
EKARPENAK

Gizarte politika eraginkorrak
bultzatuz 
Gizarte zerbitzuak indartuz eta
hobetuz

Zaintza komunitarioa
Ikuspegi integrala (Gizarte
zerbitzuak, Haur, nerabe eta
gazteak, eta Berdintasuna
alorrak kontuan hartuz).
Inklusioa, pobrezia, etorkinak,
emakumeak,
belaunaldiartekotasuna kontuan
hartu.
Eskubideez hornitu. Oinarrizko
beharrak bermatu.
Jasotzaile mota desberdinak eta
zaintzailearen figura kontuan
hartu.
Elkartegintza, boluntariotza,
eragileak... sustatu.
Emantzipazioa.
Auzoak.
Bizi ohitura osasungarriak.
Osasun mentala.

Tolosarren gizarte babesa eta

ongizatea bermatzea 

 
Kontuan hartu beharrekoak:

Tolosa,
pertsona
ardatz
duen
herria

Espazio lagunkoiak gazteengan.

"Euskadi lagunkoia" programan parte hartu.

Harremantzeko modu / eredu ezberdinak sustatu.

Osasun mentala nerabe-gazteengan. Errekurtsoak beharrei erantzuteko.

Zaintzaileak zaindu.

Soinua zaindu. Bereziki terrazetako. Soinu gehiegi ez da ongizatea.

Udal politiken erebisioa, ea bizi ohitura osasungarriak bultzatzen dituzten.

Auzoak izan daitezen ere bizigune.

Ikuspegi integral bat nerabeei begira. Nerabeen zaintza.

Bizitzaren bukaera duina bultzatu eta komunikatu (eskola eta jendartean orokorrean).

Heriotza eta suizidioak ikastetxeetan lantzea, ikastetxeekin batera sortutako

protokoloetatik abiatuta. Prebentzioa eta informazioa funtsezkoak dira.

Osasunez bizi: beste eredua asialdirako, ez tabernak eta kontsumoa soilik.

Ikasle atzerritarren inklusioa bermatu. Eskolek bide horretan egiten duten lana indartu. 

Gizarte politika eraginkorrak bultzatu.

Alokairuko etxebizitza gehiago egin.

Haurrak izan nahi dituzten pertsonei laguntzak eskeini.

Prebentzio eta osasun emozionaleko programak sustatu.

Gizarte zerbitzuak indartu eta hobetu.

Gizarte zerbitzuen urbiltasuna bultzatu informazioaren eta ezagutzaren bidez.

Aurrekontuetan lehentasuna gizarte beharretan kokatu.

Mugikortasun jasangarria bermatzeko ekimenak sustatu. 

Herriko gazteei laguntzak.

Justizia Soziala.

Inor  ez dadila atzean geratu.

Gosea zero.

Solidaridup Tolosa.

Migranteei arreta (Formakuntza, lana, ...).

Pertsonan zentratutako zaintzak.

Zaintza generotik kanpo.

Zaintza ofizio duina.

Goi mailako heziketa. Lanbide profesionala, ikerketa, digitalizazioa, ...

Tolosa bizitzaren amaierako uneak zaintzeko hiri bihurtzea.

Hozkailu solidarioak.
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FOKOA EKARPENAK

Gardentasun ataria.
ODS parametroen lanketa.
2027 plan estrategikoaren
eguneraketa 

Elkartegintzari tratamendu
berezia eman behar zaio,
elkartegintzaren arreta
zerbitzu bat eratuz,
administrazioarekiko
distantzia murrizteko.
Gardentasuna, ODS, 2027 plan
estrategikoa eguneratu:
Tolosako errealitatera
lurreratu behar dira.

Udala garai berrietara egokitu:

kalitatezko zerbitzuak eskaini,

gobernantza eredu berrietan

sakondu. 

Kontuan hartu beharrekoak:

Tolosa,
pertsona
ardatz
duen
herria

Ekonomia zirkularra eta kilometro 0.

ODS parametroak bultzatu maila ezberdinetan.

Boluntariogintza bultzatu eta indartu.

Udalak herritarren iradokizunak erantzun.

Herritarrak ahaldundu.

2027 plana globaletik lokalera pasa.

Udalaren aldetik kontsumo arduratsua.

ODS parametroak landu. Agilizatu Udalaren erantzuna hiritarren eskaerentzat.

Udaleko burokrazia arindu eta herritar guztietara hurbildu.

Legedia bizitzara egokitu, ez bizitza legedira.

Kalitatezko zerbitzuak eskaini, 2027 plan estrategikoa eguneratu.

Gardentasun-ataria bultzatu.

Herritarrak informatu, eta behar duten guztietan laguntza eman.

Kalitatezko zerbitzuak eskaini.

Tramiteen kudeaketa erraztu. Telematikoki egitea zenbait tolosarrentzat arazoa da.

Arrakala teknologikoa gutxitu.

GIHk ezagutzeko ekitaldiren bat antolatu (erakusketa kalean adibidez).

Udalean kalitatezko zerbitzuak emateko baliabideak jarri.
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Kultur eta kirol eskaintzaren eguneraketa,
gazteak ere kontuan izanik.
Nazioarteko ekimenak, azoka bereziak,
kultur jarduerak, kirol arloko jarduerak…

Eskaintza anitza, bai publiko jasotzaileari
dagokionez, bai eskaintzari dagokionez ere
Adinartekotasuna.
Esperientzia aintzat hartu eta
elkarte/eragile desberdinen elkarlana
sustatu.
Kontuan hartu haur, nerabe eta gazteen
diagnostikoaren emaitza, udal egitasmoen
inguruan hezkuntza komunitatearekin
egiten ari den diagnostikoa, Euskara
Sustatzeko Ekintza Plana eta Berdintasun
Planaren baitako diagnostikoa eta
ekintzak.
Kirola baino kontzeptu zabalagoa erabili
beharko litzateke, osasuna edota bizi
eredu osasuntsuarekin lotuagoa.
Kalea, espazio publikoa aisi-kontsumo
gune, ez dugu zertan kultura-kirola
eraikinetan bakarrik jaso behar.
Eragileen datu basea.
Udal Ekipamendu planarekin uztartu behar
da.
Bertako produktoak babestu eta sustatu
behar dira.
Zahurgarritasun programak landu behar
dira, kolektiboak ekimen desberdinetan
txertatuz.

Covid osteko agertokia. Tolosa biziberritzen
jarraitzea, Tolosak berezkoa duen jarduera
berreskuratzeko. Herri bizia helburu.

Kontuan hartu beharrekoa:

Tolosa,
herri
hezitzailea
eta 
kultur
anitza

3.
Gutxienez, zeuden ekintzak kulturak berreskuratu.

Dauden eragileak indartu: bonberenea, abesbatzak... eta dauden bestelako inertziak.

HUB kulturala nazioarteko proiekzioarekin. Musika eta kultura beste alorretara

zabalduz.

Inbertsio publiko-pribatuak kultura alorrean.

Kultura. Kuantitatiboan ez ezik, kualitatiboan berreskuratu.

Gertutasuna eta pertsonen arteko harremanak berreskuratu.

Elkarlaguntza sustatzeko foroak.

"Giza liburutegia", pertsonen bizitza istorioak entzuteko espazioak.

Norbere zaintza eta garapen pertsonala sustatu.

Osakidetza, udala, ikastetxeak eta elkarteak. Bizitzaren amaierako prozesu

kontzienteak eta naturalak lagundu eta zabaldu.

Internazionalizazioa bultzatu: Kultura anitzen elkarlana

Gazte eta nerabeentzat. Kirol aniztasuna. Futbolaz haratago.

Euskal kultura ezagutzeko nazioarteko trukeak.

Kultur eta kirol eskaintza eguneratu, bailararako lekuak areagotu eta suspertu. HUB

musikala bihurtzeko sinergiak sortu.

Herri hezitzailea eta jakintsua izateko eskeintza eta kolaborazioa areagotu

(erakundeak, Innobasque, Unibertsitatea, LHko eragileak...).

Gaizki pasatzen ari diren sektoreei laguntzak eman.

Kultur ekintzaterako laguntza gehiago eman.

Banakako ekitaldiak egitea lehenetsi ordez, urte osoan diharduten taldeei diru-

laguntza handiagoak eman.

Kirola denentzako eskuragarri izatea eta konpetizioan baino, praktikatzean zentratzea.

Tolosak berezkoak duen jarduera berreskuratu.

Herrian kontsumitzeko tresnak bultzatu. Bonoak, azokak.

Herriko kultura herrira ateratzea. Kontzertuak, erakusketak, jardunaldiak... antolatu..

Herrian sortzen dena herrian kontsumitu.

Euskal kultura indartu eta kultura anitzen elkkarbizitza sustatu.

Komertzio txikia sustatu.

Formato txikiko kaleko ekitaldiak antolatu (eskolei zuzenduak adibidez).

Berezko jarduerak berreskuratzeko laguntzak eman.
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Bedaion egin bezala, epe
luzerako begiradarekin,
inbertsio lerroak identifikatu
auzotarrekin.
Inklusioa, pobrezia, etorkinak,
emakumeak,
belaunaldiartekotasuna.

Pertsonak erdigunean kokatzen

dituen Tolosa.

Atsegina, zaindua, beharrezko
azpiegiturekin, etorkizuneko
oinarriak landuz.

Kontuan hartu beharrekoak:

Ingurumenaren
babesa eta
udalerriaren
nortasuna 

4.
Txirrindaren erabilera bultzatu (aparkatzeko toki gehiago).

Herrikide (0-12)ko jolastokia herrian nola integratu pentsatu.

Gazteen inguruan sortu behar ez luken zabor horren inguruko kanpainak antolatu.

Ikastetxeetan eguzki plakak jartzeko informazioa eta erraztasunak.

Naturarekiko errespetua; kanpainak eta ekimenak sustatu.

Leidor inguruan elkartzen diren gazteak beren zaborra biltzeaz kontzientziatzea.

Baserritarrei ondo informatuz laguntza desberdinak eskeini.

Ingurumenaz, hondakin bilketaz eta birziklatzeaz, eta mugikortasunaz ardurantzen den

zerbitzuaren bulegoa herritarrentzat eskuragarriago jarri, bulegoa kalean jarri. 

Ekintzak, tailerrak.... ez teorikoak!

Naturarekiko errespetua sustatzeko ekimenak antolatu eta azpiegiturak (bideak)

konpondu.

Oinezkoei lehentasuna eman.

Garraio publikoa hobetu.

Herriko sarreratan aparkalekuak hobetu.

Plaka solarrak, garraiobide publikoa erabiltzeko diru laguntzak, tolosaldeko baserriak

mantentzeko laguntzak, zaborra zero, ekonomia zirkularra, km zero kontsumoa

sustatu.

Herriko berdeguneak handitu, herriko basoen eremua handitzeko politikak 

Autobusa auzo guztietara iristea.

Zaborren kudeaketa hobetu.

Haurrak eta gazteen gaien inguruan ikastetxeen lana indartu.

Landa eremu bizia.

Zumardi Handiari errendimendu handiagoa eta zabalagoa eman.

Donostiara joateko autobus gehiago.

Ondo birziklatu, aztarna ekologiko txikia dutenei konpentsatu (zergak...).

Landa eremuaren berezitasunei erantzungo dien zerbitzu berezia sortu.

Ditugun azpiegiturak txukun eta ondo jarri, biztanleen beharrei begiratuz.

Oinarrizko irisgarritasuna lortu, oztopo gabeko herria eraiki.

Deskantsu guneko herria eta naturarekin kontaktu zuzenekoa.

Aire librean ariketa fisikorako guneak egokitu.

Gure gune naturalen ezagutza zabaldu. 

Herri erdiko trafikoa murriztu. Bizikletaren erabilera bultzatu.

Gazteentzako espazio lagunkoiak sortu.

Kale peatonalak jarri.

mantenduko
duen herri 

garapen
iraunkor

 eredugarria
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Ingurumenaren zaintza eta

jasangarritasuna, Aldaketa

Klimatikoari aurre egiteko.

Mugikortasun eredu
jasangarriak.
Naturarekiko errespetua:
kanpainak eta ekimenak.

5.
Mugikortasuna.

Cota cero herri osoan.

Bidegorri gehiago.

Transporte publikoan laguntza.

Kolaborazioa beste instituzioekin, begirada lokala gainditzeko.

Baserritarrak eta bertako produktuak zaindu.

Zumardi txikiaren altxorra zaindu, tolosako gunerik kuttunena.

Landare inbaditzaileen garbiketa mendiko bidetxurretan eta erreka ondoan.

Eguzki plakak.

Gure neurriko helburuak. Eszenatoki berrira moldatutak.

Herritarren hezkuntza. Naturarekiko eta besteekiko errespetuan.

Kontsumu arduratsuko kanpainak.

Azoka bereziak espezializatzea, merkatu barruko ekitaldi, tailer, komedia eta

abarrekin. Merkatu bakoitzeko gremio gipuzkoarrak inplikatzea.

Hondartza tolosarra.
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Ingurumenaren
babesa eta
udalerriaren
nortasuna 

mantenduko
duen herri 

garapen
iraunkor
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Hiri ekonomia indarberritzen

eta Tolosako garapen

ekonomikoa sustatzen jarraitu.

Eragile ekonomikoekin
elkarlanean, estrategikoak diren
proeiktuak garatzea etorkizuneko
erronkei aurre egiteko:
Merkataritza, ostalaritza, azoka,
ekintzailetza, industria,
turismoa...

Tolosako
garapen
ekonomikoa
sustatu hiri
ekonomia

6.
Plan estrategikoari jarraitzea

Garapen ereduari buruzko eztabaida

Etorkizuna eraikiz egitasmotik dauden proposamenak. Herri mailan aplikatu

tokiko garapen jasangarria.

Baserria eta baserritarrak babestu. Haien presentzia eta duintasuna

merkatuan.

Baserria ezagutu. Balorean jarri.

Gure eskeintza beste lurraldeetara ireki, elkarlana nazioartekoa izan dadin,

esfortzuak konpartituz.

Tolosa "Etorkizuna Eraikiz" egitasmoan azaltzen diren fokoen isla izatea.

Industria eta komertzioa finkatu.

Hiri ekonomia indarberritu.

Aliantzak sortu Tolosako agente ezberdinen artean.

Herria ezagutarazi. Gazteentzako eta helduentzako gauza erakargarriak

antolatu.

Denda jasangarriak ireki nahi dituztenei laguntzak eta erraztasunak eman.

Nazioarteko ekimenei, azoka bereziei, kultur jarduerei, kirol arloko jarduerei,

haurrei zuzendutako jarduerei... garrantzi berezia eman.

Beharren balorazioa eta díagnostiko egin. Lehentasunak aztertu, eta agenteei

erraztasunak eman.

Tolosako garapen ekonomikoa sustatu, eta proiektuak garatu: bertako

merkataritza sustatu (kilometro zero), ostalaritza, azoka, ekintzailetza...

gazteen talentua/ideia berritzaileak babestu.

Herriko garapena sustatzeko edozein proeiktutan jasangarritasuna bermatu.

Hiri ekonomia indarberritu. Kale azokak...

eta lehen
sektorea

oinarritzat
hartuz
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