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Gure Manifestua: 
asmo-adierazpen bat



Ongi etorria ematen dizugu Jatorria-ra, guztion 
artean eta guztiontzat sortutako proiektura. 
Gure baitan hasten den aldaketa baten 
hasiera, etorkizunera iristeko. Aldaketa handi 
baten abiapuntua bihurtuko garelako. Eta 
parte hartzera gonbidatzen zaitugu, zu, zure 
laguntzarekin lortzeko.

Urbilen guztion ahaleginarekin 
gauzak alda daitezkeela uste 
dugu, eta horretarako, gure aha-
legina ere batu nahi dugu. Ingu-
ratzen gaituen guztiarekiko ja-
rrera arduratsua hartuz, aldaketa 
honetan gure aletxoa jartzeko. 
Errealitate bihurtu den eraldake-
ta baten jatorria eta abiapuntua 
izan nahi dugu.

Horregatik, Urbiletik Nazio Batuen 
Erakundeak proposatutako Ga-
rapen Jasangarriko Helburuekin 
bat egiten dugu, eta horretarako 
abiatu dugu Jatorria: gure jasan-
garritasun proiektua. 

Orain, Jatorria-ren bidez, gure 
ekintza jasangarri guztiak helburu 
komun batzuen arabera bidera-
tu nahi ditugu, hau da, Garapen 
Iraunkorreko 17 Helburuen arabe-
ra, askoren ekimenekin eta aha-
leginarekin bat egiteko, helburu 
berari helduz.

Aldaketan sinesten dugulako eta 
badakigulako gizartean egiten 
dugun ekarpenak gure konpromi-

soa beharrezko egiten duela. Izan 
ere, gure komunitatearen gara-
pena eta gurea batera doaz. Eta 
gure merkataritza-gunetik sortzen 
den aldaketa positibo bakoitza, 
inguratzen gaituen guztian islat-
zen da, eta haren irismena eta 
eragina biderkatu egiten dira gi-
zartearen bidez.

Hori lortzeko, 70 ekintza baino ge-
hiago abiarazi ditugu, gizartean, 
ingurumenean eta ekonomian 
eragina dutenak, honako hauekin 
lotuta: baliabideen erabilera era-
ginkorra, gure ingurune naturala 
eta kulturala babestea, proiektu 
solidarioak ikusaraztea eta Gi-
puzkoan garapen ekonomiko eta 
jasangarria bultzatzea. Haien 
eragina aztertzeko eta aurrera 
egiten jarraitzeko aztertuak izan-
go diren jarduera-multzoa.

Ekimen hauek planteatzeko ibilbi-
de luzea egingo da gaurtik, Jato-
rria-ren bidez lanean hasiko gare-
netik, 2030era arte, Nazio Batuen 
Erakundeak helburuak lortzeko 
ezarritako datara arte.
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Aldaketaren 
hazia: zer da 
Jatorria?



 “Gure helburua aldaketa da.  
Gure konpromisoa, bidea”

Jatorria.
Aldaketa handien abiapuntua gara.

Hau da gure konpromisoa: etorkizun hobe baterako abiapuntua izatea.

Jatorria

Urbilen badakigu aldaketa handien abiapuntua izan gaitezkeela. Eta 
gure keinuek, txikiek nahiz handiek, dena alda dezakete. Horregatik,  
Jatorria sortzen dugu, gure jokabidea gidatuko duen etengabeko hobe-
kuntza-plan jasangarria.

 “Jatorria proiektuak munduaren beste aldean 
hegaka senti zitekeen tximeleta bezalakoa izan 
nahi du”

PROIEKTU BATETIK

KONPROMISO BATERA

Egia ez dugu esaten, 
egiten dugu.

Akzio- eta  
erreakzio-kate bat.

Guztiaren eta guztien 
batura.

2015ean, Nazio Batuek bide bati ekiteko aukera sortu zuten, elkarrekin,  
Garapen Jasangarriko Helburuen bidez gure mundua eraldatzeko. Urbilen,  
gizartearen parte konprometitua bezala, helburu horiek errealitate bihur- 
tzen lagundu nahi dugu.

Horregatik jarri dugu martxan gure jasangarritasun-proiektua:
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Gure lotura 
aldaketarekin: 
zergatik egiten 
dugu bat 
proiektuarekin?



“Inguratzen gaituen  
guztiaren erdigunea gara”

Horren ondorioz, garatzen dugun aldaketa 
jasangarria berehala islatzen da inguruan  
dugun horretan.

Urbilen eginkizun garrantzitsua bete nahi dugu gizartean, eta eragin 
positiboa izan nahi dugu gure ingurune natural, sozial eta ekonomikoan. 

Merkataritza-gune bat baino gehiago gara. Pertsonen, langileen eta 
enpresen elkargunea gara. Horregatik, ekintza bakoitzaren irismena beti 
joan daiteke haratago, baldin eta hemen badu jatorria.



3
Aldaketarako 
jarduerak: nola 
egingo dugu?



“Gaurtik aurrera, etorkizuna 
aldatuko dugu”

3.1. Irismena

Gure aldaketaren irismena:

Gure misioa merkataritza-gunetik mundurako aldaketa sustatzea da. Izan 
ere, tokian egiten dugun aldaketa txiki bakoitzak eragin globala izango du.

Garapen iraunkorraren edo gizarte-hobekuntzaren bidez lortutako lorpen 
bakoitza, horrela, bakoitzaren ahaleginari gehituko zaio: gizarteari, erakun-
deei eta herrialdeei.

Gizarte-eragina
Elkargune eta 
jarduera gisa.

Ingurumen-inpaktua
Baliabide naturalen  
eta mugikortasunaren 
arautzaile gisa.

Eragin ekonomikoa
Enpleguaren eta 
jarduera ekonomikoaren 
sortzaile gisa.

3.2. Ekimenak

“70 ekimen jasangarri baino 
gehiago abiarazi ditugu”
Ez dira hitzak, ekintzak baizik. Jatorria-ren bidez, 70 ekimen baino 
gehia-go gauzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Ekimen horien 
inpaktuak eta oihartzunak eragin zuzena izango dute gizartean, eta 
hainbat modutan agertuko dira: dohaintzak, prestakuntza, garapen 
jasangarriak, ekonomia zirkularra... Hala, maila oso zabaleko eragin 
neurgarria izango dute.

Ekimenek Garapen Jasangarriko 17 
Helburuen gainean jardungo dute, honako 
hauen bidez:   

Jardunbide egokiak 
eta konpromisoak 
kudeaketan.

Akordio globalak 
eta puntualak.

Ekintzak, ekitaldiak 
eta komunikazioa 
garatzea.

Hobekuntzak 
instalazioetan  
eta zerbitzuetan.



“Hegan gehien egiten 
duena, oinak beti 
Lurrean mantentzen 
dituena da”



“Ekintza eta erreakzioa”

“Oztopoak hausten 
ditugu gehiago eta 
gehiago aurrera egiteko”

3.3. Ekintzak

Lehen minututik ekingo diogu, 
aldaketa errealitate bihurtzeko. 
Berriaren aurrean konponbideak 
proposatzen dituzten ekintzen 
bidez, eta konpondu ditzakegun 
ezarritako egoeretan erreakzioen 
bidez.

Jatorria-tik, ekintza eta erreakzio 
horiek gauzatzeko, hazkunde-/
beherapen-estrategia bat eza-
rriko dugu. Binomio honen bidez, 
ekintza positiboak indartuko di-
tugu eta negatiboen murrizketa 
indartuko dugu.

Gure ekintzekin 
erronkak hazteko eta 
hedatzeko aukera 
bilakatuz. 

HAZKUNDEA

Eskubide indibidualak, sozialak eta 
kulturalak sustatzea.

Lankidetza-aliantzak finkatzea.

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Hondakinen aprobetxamendua, 
berrerabilpena eta birziklapena 
sustatzea.

Teknologietan berrikuntza 
bultzatzea.

Energia-eraginkortasuna handitzea.

BEHERAPENA

Gizarte-desberdintasunak 
murriztea, aukerak eskainiz.

Baliabide natural eta energetikoen 
gehiegizko erabilera arintzea.

Hondakinen emisioa murriztea.

Emisio kutsatzaileak mugatzea.
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Medición 
de nuestras 
acciones: 
¿Cómo vamos 
a evaluar el 
impacto?4
Gure ekintzen 
neurketa: nola 
ebaluatuko 
dugu eragina?



“Ematen dugun urrats bakoitzak 
aztarna uzten du”

“Dena aldatzen 
duten aldaketak”

4.1. Irismenaren  
adibidea: bisitari  
baten bizi-zikloa

Kontua ez da soilik aurrerapen jasangarri baten alde aurrera egitea, baizik 
eta ematen dugun urrats bakoitzak aztarna positibo bat uztea: neurgarria 
eta betierekoa. 

Beraz, egiten ditugun ekintzen bilakaera ebaluatuko dugu, lortutako 
aurrerapena egiaztatzeko eta jasota uzteko. Horrela, Urbilen barne-
neurgailuak erabiliko ditugu aldaketaren jarraipena egiteko eta proiektuaren 
aurrerapenak egiaztatzeko, eta gure bilakaera jendaurrean aurkeztuko dugu 
urteko memoria bakoitzean.

Jatorria-ren baitan modu positi-
boan aldatzeko ekintzen bidez lortu 
nahi dugun irismenaren zati handi 
bat, merkataritza-gunearen era-
biltzaileek egiten duten ekintza 
bakoitzerako ekarpen jasangarria 
da: zentrorako bidaia hasten dute-
netik, itzultzen diren arte.

Eragin hori erakusteko modu argi 
bat, bisitari baten ibilbidearen eta 
Jatorria-rekin duen interakzioaren 
adibidea da:

Hurbileko aparkalekua 
bilatu, erraz iristeko. 

Bilgarria paperontzi 
arrunt batera bota. 

Eskuak garbitu eta iturria 
gaizki itxita utzi. 

Sartu mahuka 
motzean 
neguan. 

Hainbat dendatako 
plastikozko poltsak 
erabiltzea.

Deskontu- eta 
informazio-bide 
tradizionalak. 

Aulki eta orgatxoen 
irisgarritasuna.

Birziklatzeko atalak 
dituzten paperontziak 
izatea.

Uraren erabilera arduratsua 
sustatzea.

Tenperatura 
erosoa.

Poltsa 
berrerabilgarrien 
erabilera sustatzea.

Digitalizazioa 
bultzatzea. 

Autoa hartu merkataritza-
gunera joateko. 

Garraio publikoaren erabilera 
erraztea edo mugikortasun 
aktiboa sustatzea.

Komunetan 
higienerako 
xaboia bakarrik 
edukitzea. 

Gel hidroalkoholikoen 
banagailuak izatea 
zentro osoan.
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Aldaketarako 
laguntzaileak: 
nori zuzentzen 
gatzaizkio?



“Lor dezagun elkarrekin mundu 
komun bat”

Aldaketa lortzeko, elkarlanean aritu behar dugu. Urbilen eta interes-taldeen 
arteko sinergiek helburu komunak lortzeko aukera emango digute, GJH-en 
helburuak elkarrekin lortzeko.

Garapen jasangarrirako gure elkarrizketak eta aliantzak honako hauetara 
bideratuta daude:

Bisitariak.

Gure aldaketaren 
benetako jatorria dira, 
haiek osatzen baitute 
gure DNA, eta, aldatzen 
garenean, elkarrekin 
egiten dugu.

Tokiko komunitatea.

Gure ekimenak 
ikusgarriak izan behar 
dira; horregatik, tokiko 
lankidetza eta gure 
komunitateko ekintzak 
ezinbestekoak izango 
dira.

Hornitzaileak eta 
banatzaileak.

Mundu hobea lortzeko 
indarrak batu behar 
dira, eta horiekin taldea 
osatzen dugu aldaketa 
konpromiso komun bat 
izan dadin.

Administrazio publikoak.

Toki-ekintza erakunde 
publikoekin lankidetzan 
aritzea da, udalekin, 
esaterako. Gure 
aliantzek kohesioa 
emango diote sortutako 
helburu berri bakoitzari.

Operadoreak.

Gure ekimenen boterea 
biderkatu egiten da gure 
zentroko operadoreekin 
batera ibiltzen garenean.

GKE-ak eta beste 
erakunde batzuk.

Hauen eginkizuna 
mundua aldatzea 
da, gure eginkizuna 
bozgorailu bihurtzea, 
hauen ahotsa txoko 
guztietara iristeko.

Hor.

Adm.

Bis.

Tok.

Ope.

GKE.
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GJH-en 
garrantzia: 
zein da horien 
eragina?



“Amaierarik gabeko printzipio 
askotatik abiatzen gara”

Urbilen, Jatorria-ren bidez, NBE-ren 17 helburuen amaierarik onena 
idazten lagundu nahi dugu. 

Zergatik dira hain garrantzitsuak?

Eraginkorrak direlako.

Benetako aldaketa baterako ekintza 
errealak dira. Neurtuko ditugun helburu 
zehatzekin.

Merkatua aldatzen ari direlako. 

Gure zerbitzuak egokitu egingo 
dira eta, beharrezkoa bada, zerotik 
abiatuko dira GJH-en helburuetara 
egokitzeko.

GEK eboluzionatzen dutelako.

Banakako jarduera bat eta 
enpresatik isolatua gauzatzetik, 
helburu bateratuekin lankidetzan 
aritzera igaroko gara.

Errealitate bat direlako.

Dagoeneko egiten eta emaitzak 
erakusten ari dira; kontua ez da esatea, 
egitea baizik. Eta guk hori lortzen 
lagundu nahi dugu.
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Gure balioak: 
zerk iraun  
behar du?



“Aldaketaren baliorik handiena 
irautea da”

Hauek dira Jatorria-n ditugun  
jarduera-balioak. Ekintzak edo xedeak 
alda daitezkeen bitartean, gure balioak 
estatikoak dira:

Etengabeko hobekuntza

Errespetua Konpromisoa

Erresilientzia

Ekitatea

Lankidetza

Solidaritatea

Ongizatea

Ekologismoa Erantzukizuna

Enpatia
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Helburuei buruzko 
helburuak: zein 
dira epe luzerako 
helburuak?



“Etorkizuneko forma berri 
batean inspiratuta”

17 GJH horietako bakoitzak 2030erako bete beharreko helburu batzuk 
ezartzen dizkiguten konpromiso bat dakar:

6. Ur garbia eta saneamendua
Helburua: uraren kudeaketa 
arduratsu eta jasangarriaren 
konpromisoa, uraren erabilera 
zainduz eta berrerabilpen 
birziklatua aprobetxatuz.

7. Energia eskuragarria eta  
ez-kutsagarria
Helburua: energia kutsagarrien 
eta horien hondakinen 
erabilera murriztea eta energia 
berriztagarrien erabilera 
areagotzea.

8. Lan duina eta hazkunde 
ekonomikoa
Helburua: kalitatezko lana eta 
tokiko saltokiak edo negozio 
berriak garatzeko aukerak 
eskaintzea.

13. Klimaren aldeko ekintza
Helburua: klima-aldaketaren 
mehatxuaren aurkako erantzun 
kolektiboa sustatzea, irtenbide 
jasangarrietan inbertitzea, 
mugikortasun garbiko alternatibak 
izatea eta energia aurrezteko 
teknologiak garatzea.

14. Itsas bizitza
Helburua: plastikoen erabilera 
ezabatzea eta produktu kimikoak 
uretara isuri gabe birziklatzea.

15. Lehorreko ekosistemen bizitza
Helburua: berdeguneak 
zabaltzea, paperaren erabilera 
murriztea eta material 
jasangarriak eta birziklatuak 
erabiltzea eraikuntzan.

2. Gosea zero
Helburua: elikagaiak biltzearekin 
lotutako gizarte-ekintzen 
bultzatzaile bihurtzea.

3. Osasuna eta ongizatea
Helburua: gure bisitarien eta 
langileen zerbitzura jartzea 
bizimodu eta elikadura aukera 
osasungarriak.

5. Genero-berdintasuna
Helburua: genero-berdintasuna 
sustatzea gure sentsibilizazio-
ekintzen eta -komunikazioen 
bidez.

11. Hiri eta komunitate 
jasangarriak
Helburua: jarduera iraunkorrak, 
batez ere tokikoak, esploratzeko, 
ikasteko eta garatzeko gune 
izatera iristea.

12. Ekoizpen eta kontsumo 
arduratsua
Helburua: energia modu 
eraginkorrean erabiltzea eta 
material berrerabilgarriak eta 
birziklagarriak erabiltzea.

16. Bakea, justizia eta erakunde 
sendoak
Helburua: etika eta legeria 
merkataritza-gunearen edozein 
alderdi garatzeko oinarri mugiezin 
bihurtzea.

1. Pobreziaren amaiera
Helburua: merkataritza-
gunean sartzeko oztopoak 
kentzea. Enpleguaren sorrera 
eta hezkuntza-ekarpena 
maximizatzea.

4. Kalitatezko hezkuntza
Helburua: langileei prestakuntza-
planak esleitzea eta tokiko 
ikastetxeekin lankidetzan aritzea.

10. Desberdintasunak murriztea
Helburua: gizarte-
desberdintasunak murrizteko 
GKE-ekin ekintzak proiektatzea. 
Tokiko ekintzailetza-proiektuak 
babestea.

17. Helburuak lortzeko aliantzak
Helburua: GJH-en garapena 
sustatzea, kolaboratzaile, elkarte 
edo erakundeekin lankidetzan 
arituz.

9. Industria, berrikuntza eta 
azpiegitura
Helburua: zentrora sartzeko 
azpiegiturak zabaltzea eta 
bisitariei doako teknologia  
berriak eskaintzea.



Unea sortu dugu eta aldaketan sinetsi dugu inguratzen gaituen guztiaren 
printzipio gisa. Hau da gure adierazpena, gure onena aktibatzen duen 

konpromisoaren hasiera, munduari eskaintzeko eta, elkarrekin, hobea izan dadin 
lortzeko.

Etortzear daudenengatik, iristeke dagoenagatik eta betetzeke dagoenagatik. 
Hau hasiera besterik ez da, printzipio honek inoiz amaierarik ez izatea bezain 

handia den zerbaiten jatorria.

Egin bat Jatorria-rekin eta izan aldaketaren zati bat: www.urbil.es/eu/jatorria

Aldaketa handien abiapuntua gara

JATORRIA


