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Mugikortasun jasangarriari 
buruzko baliabideen 
inbentarioa

Izenburua: Mugikortasun jasangarria 
Gipuzkoan
Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundia 
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: Gipuzkoako mugikortasun jasangarri eta inklusiboari 
buruzko webgunea. Lurraldean garraio publikoaren eta bizikletaren 
erabilera sustatzeko lan egiten dugu, Gipuzkoa konektatu ete 
jasangarria izan dadin pertsona guztientzat.

Izenburua: Muvigator-Muvgame
Egilea: MUV B Corp - Europako Batzordea
Hizkuntza: gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: EBk finantzatutako proiektu pilotu honek metodologia bat 
definitzen du herritarrek gauzatzeko moduko erronkak eraikitzeko –
kasu honetan mugikortasunaren adibidea jartzen du–.

Kontzeptu hauek sartzen ditu, besteak beste: co-sorkuntza, parte-
hartzea, eta datuak biltzea eta modelatzea. Proiektu nagusiak 
-muv2020 (MUV - Mobility Urban Values)-  portaera aldaketa 
sustatzen du tokiko komunitateetan, hiri mugikortasuna hobetzeko 
ikuspegi berritzailea erabilita, hau da, herritarren ohiturak aldatzea 
esperientzia digitalak eta fisikoak nahasten dituen joko baten bidez.

ESTEKA

ESTEKA

Izenburua: Bizikletaz
Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta 
Lurralde Antolaketako Departamentua
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania   Formatua: Webgunea 
Sinopsia: Bizikletaz webgunea bizikletaren erabilera eta 
mugikortasun jasangarri eta osasungarria sustatzeko sortu da. 
Hiriarteko mugikortasun ez-motorizatua eta ingurumenean eragin 
txikiena duten garraiobideak sustatzen ditu.

ESTEKA

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/mugikortasuna/nor-gara
https://muvigator.muvgame.com
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/eu/home
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Izenburua: Mugikortasun jasangarria
Egilea: IDAE 
Hizkuntza: Gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: IDAEk mugikortasun jasangarriko web-plataforma bat 
sustatu du, eta lanera joateko garraio-planak ezartzeko gida bat 
atera du.

Informazio hau jasotzen du: garraio-modu bakoitzaren emisioen 
xehetasunak, laneko mugikortasunari buruzko esperientziak, ibilgailu 
bati lotutako kostuei buruzko informazioa, eta jardunbide egokiak.

Izenburua: Klimaren aldeko Hirien Sarea: 
mugikortasuna
Egilea: Klimaren aldeko Hirien Sarea 
Hizkuntza: gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: Udalek klima aldaketaren aurkako borrokan koordinatzeko 
duten beharragatik sortu da sare hau. Hiri eta herrietan klima 
aldaketaren aurka borrokatzeko tokiko politikak koordinatu eta 
bultzatzen ditu, klima aldaketaren aurkako borrokan eta haren 
ondorioak arintzeko borrokan emaitza hobeak lortze aldera.

ESTEKA

ESTEKA

Izenburua: Global Action Plan
Egilea: Nazio Batuak 
Hizkuntza: gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: EKINTZA GLOBALEKO PLANA (GLOBAL ACTION PLAN)  hainbat 
herrialdetan garatzen den ekimena da, CO2 emisioak murriztera eta 
Garapen Jasangarriko Helburuak betetzen laguntzera bideratua. 
Helburua da 180.000 etxek eguneroko jardueretan dituzten ohiturak 
aldatzea, planetan sortzen dugun inpaktua murrizteko eta bizi 
garen lekuko bizi-kalitatea hobetzeko. Energia, ur, garraio eta 
hondakinetarako jarraibideak eskaintzen dira.

ESTEKA

https://www.movilidad-idae.com
https://www.redciudadesclima.es/proyectos?field_categoria_proyecto_target_id=17
https://activate.programagap.es
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Izenburua: Future Fit NZ: Deskubritu planetan 
duzun eragina
Egilea: Auckland-eko Udala eta Live Lightly 
Hizkuntza: Inglés  Formatua: Webgunea
Sinopsia: Bizitza estiloak gure planetan duen inpaktuari buruzko 
ideia bat lor daiteke, eta eguneroko ekintzek diferentzia nola marka 
dezaketen ikus daiteke. Bost minututan, aztarnaren lagin bat lortzen 
da eta, denbora gehiago emanez, ekintza berriak aukera daitezke, 
lagunei desafio egin, arrastoari jarraitu eta aurrerapena partekatu 
Future Fit bihurtzeko.

Izenburua: Erronka: 3x30FutureMOB
Egilea: Bartzelonako metropolialdea eta eiturbanmobility 
Hizkuntza: català  Formatua: Webgunea
Sinopsia: FutureMob izeneko metropoli-erronken helburua 
da mugikortasun jasangarria eta segurua sustatzea COVID-19 
testuinguruan, eta, aldi berean, tokiko eta hurbileko merkataritza 
bultzatzea. Hain zuzen,  eguneroko mugikortasuna pandemiaren 
testuingurura egokitzea eta igarotzea errazten duen tresna bat da; 
halaber, mugikortasun aktiboa eta ez-kutsatzailea sustatzen du, 
hirian bizi direnentzat eta bisitarientzat ingurune osasungarriagoa 
bermatzeko.

Izenburua: Think Sustainably
Egilea: Helsinkiko Udala
Hizkuntza: inglés  Formatua: Webgunea y App móvil
Sinopsia: Think Sustainably zerbitzuak Helsinkin bizitzeko eta hiriaz 
gozatzeko modu jasangarriagoak aukeratzen laguntzen du.

 MyHelsinki.fi webgunearen edukia filtratzen du zerbitzu jasangarriak 
iradokitzeko, hala nola jatetxeak, dendak, leku interesgarriak, 
ekitaldiak eta ostatua.

2019ko ekainean abiarazitako bertsioa zerbitzu pilotu bat da, eta 
operadore kopuru mugatua hartzen du. Baina gehiago garatuko 
da hainbat alorretako aukera jasangarriak erantsi ahal izateko, 
jatetxeetatik mugikortasuneraino.

ESTEKA

ESTEKA

ESTEKA

https://www.futurefit.nz
https://www.3x30futuremob.cat
https://www.myhelsinki.fi/en/think-sustainably/sustainable-and-long-lasting-purchases-in-helsinki
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Izenburua: Mugikortasunari lotuako 
kalkulagailu energetikoa
Egilea: Gipuzkoako Foru Aldundia 
Hizkuntza: Euskara y gaztelania   Formatua: Webgunea
Sinopsia: Kalkulagailu energetikoak zure ohiko joan-etorriei lotutako 
kontsumoak eta CO2 isuriak ezagutzeko aukera emango dizu, eta 
horiek ibilgailu elektriko batenarekin alderatzea.

ESTEKA

Izenburua: Eraginkortasunez gidatzeko 
eskuliburua
Egilea: Energiaren Euskal Erakundea (EEE)
Hizkuntza: Gaztelania   Formatua: PDF
Sinopsia: Eskuliburu honen helburua da erregaiaren kontsumoarekin 
lotutako kontzeptuak modu erraz eta argian ematea eta gidariak 
bere eguneroko gidatzean aplikatu beharreko ‘modu eraginkorrean 
gidatzeko’ teknikak definitzea.

ESTEKA

Izenburua: Mugikortasunaren Europako Astea
Egilea: Europako Batzordea
Hizkuntza: Inglés  Formatua: Webgunea
Sinopsia: Mugikortasunaren Europako Astea hiri-mugikortasun 
iraunkorrari buruzko sentsibilizazio-kanpaina bat da, urtero egiten 
dena. Mugikortasun aktiboaren, garraio publikoaren eta garraiobide 
garbi eta adimendunen aldeko portaera-aldaketa sustatzen du.

ESTEKA

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ingurumena/klimabai/kalkulagailu-energetikoa-mugikortasuna
https://www.eve.eus/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9dde12b5-f52a-420b-8b2c-67a34d4392ad
https://mobilityweek.eu/home/


Inventario de recursos sobre cambio climático para la ciudadanía de Gipuzkoa


