
MUGI GORPUTZA ETA ZAINDU INGURUMENA 



Fagor Taldeko kooperatibetako langileak etxetik lanera 

garraiobide jasangarriagoan joatera animatzeko ekimena. 

ZER DA? 



TESTUINGURUA: FAGOR 2030 

Iraunkortasuna, hau da, ekonomia, gizartea eta ingurumena modu orekatu eta errentagarrian 

gure kooperatiben gobernantza eta estrategian txertatzea erronka handia da, eta Fagorren, 

erronka hau aukera moduan ikusten dugu gure sustraiekin berriro konektatu eta esperientziaren 

garapenean jauzi kualitatibo bat emateko.  

 

Iraganean izan ginena moduan, aitzindari izan nahi dugu aldaketa aro honi erantzun berritzaile 

bat eman eta kooperatibismoa iraunkortasunak ezaugarritutako garai berrira egokitzeko. 



FAGOR 2030: INGURUMENA 

Fagorren, arazoaren parte garen heinean, soluzioaren parte ere izan nahi dugu. Horregatik, 

karbono aztarna murriztu eta gure prozesu produktiboetan erabiltzen ditugun materialen 

erabilera efizienteagoa egiteko lanean dihardugu.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


HELBURUAK 

• CO2 emisioak, kontsumitzen dugun erregaia, sortzen dugun zarata, sortzen dugun 

trafikoa, istripu arriskuak… murriztea. 

 

• Etxetik lanera eta lanetik etxera egiten ditugun desplazamenduak garraiobide 

jasangarriagoan egitea. 

 

• Pertsonen inplikazioa lortzea iraunkorrak izateko bidean, errekonozimenduaren eta 

erronken bidez motibazioa landuz. 

 



PARTE HARTZEKO JARRAIBIDEAK 

www.fagormugi.eus webgunean sartu eta ERREGISTRATU 

Aukeratu kooperatiba 

Aukeratu planta 

http://www.fagormugi.eus/


PARTE HARTZEKO JARRAIBIDEAK 

Deskargatu CICLOGREEN aplikazioa mugikorrean 

Saioa hasi (iniciar sesión) webgunean jarritako 

erabiltzailearekin. 

*Hornitzailea: Ciclogreen Move And Win S.L. 



PARTE HARTZEKO JARRAIBIDEAK 

- Ezarpenen torlojua erabiliz profileko 

informazioa aldatu dezakezu. 

 

- Hizkuntza telefonoaren 

konfigurazioaren araberakoa izango 

da 



PARTE HARTZEKO JARRAIBIDEAK 

1. Etxetik/lanetik 

irtetean Ciclogreen 

aplikazioa zabaldu 

2. Garraiobidea 

aukeratu 

3. PLAY sakatu 4. Amaitzean STOP sakatu  

5. GORDE sakatu 



PARTE HARTZEKO JARRAIBIDEAK 

KOTXEA PARTEKATZEA 

 
- Kotxea partekatzeko aukera dago Fagor taldeko kooperatibetako langileen artean.  

 

- Norberak bere ibilbidea publikatu dezake eta antzerako ibilbidea egiten duen Fagorreko 

kooperatiba bateko pertsona egonez gero elkarrekin harremanetan jartzeko aukera 

eskainiko du aplikazioak.  

 

- Kilometroak pilatzeko, biek batera piztu beharko dute aplikazioa. 

 



SARIAK 

- Kilometroak ZIKLO bilakatuko dira.  

 

- Zikloak pilatutakoan, Fagorreko iraunkortasun estrategiarekin bat datozen sariak 

eskuratzeko aukera egongo da.  

 

- Horretarako, aplikaziotik saria aukeratu eta e-mail bidez jarriko gara zurekin 

harremanetan. 

* Hauek adibideak dira. 

Fagorreko plantak kokatuta 

dauden herrietako komertzioekin 

ari gara lanketa egiten. 

Ekarpenik izanez gero idatzi 

fagormugi@fagor.eus helbidera. 

mailto:fagormugi@fagor.eus


ESKERRIK ASKO 

Zalantzak eta ekarpenak:  

fagormugi@fagor.eus 


