UPV/EHUko bizitza iraunkorreko erronka, 2021/2022 ikasturtea
TThe Planet App-ek unibertsitate-komunitateari bere eguneroko berotegi-efektuko gasen isurketa murrizteko erronka eskaini dio. 2022ko
otsaila eta uztaila bitartean garatu da. EHUko Iraunkortasunaren eta Gizarte Konpromisoaren arloko Zuzendaritzak sustatutako ekimena da.

Parte hartzea

Inpaktua

Testigantzak

-256 ton CO 2 bk/urte

686 parte-hartzaile
%56 emakume/%36 gizon

"Oso erabilgarria, gure karbono aztarna ezagutzeko eta horren arabera
jokatzeko"
Endika

Karbono aztarnaren bilakaera
%8 EHUalumni

%65 ikasle

Erronkaren parte hartzaile bakoitzak
batez beste 0,37 tona CO2bk/urtean
murriztu du bere karbono aztarna; hau
da, haren jatorrizko karbono aztarnaren %
7.

%19 IIP, AZP

Campuska

Erronka baino lehen

Gipuzkoa
Araba

74

parte hartzaile

parte hartzaile

155

Campus bakoitzeko ikastegien Top 3a, partaidetzaren arabera
1. Gipuzkoako Ingenieritza Eskola
2. Psicologia Fakultatea
3. Informatika Fakultatea

>8.600
konprometitutako
asteroko ohiturak

parte hartzaile

1. Bilboko Ingenieritza Eskola
1. Farmazia Fakultatea
2. Zientzia eta Teknologia Fakultatea
2. Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskola
3. Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 3. Letren Fakultatea

"Gizarte eredu jasangarriago baterako trantsizioan, gehiago saiatu
behar dugu. Alez ale, egunez egun, aldaketa handi bat lor dezakegu"
Asier
"Zeregin batzuk oso erraz bete daitezke, eta, ezer gutxi eskatzen badigute
ere, inpaktu handia dute ingurumenaren hobekuntzan. Izan ere, zenbat eta
gehiago egin, orduan eta gehiago nabarituko da!"
Alba

Erronka ostean

CO2 gutxiko ohitura eskuratuak

Bizkaia

398

"UPV/EHUko bizi jasangarriaren erronkak egunero planetarekin
konprometituta bizitzen lagundu dit, astero programatutako desafio txikien
bitartez"
María

5,3 ton CO2bk/urte
4,9 ton CO2bk/urte

-%7

"Gutako bakoitzak ekintza txikiak egin ditzake planeta zaintzeko. The planet
app-rekin, mentalizatzea lortu dut, nire egunerokoan egitea lortzen ari naizen
zenbait erronka nireganatzeko"
Ainara

>7.000
arrakastaz betetako
asteroko ohiturak

Parte hartzaileek gehien barneratuko ohiturak eta haien
inpaktu agregatua
1. Erabili eskailerak igogailua hartu beharrean

-11 ton CO2eq/año

2. Murriztu hondakinak eta birziklatu

-3 ton CO2eq/año

3. Bota etxean ahalik eta janari gutxien
4. Jarri ontzi garbigailua beteta dagoenean

-37 ton CO2eq/año
-3 ton CO2eq/año

5. Kontsumitu bertako produktuak eta sasoikoak -20 ton CO2eq/año

"Ekimen honen bidez ikasi dute zer inpaktu handia eduki dezaketen keinu
txikiek, hala nola etxetresnak desentxufatzea eta eskaileretatik igotzea
igogailua hartu beharrean. Keinu txiki horiek gakoak dira desberdintzeko;
gainera, aplikazioak igorritako oroigarrien bidez, egunero errepikatzen dituzu"
Aritz
"Nire aztarna hobetzen saiatu naiz, batez ere, garraioan, bizikleta
gehiago erabiliz"
Caterina

+info gehiago
Gehiago jakin nahi duzu proiektuaren inpaktuari edo haren
garapenari buruz? QR honetan kontatzen dizugu, edo hemen:
theplanetapp.com/impacto_reto_upvehu
Era berean, UVP/EHUko Iraunkortasunaren eta Gizarte
Konpromisoaren arloko Zuzendaritzaren webgunea bisitatu
dezakezu: https://www.ehu.eus/eu/web/iraunkortasuna/

