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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN 
AKTA 
2018ko apirilaren 19an, 18:30etik 20:00etara, 

Legazpiko udaletxeko Batzar Aretoan 
 

 

 

Hondakinak biltzeko 
sistemari buruz ematen 
dugun informazioa 
hobetu nahi dugu.  

 

Zertan eta nola egin 
dezakegu? 

 

 
 
 

1.   TALILERRAREN HELBURUA  
 

Galdera horri buruz hitz egiteko eta gaia lantzeko 23 pertsona elkartu gara gaur 
Legazpiko Agenda 21eko Foroaren tailerrean. 

Hauxe da testuingurua: Legazpira bizitzera datozenei hondakinak biltzeko 
sistemari buruz ematen zaien informazioa hobetzeko  Udalak antzeman duen 

beharraren aurrean,  bilera honetan honakoen parte hartzea izan dugu:   

 Beste udalerrietatik Legazpira bizitzera etorri diren eta hona iristean 

informazio hori jaso duten –edo informazio hori bere kasa eskuratu duten 
bizilagunak.  

 Agenda 21eko Foroan parte hartzen ohi duten bizilagunak udal ordezkariak 

barne.  
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2.  PARTE HARTU DUEN TALDEA  
 

23 pertsonek hartu dute parte tailerrean -13 emakume eta y 10 gizon-.  
 

 

Gaur, bereziki, aurpegi berriak azpimarratuko ditugu: Udalak zuzenean egin duen 
gonbidapenari erantzunez, foro honetan lehenbizi hartu dute parte beste lekuetatik 
Legazpira bizitzera etorri diren bizilagunak. 
 
Aire freskoa, begirada berria eta bizipen propioak ekarri dituzue eta horrek 
elkarrizketa interesgarria eta aberasgarria ekarri du. 
 
 
 Guztiei, eskerrik asko! Gozamena izan da zuekin arratsaldea igarotzea: 
 
 

Zein da helburua? Elkarrekin ondoko kontuei buruz hausnartzea: 

- Hondakinak kudeatzeari buruz ze informazio jasotzen duten Legazpira 
bizitzera datozenak? Eta haiek nola hartzen dute informazio hori?. 

- Nola hobetu daiteke eginbehar hori, Legazpira iristen diren pertsonei 

harrera egiteko Udalak egin nahi duen protokoloan erroldatzea,…..?  



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 

Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Tokiko Agenda 21eko Foroaren  4. tailerra, apirilaren 19koa               3 

 

Bizilagunak:  

– Karim Mohamed 

– Pilar Makibar 

– Rosa Makibar 

– Hicham Daoudi 

– Samir Daoudi 

– Fatima Ezhara Charkaoui 

– Mª Luisa Hita Ruiz 

– El Mahdi Bahloul 

– Mª Cruz Lizarazu 

– Usman Muhhammad 

– Edurne Huesa (Legazpiko Ingurugela) 

– Juanjo Zubillaga (Buztintegi) 

– Amaia Andueza 

– Koldo 

– Brenda Fabiola Negrón  

Udal arduradun politiko eta teknikoak: 

– Koldobike Olabide (alkatea) 

– Oscar Valbuena (zinegotzia) 

– Ana Martin (zinegotzia) 

– Javier Iraeta (zinegotzia) 

– Eric Galvez (zinegotzia) 

– Inma Hernandez (Ingurumen teknikaria) 

 

Iciar Montejo eta Zorione Aierbe, Prometea taldekoak, dinamizazio-lanetan 
 
 
 
 

3.   LEGAZPIRA IRISTEN DIRENEI 
HONDAKINAK BILTZEKO SISTEMARI 
BURUZ EMATEN ZAIEN INFORMAZIOA  
 

Gaur egun, nola egiten da? 
 

Foroan, orain dela gutxi edo hilabete batzuk Legazpira etorri diren bizilagunak 
daudenez, beraien esperientzia eta bizipena entzun nahi izan dugu. 
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Lehenengo galderaren aurrean –Gaur egun, nola egiten da?-, arretaz entzun ditugu 
haien esperientziak: 
 

– Orain arte, eta kasu berrienetan salbu, Foroan arte hartu duten 

pertsonek ez dute informazio espezifikorik jaso hondakinak biltzeko 
sistemari buruz Udalak eskaini dien harrera-prozesuan.  

Gehienek kalean nola egiten den ikusten ikasi dute, edukiontzien koloreei 
erreparatuz, gertuko pertsonen laguntzarekin edo zuzenean galdetuz. 

Zentzu horretan, ez zaie zaila egin hondakinak biltzeko Legazpin dagoen sistemara 
ohitzea; euren ustez, udalerri edo zonalde bakoitzak bere berezitasunak ditu eta 
arreta jarriz ez da zaila sistemak nola funtzionatzen duen ulertzea.  

– Kasuren baten –etorri berri-berrienen kasuan- informazio zuzena jaso 
dute hondakinak biltzeko sistemari buruz; informazio hori 
herritarrentzako arreta zerbitzuan erroldatzera joan direnean jaso 
dute.  

Horrela, urte hasieratik, erroldatzera etorri direnei Udalak hondakinak biltzeko 
sistemari buruzko informazio-orria eta ontziak, txartela eta hondakin 
organikoentzako poltsa konpostagarriei buruzko informazioa eman zaie. 

Informazio hori jaso duten Foroko parte hartzaileek oso ondo baloratu dute 
informazio hori erroldatzera etorri direnean jaso izana. Era berean, informazio hori 
lasaiago eta denbora gehiago eskainita eman behar dela uste dute, momentu 
horretan jasotzen duten informazio guztia behar bezala bereganatzeko gai izan 
daitezen. 

– Gainerako bizilagunak bezalaxe, Sasietako mankomunitateak eta 
Udalak etxeko postontzietan banatu dituzten informazio-orriak jaso 
dituzte.  

Horrela, etxebizitza guztietara bidali den ontziak jasotzeko edukiontzi horiaren 
gaineko liburuxka jaso dute. 

– Alokairuan bizi direnen kasuan, sarritan etxeko jabeak ez die 
informazio hori eta behar den materiala maizterri ematen. 

Kezka hori elkarrizketan sortu da; kasu batzuetan, etxeko jabeak ez dio maizterrari 
eman hondakin organikoen edukiontziko giltza edo errefusa jasotzeko edukiontziko 
txartela (hori etxebizitzari dagokion txartela izan arren). 
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Inportantea da etorri berriak herritarrentzako arreta zerbitzura erroldatzera 
datozenean Legazpiko hondakinak biltzeko sistemari buruzko informazioa 
ematea. Orduan honako informazioa eskainiko zaie: 

- Oinarrizko informazioa eskainiko zaie eta Legazpin hondakinen gaikako 
bilketa zerbitzuak nola funtzionatzen duen azalduko zaie. 

- Beharrezko oinarrizko materiala eta dokumentazioa emango zaie: 

- Legazpiko Udala eta Sasieta mankomunitatea prestatzen ari diren 
informazio-orria (aurrerago ikusi daiteke dokumentu honetan); eta 
horrekin batera, ontzia, txartela eta hondakin organikoak jasotzeko  
edukiontzietarako poltsak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informazio 
zehatzagoa 
eskaintzen duten 
beste bi informazio-
orriak: “Birziklatzea 
Erraza da!” izeneko 
eta ontzien edukiontzi 
horiari buruzko 
liburuxka. 

 

 

 

 

Zertan eta nola hobetu dezakegu eskaintzen dugun 
informazioa? 
 

Aurreko elkarrizketatik, lehenengo ondorio garrantzitsua ateratzen dugu: 
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Eta gainera, oso ondo baloratu dugu Legazpiko 
Udalak eta Sasieta mankomunitateak kontrastatzeko 
eta hobetzeko aurkeztu diguten  oinarrizko 

informazio-orriaren proposamena1 . Orri hori 
hizkuntza desberdinetan prestatzea da haien asmoa.  
 
Zehatzago aztertu ondoren, Foroko parte hartzaileek 
atsegin dituzten gauzak identifikatu dituzte eta egin 
beharreko iradokizunak egin dituzte.   
 
 
 
 

 

 

Legazpiko hondakinak biltzeko sistemari buruzko oinarrizko informazio-
orritik: 

 

Hauek baloratu ditugu oso ondo: 

– Erraza da, zehatza eta zuzena. 

Oso inportantea da erraza izatea, oinarrizko informazioa eskainiko duena eta 
ulergarria izatea. 

Horrezaz gain, orri hori udaletxera erroldatzera etorriko diren bizilagun 
berrientzako eta haien familiako kideentzako da baliagarria. 

– Formatua: gehienez orri bat bi aldetatik eta hizkuntza bakarrean.  

Informazioa orrialde batean eman behar da edo bi orrialdetan gehienez ere. Kasu 
horretan oinarrizkoa lehenengo orrialdean jarriko da eta kontu osagarriak 
bigarrenean. 

– Begitik sartuko den diseinua, irudiekin eta grafikoekin. 

Grafikoak adierazgarriak eta lagungarriak dira. Edukiontzien argazkiek, koloreek,… 
argiago transmititzen dute mezua. Kontuan izan behar da edukiontzien koloreak 
eta Legazpira etorri direnen jaiolekuetakoen koloreak ez direla berdinak; beraz, 
ikasi egin behar dute. 

– Hizkuntza desberdinetan. 

 

                                                 
1
 Su contenido de partida puede consultarse en el Anexo de este acta.  
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Eta hobetzeko proposamen batzuk egin ditugu: 

– Izenburuan “Legazpi” jarri. 

– Mezu generiko bat jarri, hala nola, “Zabor hoberena sortzen ez duzuna da”. 

– Ahalik eta modu errazenean oinarrizko informazioa osatuko duten datuak 
jarri (orriaren atzealdean). Zehatz-mehatz: 

 “Poltsa konpostagarriak bakarrik” organikorako edukiontziari buruzko 
atalean, argi gera dadin edukiontzi horretan mota horretako poltsak 
bakarrik sar daitezkeela.  

 Dagokion atalean, auzo-konpostajearen irudi bat jarri –aukera hori agerian 
ipiniz-. [Zentzu horretan, Inma Hernandez udal teknikariak praktika hori 
bultzatzeko kanpaina bat egitea aurreikusita dagoela esan du]. 

 Gauza handiei buruzko atalean jostailuen, altzarien,…. argazkiak jarri. 

  “Kontu praktikoak” izeneko atala gehitu (atzealdean):  

 Giltzaren eta txartelaren erabilera. 

 Non eskura daitezkeen poltsa konpostagarri gehiago. Zalantzen 
aurrean poltsa gehiago non eta nola eskura daitezkeen azaltzea 
komeni da eta zerbitzu hori doakoa dela azaldu. 

– Gida osagarrien tituluaren ordez (oinarrizko gida eta edukiontzi horiaren 
gaineko liburuxka) gida hor horien argazkiak jarri. 

–  “Informazio gehiago… Arretarako telefonoa… Sasieta mankomunitatea” 
atalak atzealdean jarri. 

 

Hori guztia jasota geratzen da eta kontuan hartuko da orriaren azken bertsioa 
egitean. Lan bikaina! 
 
 
 

Proposamen bat gehiago 
 
Elkarrizketan zehar, taldeak honako iradokizuna egin du: herrira iristen diren 
pertsonei egiten zaien harrera eta ematen zaien informazioa, erroldatzera 
datozenean eskaintzen zaie eta interesgarria egongo litzateke “harrera-pakete” bat 
prestatzea. Pakete horretan hondakinak biltzeko informazioa sartzeaz gain, 
Legazpiko oinarrizko plano bat, oinarrizko zerbitzuen zerrenda eta oinarrizko 

telefonoak larrialdietako 112 barne sar daitezke; modu errazean eta argian.  
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Eta hondakinei eta haiek jasotzeari buruzko hausnarketa 
orokor batzuk 
 
Azkenik, hondakinei eta haiek jasotzeari buruz taldean sortu diren hausnarketa 
batzuk bildu ditugu: 

– Ezinbestekoa da guztiok hondakinak behar bezala bereiztea  –eta, batez ere, 

ez ditugu zabor-poltsak edukiontzitik kanpo utzi behar, eredugarriak izan 
behar dugu. 

– Zalantzak daude ea Legazpiri buruz ematen diren gaikako bilketaren 
portzentajeak errealak diren –jokabide okerrei dagokienez eta edukiontzi 

desberdinetan sor daitezkeen  inpropioei dagokienez.  

 
 

4.   OHAR BATZUEKIN BUKATZEN DUGU  
 

Gaurko tailerraren helburua beteta eta laster arratsaldeko 8ak izango direla ikusita, 
amaitutzat eman dugu bilera. Eta kontua hartu beharreko 4 azken oharrekin 
bukatzen dugu: 

– Bidezko Merkataritzaren nazioarteko Egunaren baitako jarduera.  

Maiatzaren 11n Irakurketa partekatua egingo da plazan bidezko 
merkataritzari buruz; bertan herriko talde desberdinek hartuko dute parte. 

 

– Datozen asteetan 3 hitzaldi informatibo egongo dira.  

– Maiatzaren 22an, 14:30ean. Argitu tailerra, gure etxebizitzako energia 
kontsumoa ezagutzeko.  

– Ekainaren 4an, 14:30ean. Argitu tailerra, gure etxean energia modu 
eraginkorrean erabiltzeko.  

– Maiatzaren 23an, 19:00etan. Hazi ekologikoak eta bertako haziak ekoizteari 
buruzko hitzaldia.   

 

– Maiatzaren 17an, Agenda 21eko Foroaren hurrengo tailerra. 

Egun horretan martxoan landu genituen drainatze sostengarrirako 
sistemen gaiari helduko diogu berriro. Eta bertan, Legazpiko 
ikastetxeetako ikasleek hartuko dute parte; aurten lurzoruaren gaia landu 
dute Eskola Agenda 21ean. 

 

– Laster: Fokatu Urola Garaia urteko argazki lehiaketa. 

Aurten hauxe izan da aukeratutako gaia: lurzorua. 
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Eskerrik asko guztioi! 

 

Berezia izan da gaurko tailerra, eta datozen tailerretan ere gustura 
hartuko genuke zuen parte hartzea. 

 
¡Maiatzean ikusiko dugu elkar! 
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ERANSKINA   OINARRIZKO INFORMAZIO-
ORRIAREN PROPOSAMENA 

 


