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1.  Tailer “bikaina” urtea borobiltzeko 
 
  
Abendua hasi berri eta urte bukaera gertu dugula, gaur Legazpiko Agenda 21eko 
Foroaren 2014ko azkeneko tailerra egin dugu. 
 
Eta…. 
 

• Aldatu egin dugu aurreikusitako gaia.  

Kontsumo arduratsua eta hondakinak 
murriztea 

 

Nola baloratzen ditugu Legazpin egindako kanpaina 
desberdinak?  
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Kepa Urzelai alkateak adierazi duenaren arabera, Kale Nagusia berritzeko 
proiektuaren zirriborroaren kontrastatze-lana 2015eko urtarrileko 
lehenengo tailerrean egingo dugu, Hirigintza sailean denbora gehiago 
behar dutelako proiektuaren xehetasunak fintzeko. 
 
Horrela, aukera honetaz baliatu gara gaurko tailerrean urte hasieran 
lehentasunezkotzat jotako gai bat aztertzeko: “kontsumo arduratsua eta 
hondakinak murriztea”.  

 

• Giro lasaian, familiartekoan, presarik gabe eta elkarrekin 
hausnartzeko tartea hartuz.  

Guztiok eskertu duguna; garrantzitsua den gaiari buruz ikuspegi, ideia, 
iritzi eta gogoeta desberdinak partekatzea: Tokiko Agenda 21ek 
ingurumenarekiko sentsibilizazioa areagotzearen alde egiten duena gai 
desberdinei buruz: hondakinak, kontsumo arduratsua… 
Eta hori lasai, konfiantzaz, umore pixka batekin eta zintzotasunez egin 
dezakegu. 
Zer gehiago nahi dugu ba! 
 

• Ilusioarekin eta gogoz.  
Gaurko tailerrean hemen egon diren pertsona guztiek eman dutena: 
 

− Manuel Fernandez (Nagusilan)  
− Lucia Leizaga  
− Arantza Arizmendi (zinegotzia)  
− Montse Vallejo  
− Floren Gutiérrez  
− Julian Auzmendi  
− Juan Carlos Agirre  
− Pilar Makibar 
− Edurne Huesa (Ingurugela)  

− Mari Cruz Lizarazu 
− Juncal Fernandez 
− Maite Odriozola (Haztegi ikastola) 
− Juan Pedro Agirre 
− Igor Urrate (zinegotzia)  
− Inma Hernandez (Agenda 21eko 

teknikaria)  
− Iciar eta Zorione, Prometea 

 

Eskerrik asko, gaur ere atsegina izan da elkarrengandik ikastea. 
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2. “Berriak” ospatzeko eta informatzeko 
 

Gaurko “Berriak” atalean lorpen bat ospatu eta aitortu nahi dugu eta, pastak eta 
guzti –eskerrik asko Edurne!−  
 

• Ingurugelek “zilarrezko ezteiak” ospatzen dituzte eta Eskola 
Agenda 21eko programak aitorpen garrantzitsua jaso du.  

 
Edurne Huesa kideak adierazi digunez, oraintsu Japonian ospatu den 
Iraunkortasuneko Hezkuntzarako UNESCOren Munduko Biltzarrean, 
Euskadiko Eskola Agenda 21 hamarkadako ekimen hoberena dela aitortu 
da. Proiektu integrala izatea eta iraunkortasunaren ikuspegia izan dira 
gehien baloratu diren ezaugarriak. 
 
Programa orain dela 11 urte jarri zen martxan eta Legazpin herriko hiru 
ikastetxek hartzen dute parte. Gainera, Haztegi ikastolak “Eskola 
iraunkorraren ziurtagiria” berritu du; ziurtagiriak 5 urtetan eskolak 
ingurumena errespetatzeko eta ingurumenean hezteko hartu duen 
konpromisoa aitortzen du. 
 
Beraz, zorionak! esan nahi diegu Ingurugelei, Eskola Agenda 21ean 
parte hartzen duten Euskadiko ikastetxeei eta bereziki ikasleei, irakasleei, 
gurasoei eta Legazpiko Udalari. Eskerrik asko horrenbeste urte lanean 
eman duzuelako, gai desberdinak landu dituzuelako, ilusioz egin duzuelako 
eta Foroa horien parte egin duzuelako…. zorionak!!! 
 
 
 

Horrezaz gain, gogora ekarri da 2010ean Legazpiko natura-ondarearen 
inbentarioa eta horrekin zerikusia duen berria jaso dugu. 

 
 

• Laster argitaratuko da mapa 
toponimikoa eta Legazpiko etxe 
guztietara iritsiko da 
 
Mapa horri esker Legazpiko natura-
ingurunearen inbentarioa 
ezagutuko dugu eta Agenda 21eko 
Foroak parte hartu du lan horretan. 
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3. Has gaitezen gaurko gaiarekin: 
Kontsumo arduratsua eta hondakinak 
murriztea 
 
Hasierako oharrekin bukatu ondoren, gaurko gaiari heldu diogu. 
 
Legazpiko Udalak, herriko beste hainbat eragileekin elkarlanean –Agenda 21eko 
Foroa, ikastetxeak, Ilinti merkatarien elkartea, Garagune…−, urteak daramatza 
kontsumo arduratsua eta hondakinen murrizketa bultzatzen, helburu horrekin 
kanpaina desberdinak eginez, hezkuntza arloan eta sentsibilizazio arloan. 
 
 

• Gogora ditzagun azkeneko urteotan egindako kanpainak.  
 
Inmak ekarri dituen argazkiei eta emandako datuei esker, gogora ekarri ditugu 
kanpaina horiek. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2007. Esan ez 
plastikozko poltsei. 
Eraman zure poltsa! 

2010. Pisuzko 
arrazoiak. Legazpin, 
autorik gabe, 
hondakinik gabe, 
ingurumenaren alde

2009. Plastikozko ontzi 
berrerabilgarriak 

2012. Ilintiko dendetan 
erosketetarako orgak 
eta aterkiak maileguan. 

2012. Ontziratu zaitez, 
tupperrak 
arrandegietarako 

2012. Gorde bilgarria, 
aldatu barrukoa 
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• Duela gutxi egindako kanpainak ekarri ditugu gogora 

 

 
 

• Eta laster martxan jarriko den kanpaina ezagutu dugu.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2013-2014. Auzo 
konpostajea 
Gaur egun 200 familia ari dira 
konpost egiten –auzo 
konpostajea egiten dutenei 
etxean egiten dutenak gehituta- 

2014. Herriko 59 dendekin 
elkarlanean plastikozko poltsen 
erabilera murrizteko eta 
harategietan jaki-ontzien 
erabilera bultzatzeko kanpaina 
 

Emaitza: plastikozko 12.874 poltsa 
erabiltzea saihestu da. 

2015. Urola Garaiko jatetxeetan eguneko 
menuan etxeko ura eskaintzeko 
kanpaina 
 
Momentuz, hiru dira ekimen horretan parte 
hartzea erabaki duten Legazpiko 
establezimenduak. 

Aipatu kanpaina horiez gain, Agenda 
21eko Foroak proposatuta egin 
diren bestelako jarduerak daude; 
horrela, azkeneko urteotan helburu nagusia 
kontsumo arduratsua bultzatzea eta 
hondakinak murriztea izan da. Adibidez: 
 

• Kalean kartelak jartzeko 18 gune 
egokitu dira. 

• Txakurren gorotzak egoki kudeatzeko 
kanpaina espezifikoak egin dira. 

Gaur egun eguneko ordu zehatz 
batzuetarako txakurrentzako eremu 
bereziak sortzeko aukera aztertzen ari 
dira.  
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Errepaso horren ondoren, hauxe da sortu zaigun galdera: 
 

Nola baloratzen ditugu helburu horrekin Legazpin egin diren 
kanpaina desberdinak? Zer hobetu dezakegu 2015ean? 

• “Poliki-poliki, bagoaz, honek guztiak ohiturak aldatzea 
dakarrelako”: 
Nabarmenak diren aurrerapenak …  

• Arrandegietan jaki-ontziak erabiltzearena finkatzen ari den ohitura da. 

• Erosketetarako orgaren erabilera –kalean asko ikusten dira-. 

Hala ere… 

• Udalak antzeman duenaren arabera, urtero galerak ematen dira ontzi 
berrerabilgarrietan eta plastikozko 400 bat edalontzi galtzen dira; 
zerbait pentsatu beharko da horren gainean. Modu berean, plastikozko 
mahai tresnen ordez metalezkoak eskaintzea aztertzen ari dira.  

• Askarien bilgarrien gainean eta parkeen garbitasunaren gainean 
oraindik asko dago egiteko. Kanpaina asko egin diren arren, Latxartegi 
parkea zikina egoten da. Berriro azpimarratu beharko da kontu hori, 
formula edo ekintza desberdinak bilatuz… 

• Eta zer esango dugu txakurren kontuari buruz?… zigorrak eta isunak 
jartzeko unea iritsi da dagoeneko? (eta hori zaila da, araua hausten 
den momentua harrapatu behar delako edo froga argiak behar 
direlako). 

 

• Eta nola ez, mota horretako kanpainak egiten jarraitu beharra 
dago. 
Batzuk errepikatu egin daitezke: 

• Adibidez, jaki-ontziak erabiltzearena, jende gehiagorengana iristeko 
edo beste perfileko pertsonengana heltzeko. 

Eta berriak asmatu beharko ditugu: 

• Egin dezakegu protesta ekitaldiren bat azalera handietan?  

• Proposamena: paperontzien ondoan zigarrokinak uzteko ontzitxo bat 
jarri. 

• Proposamena: errefuserako poltsa biodegradagarriak banatu. 

• Proposamena: foroaren tailerrak grabatu egin daitezke eta gero 
zabaldu; material hezigarri paregabea da. 

• Gogoeta: kontsumitzen ditugun produktuen bilgarrien inguruan zer 
egiteko aukera dugu? 
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Azken batez, hauxe da dugun sentipena: egiten ari garena beharrezkoa da eta 
baliagarria eta, gainera, emaitza txikiak lortzen ari gara. Eta bestetik, 
sentsibilizazio kanpainekin jarraitu beharra dugu, ohiturak aldatzea benetan zaila 
delako.  
 
Gogoeta sakonen artean, tailerraren bukaerara iritsi gara. 

 
 

4. Eta bukatzeko, ezustekoa, opari bat eta 
eskerrak ematea. 
 
 
Behingoz puntualak gara! Eta lagunarteko berriketaldi ederraren ondoren 
amaiera eman diogu gaurko tailerrari.  
 

• Garaguneren eskutik ezustekoa 
Gabonetan, udaletxeko fatxada apainduko duten 
apaingarriak ikusteko aukera izan dugu.  

 
Eskuz egindakoak dira, birziklatutako materialarekin; 
arte-lan ederrak eta mimoz egindakoak. Eskerrik asko! 

 

• Oparia! 
Jaki-ontzi bat, erabiltzeko konpromisoarekin eta, bere 
erabilera Legazpitik kanpo ere bultzatzeko 
konpromisoarekin… 

 
 
 

• Eta ESKERRAK EMATEA! 
Legazpiko Agenda 21eko Foroarekin urtebeteko ibilbide berria egin 
dugulako, ikasten, gozatzen eta, batik bat, partekatzen.  
 
  

Ondo izan eta 2015era arte! 
Mila mila esker! 

 


