez dago gure lehen-
tasunen artean, nahiz eta “garrantzitsutzat” jo.

Berehalako beste arazo batzuk ditugu: denboran gertueneko arazoak eta pre-
miazkoenak lehenestu ohi ditugu (langabezia, kasu, edo arazo ekonomikoak), 
eta horrek zaildu egiten du arreta jartzea larriagoak baina epe laburrean eragin 
ez hain nabariak dituzten alderdietan. 

Hedabideek ez diote nahikoa arreta jartzen: komunikabideek eragin aitortua 
dute agenda ekonomiko eta politikoetan, eta klima-aldaketari eskainitako es-
taldura ikertzen duten ikertzaileak bat datoz hau ahula dela adieraztean, baita 
koherentzia eskasekoa gaiaren garrantziarekin eta duen mehatxu gaitasunare-
kin ere.

Klima-aldaketak gainditu egiten gaitu: arazoa etsigarritzat hartzen da, han-
diegia eta zaila konpontzen, gure eskutatik at. Eta bere garapenean eragiteko 
gaitasun erreala dugula uste ez badugu, ez dago gure agendan.

Erantzunen kostuari beldurra: gehiegizkotzat jotzen dugu erantzunen kostua 
eta inplizituki etorkizunerako uzten dugu erantzunaren pisua (edo, gauza bera 
dena, ondorengo belaunaldiei).

Azalpen hauek guztiak onargarriak dira eta testuinguru ezberdinetan izan dira 
mahaigaineratuak klima-aldaketari eskainitako “lehentasun” edo “larritasun” 
eza azaltzeko. Baliteke, neurri handi edo txikian, eskainitako azalpen ezberdi-
nak Espainian klima-aldaketak duen garrantzi sozial mugatuaren arrazoi errea-
len parte izatea. 

Partaideek zenbait ideia eskaini zituzten “garrantzitsua gailen bilaka dadin”. 
Eztabaidaren oinarrizko zati batek erdigunean jarri zuen zeintzuk izan daitez-
keen gai horri beharrezko gailentasuna eman diezaioketen mezuak, eta ondo-
rengo indar-ideiak planteatu ziren:  
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“Aldaketa positiboa da”.

“Hobeto biziko gara” (behinik behin, ezer egingo ez bagenu baino hobeto). 
Beharrezkoa da ideia ikustarazten lagunduko duten adibideak ematea.

“Trena galtzen ari gara” (klima-aldaketari aurre egiteko esfortzuetatik kanpo ge-
ratzen dena, aurrerapen-lerrotik kanpo geratzen da; eraberritu ala hil).

“Mugimenduan gaude”.

“Ikasi eta desikasi egin behar da”.

“Txikiak garrantzia du”: ikusi behar da txikiak, batuketaz, handia egiten duela. 



Nola jokatu  
muturreko  
fenomenoekin?
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Eguraldiaren gure esperientzia erabili ohi dugu (gertaera meteorologikoak 
zehatzak eta hautemangarriak dira) klima-aldaketaren ideiari (abstraktua-

goa eta ukiezina) zentzua emateko. Adibide gisa, USC-Mapfrek 2012an egin-
dako inkestak (5) adierazten du elkarrizketaturiko pertsona gehienek, kontuan 
harturik “bizi diren tokiko klimaren esperientzia”, uste dutela1:

Lehen urtaroak zeuden eta orain gutxiago nabaritzen dira (%83,4).

Gero eta euri gutxiago egiten du (%80,0).

Lehen orain baino hotz handiagoa egiten zuen (%71,2).

Zuhaitz eta landareak garaia baino lehenago loratzen dira (%68,8).

Ekaitzak eta sobernak orain lehen baino ohikoagoak dira (%61,3).

Egia esan, sinesmenak zuzeneko behaketaren ondorio izan daitezke (mendial-
dean bizi direnek, adibidez, elurraren iraunkortasun-denboraren gutxitzea 
nabari dezakete), baina baita objektibizazio-prozezuen ondorioz ere (“ikusi 
egiten dugu” aurretik kontatu digutelako).

Eguraldiaren eta klimaren arteko harremanak erraz hauteman ezin daitezkeen 
arren, zientzialariek klima-aldaketa gertaera meteorologiko zehatzen maizta-
sunaren edo intentsitatearen aldaketekin harremantzen dute. Zentzu honetan, 
logikoa dirudi testuinguratzea meteorologiari eta muturreko gertaerei buruzko 
informazioa klima-aldaketarekin loturiko joeren marko zabalagoan. 

Gainera, gogoratu behar da komunikabideak gaurkotasunaren eta berrien bila-
ketari lotuak daudela, eta, horregatik, zenbait gertaera meteorologiko klima-al-
daketaren gainean hitz egiteko parada dira (9).

Tailerreko partaideek proposamen ezberdinak egin zituzten gertaera zehatzen 
eta klima-aldaketaren arteko harremanari buruzko informazio-trataera hobe-
tzeko. Hainbat ekarpenek errepikatu zuten garrantzitsua dela zientzialari adi-
tuen laguntza bilatzea, datu-estatistikoak eman ditzaketenak fenomeno zeha-
tzak testuinguratzeko, eta horrela, adibidez, jakin gertaeren kopurua edo beraien 
intentsitatea handitzen ari den edo gertaera zehatz hori salbuespenekoa den. 

1. “Nahiko ados” eta “oso ados” erantzunen ehunekoen batuketa, 2012ko boladari dagozkienak. 
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Onartu egiten da muturreko gertaerak garrantzitsuak izan daitezkeela kli-
ma-aldaketaren gaineko kontzientziazioa hobetzeko, baina aitortu egiten da 

“ikuskizun klimatikoa”ren eta tratamendu alarmistaren tentaziotik ihes egiteko 
beharra.

Gertaera zehatzak, dena den, ageriko aukera dira nabarmentzeko hondamen-
dien aurreikuspen beharra eta baliabide naturalen kudeaketa egokia egitearen 
garrantzia.



Nola sustatu inplikazioa, 
parte-hartzea, gizarte 
ahalduntzea eta sorkuntza?
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Klima-aldaketari aurre egiteko politika publikoen babes edo haiekiko el-
karlanetik haratago, nahitaez aitortu behar da mundu osoko gizarteek 

sekulako inplikazio- eta sormen-esfortzua egin beharko dutela “egiteko modu 
berriak” eraikitzeko; “karbonoan baxua” den kultura bat hartzeko bakoitzaren 
gaitasun eta ezaugarriei egokituta, eta aldi berean jada saihestezina den aldake-
taren aurrean sorturiko ahuldadeen murrizketan lan egin. 

Hainbat seinale ditugu adierazten dutenak herritarrak, klima-aldaketaren au-
rrean, euren burua ikusle edo biktima gisa ikusten dutela eta ez ezberdintasuna 
eragiteko aktore gai. Anabela Carvalho ikerlari portugaldarrak klima-politike-
tan gizartearen parte-hartze baxuaren eta hedabideen tratamendu informati-
boaren arteko harremana ikertu du. Carvalhok argudiatzen du klima-aldake-
ta tradizionalki tratatua izan dela nazioarteko goi politika kontu bezala, eta 
horrela gaiari buruz oinezko herritarrak esateko gutxi duelako ideia zabaltzen 
lagundu (10). 

Ondorengoak dira kontu honi emandako erantzunak:

Azpimarratu aldaketa prozesu zabala, eta ez ohitura puntualen aldaketa hutsak.

Balioa eman sormenari, esperimentazioari. 

Zabaldu ekimen eta esperientzia berriak.

Azaldu jarduera egokiak zeregin gertu eta eguneroko gisa.

Proposatu erronka kolektiboak eta sustatu “hiri harrotasuna” egiten diren es-
fortzu eta erdiesten diren lorpenei dagokienez.

Babestu proaktiboki enpresa- eta gizarte-ekimenak. 

Eskaini informazio eta irizpideak ekimenei oinarria ematearren.  

Nabarmendu jarduera ezberdinek dituzten onura kolektiboak.
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