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PERTSONAK

udalerri inklusiboa

Tolosan espazio, zerbitzu eta aisialdirako aukera 

inklusiboak sustatu behar dira egoera ezberdinetan 

dauden pertsonak kontutan hartzen dituztenak. Egoe-

ra larrian dauden pertsonei laguntzeko oinarrizko 

zerbitzuak ziurtatu behar dira eta, honekin batera, 

euren errealitatea ezagutarazi. Gizarte zerbitzuetatik 

arlo honetan lan egiten bada ere, eskaintzen diren 

prestazioak (bai ekonomikoak, baita beste eratakoak 

ere) ezagutaraztea beharrezkotzat jo da, estereotipoak 

gainditu eta zerbitzua herritarrengana hurbilduz.

Emakumeen jabetza eta autonomia indartzea lehen-

tasunezko gaia da, baita maskulinitate eredu berriak 

eta kontziliazio politikak sustatzea ere, eragile desber-

dinen inplikazioa eta konplizitatea lantzea, horreta-

rako emakumeentzako erreferente izango den gune 

propioa sortzea egokia izan daitekeelarik.

Honetaz gain, emakumeak eta kolektibo guztiak (LGT-

BI) Tolosa herriak dituen espazio publiko guztiak pro-

pio bezala ulertu eta sentitzea lortu behar da.

harremanak bultzatzeko eta gizartearen 

balore partekatuak indartzeko tresna

Gizartearen kohesioa eta pertsonen zein belaunaldien 

arteko harremanak eta sormena sustatuko dituzten es-

pazio publiko ireki, zein itxiak garatzearen beharra dago, 

adin desberdinetako beharrei zuzendutako ekipamen-

dua eta aisialdi eskaintza egokitu eta anitza eskainiz eta 

hauen kudeaketarako formula ezberdinak baloratuz.

Bestalde, gizarte sektore desberdinak udalerrian inpli-

katu eta euren parte hartzea sustatu behar da, batez ere 

haur eta gazteak eta 3. adinekoak, beraien ahotsa en- 

tzuteko parte-hartze eredu berriak sortu behar direlarik.

Gizarte sektore desber-
dinak udalerrian inplikatu 
eta euren parte hartzea 
sustatu behar da, batez 

ere haur eta gazteak eta 
3. adinekoak
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KULTURA ETA 
HEZKUNTZA

Udalerriak dituen ekipamendu eta gune ezberdinen in-

guruko hausnarketa sakon eta integrala egiteko beha-

rra dago, Feriala eta Zezen plaza barne, gaur egun da-

goenaren argazki zehatz batetik abiatuz, herriko kultur 

eskaintza eta sorkuntzari erantzun ahalik eta egokiena 

emateko helburuarekin, sinergiak bilatuz. Aldi berean, 

kultur arloan ekintzailetza eta bestelako erabilera be-

rriak ere ahalbidetu eta Gipuzkoan burutzen diren beste 

kultur ekimenenekiko osagarritasuna bilatu behar da.

Ikastetxeek irekiagoak izan eta herriari begira egon be-

harko lukete, zentro desberdinak elkarlanean arituz, 

jatorri ezberdineko ikasleen integrazio orekatua sus-

tatuz. Ikasketa ez-formalari garrantzi gehiago eman 

behar zaio eskolaz kanpoko ekintzak diseinatuz, onli-

ne eskaintza areagotuz eta herriari (eta bailari ) begi-

rako eskaintza osatuz.

Eskola kirola eredua berrindartu eta sustatu beharra 

-

tara ere zabaldu beharko litzatekeelarik, zenbait balo-

re positiboen transmisiorako tresna gisa, eta konpeti-

tiboa ez den kirol eskaintza sustatu, sentsibilizazio lan 

honetan gurasoek duten garrantzia aintzat hartuz.

Tolosar guztien hizkuntza eskubideak errespetatuz 

eta diskriminaziorik gabe, Euskara elementu bate-

ratzailea izatea bultzatu behar da. Normalizazioaren 

bidean, euskararen presentzia eta bere erabilera area-

gotu beharra dago, lan munduan eta adin guztietako 

espazio informaletan arreta berezia jarriz. Horrekin 

batera, hizkuntza paisaia aintzat hartu behar da baita 

ere, kalean euskararen presentzia nagusi izan dadin.

Honez gain, euskararen erabilera areagotze aldera, 

Udalak elkarlana sustatu behar du, besteak beste, 

euskalgintzarena eta proiektu bateratuak bideratze-

ko hainbat foro edo mahaietan ere parte hartu.

Ikastetxeek irekiagoak izan 
eta herriari begira egon 

beharko lukete, zentro des-
berdinak elkarlanean arituz
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erreka ardatz bihurtuz

Hirigintza garapenak egun eraikita dagoenaren bir-

gaitzeari lehentasuna eman behar dio, hiri espazioan 

aintzat hartu eta etxebizitza hutsak kontuan izanik. 

Birgaitze honen inguruan, kontutan hartu beharko 

da herria Oria ibaiari begira berrantolatzea, espazio 

berdeak berreskuratuz.

Honekin batera, udalerria bera edo auzoak berone-

ratzean Tolosaren identitatea eta izaera zaintzea 

beharrezkoa da, herrigunearen zein auzoen irisgarri-

tasuna eta aisialdirako gune egokiak eta herritar guz-

tientzako, eta bereziki emakumeentzako, ingurune 

seguruak bermatuz.

-

rria da, horien artean, airearen kalitate arazoak, kutsa-

dura akustikoa edo klima aldaketa. Hau dela eta, hiri 

barruan berau gutxitzeko neurriak jartzea behar beha-

rrezkoa da. Horretarako, mugitzeko modu iraunkorrak 

bultzatzeko apustu irmoa egin behar da, irisgarriak di-

ren aukera ezberdinak eskainiz eta guztientzako mu-

gitzeko bide seguruak bermatuz.

Klima aldaketaren aurrean erantzun irmo eta integrala 

emateko beharra dago, Udalatik hasita. Horretarako, 

berotegi efektuko gasen emisioak murrizten jarraitu 

behar da, Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana gau-

zatzearen bitartez, energia aurrezpenean eta buruja-

betzan aurrerapausoak emanez besteak beste.

Honetaz gain, klima aldaketak eragin ditzakeen inpak-

tu potentzialen aurrean, arriskuak ezagutu, udalerria-

ren kalteberatasuna neurtu eta egokitze plan baten 

Landa eremu bizia eta lehen sektore indartsua

Landa eremuak sustatu behar dira lehen sektorea bul- 

tzatuz. Gazteak nekazaritzara hurbiltzeko ahaleginak 

egin behar dira, bertako produktua eta komertzializa-

zio bide laburrak sustatuz. Horretarako, udal jabegoa 

duten lurren inbentario zehatz bat egin behar da, on-

doren, lur bankuak sortzearen inguruko hausnarketa 

abiatzeko helburuarekin.

INGURUMENA
ETA LURRALDE 
ANTOLAMENDUA

Landa eremuak sus-
tatu behar dira lehen 

sektorea bultzatuz
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Tolosara inbertsioa ekartzeko (industria arloan, zer-

bitzuetan,…) erakargarri bihurtzeko lan egin behar 

bada ere, garapena ezin da edozein modutan egin 

eta eredu berriak uztartu behar dira, eskualdearekin 

elkarlanean.

Merkataritza eta azokak, Tolosaren ikur

Merkataritza eskaintza desberdindu edo posizionatze-

ko lan egin behar da, merkatal zentro handiei aurre egin 

ahal izan eta etorkizuna bermatzeko. Tolosa merkatari- 

tzarako erakargarri bilakatzeko lan egin behar da.

Azokei dagokionez, lehentasunezkoa da jarduera eko-

nomikoaren bideragarritasuna bermatzea. Azokak mer-

kataritzako ikur izateaz gain, lehen sektorearen trakto-

re baitira eta turismoa erakartzeko aktiboetako bat.

Arlo honetan dauden erronka nagusiei heldu behar 

zaie, alde batetik erosle berriak erakarri eta gaztetzeko 

lan egin behar da, batez ere azoken kasuan. Bestetik, 

merkataritza eta azokako ekoizleak modernizatu, egoe-

ra berrietara egokitu eta belaunaldi aldaketa bermatze-

ko baliabideak jarri behar dira.

industriaren gakoak

Tolosak iragan industrial garrantzitsua izan duen eta 

oraindik duen udalerria izanik, orain artekoa ekintzai-

letzaren ikur eta ikasgai gisa aprobetxatu behar da, 

gaur egungo arlo berriak garatzeko eta modernizazioa 

sustatzeko. Enpresa gehienak tamaina txiki edo ertai-

nekoak direla kontutan hartuz, beraien arteko elkar-

lana eta sinergiak, bultzatzea interesgarria litzateke, 

baita ekimen pribatu eta publikoen artekoa ere.

Etorkizunera begira formazio espezializatuan eta 

gaitasunei garrantzi berezia eman behar zaio, enpre-

sek eskatzen dutenari erantzun ahal izateko, egun 

zenbait sektoreekin (emakumeak, etorkinak) dauden 

aurreiritziak gaindituz.

Turismo ereduaren inguruko hausnarketa

Tokiko produktuak (azokarekin), naturara, gastronomia 

eta kultura ardatz izango dituen kalitatezko turismoa 

bultzatu behar da, eskualdearen identitatea manten-

duz eta Donostia eta inguruko eskualdeekiko elkarla-

na sustatuz. Hau guztia eta turismoa Tolosako bizitza 

sozial eta ekonomikorako traktorea izan daitekeela 

kontutan izanda, Tolosarako zer nolako turismo mota 

nahi den aztertu behar da honekin bat datorren politi-

kak bultzatze aldera.

EKONOMIA
Tokiko produktuak, 

gastronomia eta kultu-
ra ardatz izango dituen 

kalitatezko turismoa 
bultzatu behar da


