
Irun Eskolako Agenda 21

■ Aurkezpena
Aurten, Irungo ikastetxeek Eskolako Agenda 21ean parte hartu dugu. Aldez aurretik ingurumena
zaintzeko beste ekimen batzuk izaten genituen, baina orain hiriko gainerako ikastetxeekin batera
aritzeak sendotu egin du gure lana. Proiektu honetan 7 ikastetxe eta 2.200 ikasle inguru aritu gara.

■ Dunboa BHI
■ Hirubide BHI
■ Irungo La Salle BHI
■ La Salle San Martzial LH
■ Pio Baroja institutua
■ Txingudi Ikastola LH
■ Txingudi Ikastola BHI

Hondakinen gaia landu dugu. Gauza asko ikasi
dugu: hondakinak zer diren, haiekin zer egiten
den, gaur egun hondakin gehiegi sortzen dugu-
la eta arazo larriak sortzen dituztela,  konponbi-
deetaz ere hitz egin dugu... Eskolan sortzen ditu-
gun hondakinak ezagutzeko aukera ere eman
digute. 

Eskolatik kanpo atera gara eta fitxa batzuen
laguntzaz ekintza desberdinak burutu ditugu:
eskola ondoko kaleak aztertu, garbiak edo ziki-
nak dauden begiratuz, etxeetako kontsumo
eta birziklatze ohituraz jabetzeko galdeketak
egin, kalean jendearen artean ere galdeketa
bete, kaleko edukiontzien azterketa, dendetara

eta tabernetara joan beraien jokabideak eta
beharrak aztertzera, hiriko erreken egoeraz
jabetu, Urnietako ontzien sailkatze plantaren
funtzionamendua ezagutu,  Atalerrekan gure
etxeetako ur zikinen tratamendua aztertu,
Emaus Gizarte Fundazio taldeak duen instala-
zioetan egon gara, haien lana ezagutuz...

Ekintza hauen guztien amaieran emaitzak aztertu
eta ondorioak atera ditugu. Maiatzaren 4ean,
ikastetxe guztietako ordezkariak Txingudi
Ikastolan elkartu gara. Helburua, guztion ideiak
eta ekarpenak batzea. Ikasleen arteko Foro
honetan adostutako konpromiso eta proposa-
menekin, aurkeztera goazen txostena egin dugu.

2005-2006 ikasturtea
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■ Errekak
• Tarteka, Udaleko langileak errekak garbitzera bidali.

• Jaizubia errekaren saneamendua behingoz bukatu, bere berreskurapen naturala ziurtatzeko.
Oraindik errekara zuzenean botatzen diren ur zikinak eta industrietako isuriak jasotzeko modua
bilatu beharko litzateke.

■ Hondakin toxikoak
• Ikastetxeetan sortzen diren bestelako hondakinen bilketa erraztea: bonbillak, fluoreszenteak,

tonerrak, laborategi eta tailerretako hondakin kimikoak…

• Etxeetako hondakin arriskutsuak eta bestelakoak biltzeko Irunen garbigunea jarri.

■ Garbitasuna
• Kaleetatik garbitzaileak maizago pasatzea eta hiria txukun mantentzeko behar adina langile

kontratatzea.

• Margotuta dauden paretak garbitzea.

■ Ikastetxeetan
• Ikastetxe guztien kanpoaldean mota guztietako edukiontziak jarri. Adibidez, La Salle ikastetxean

edukiontzi horirik ez dago. Eta Txingudi Ikastolako bigarren hezkuntzako atarian ez dago edu-
kiontzirik.

• Edukiontzirik ezin bada ikastetxera hurbildu, papera gehien sortzen den hondakina izanik, haren
bilketa nolabait antolatu.

• Eskola publikoetako garbitzaileek ikasleek egindako hondakinen bereizketa kontuan hartzea,
dena berriro nahastu gabe. Eta garbitzaileen kontratua berritzean, gaikako zaborrontziak hustea
haien arduretan sartzea.

• Ikastetxe barruan zakarrontzi gehiago jarri, adibidez Ikastolako pistan eta gelen atzeko korridorean.

■ Beste batzuk
• Gehiegizko propaganda buzoneatzea debekatu ordenantza bidez edo “Propagandarik ez”

leloarekin buzoietan jartzeko pegatinak banatu.

• Emaus Gizarte Fundazioaren moduko erakundeak bultzatu.

• Edukiontziak ordutegi desberdinetan eta lehenago jaso.

• Irungo biztanleei zuzenduriko informazio guztia zein barneko lanetan Udaletxean erabiltzen den
papera, birziklatua izan dadila.



• Ikasturte hasieran informazio kanpaina egin genuen gela eta korridoreetan kartelak jarriz.

• Ingurumenari buruzko panela edo txoko berdea jarri dugu, informazioa zabaltzeko.

• Ikastetxeko korridoreak apaintzeko oihal hondakinekin eta beste zenbait materialekin collage
lanak egin ditugu.

• Kalean dauden kolore desberdinetako edukiontzietan zer bota behar den landu dugu eta haie-
tan jasotakoa nora eramaten den eta zer egiten den jakiteko gogoa piztu zaigu.

• Ontziek Sailkatzeko Urnietako Plantaren funtzionamendua ezagutu dugu. Ontzien birziklaketa
posible izateko, edonola ezin direla bota ohartu gara.

• Gure etxeetako ohiturez hitz egiteko, gurasoekin galdeketa bat bete
dugu. Emaitzak, geletan aztertu ditugu.

• Eskolan sortzen ditugun hondakinekin zer egiten dugun ikusteko
aukera ere izan dugu.

• Eskolako patioan bildutako hondakinekin horma-irudiak egin
ditugu.

• Gure eguneroko ohiturak ere aztertu ditugu: materialen erabi-
lera, idazteko eta marrazteko paperak, paperezko mukizapiak...
Hobetu beharra daukagula ohartu gara.

• Marrazkiak egin ditugu Eskolako Agenda 21eko logotipoa denen
artean aukeratzeko.

• Hondatutako etxetresna elektriko txikiekin lanpara birziklatuak sortu ditugu plastikako geletan.

• Teknologian brickak birziklatu ditugu diru-zorroak eginez. Erabilitako paperarekin ere eskulanak
egin ditugu.

• Musikan azalak, kanaberak eta latak birziklatuz musika-instrumentuak sortu ditugu.

• Laborategian, hondakinen kudeaketaren inguruan simulazio-praktika xumeak burutu ditugu:
metal astunen filtrazioa zabortegietan, gasen ekoizpena errauspen prozesuetan, ontzi birziklaga-
rri baten aukeraketa...

• Betaurrekoak bildu ditugu Saharako errefuxiatuen guneetara bidaltzeko (500 betaurreko inguru
lortu ziren).

• Lorazainarekin konposta egiten ikasi dugu.

• Eskola inguruko auzoetako zabor edukiontzien azterketa burutu genuen, haien
egoera, erabilera eta hiritarren jarrerak behatuz.

• Kaleak garbiak ikusi ditugu baina hala ere jendeak lurrera zikinkeri asko bota-
tzen du eta kaleko hormak ez dituzte errespetatzen, graffitiz beterik daudelako.

• Kaleko jendeari galdezka ibili ginen beraien ohiturak ezagutzeko.

• Ostalaritzan hondakinen bilketa nolakoa zen jakin nahi genuen eta
tabernari batzuei galdeketa egin genien.

• Era berean, kartoi komertziala nora botatzen zen eta birziklatzen al
zen dendarien artean galdetu genuen.

• Jaizubiako erreka aztertzera irten gara eta hondakin asko ikusi ditu-
gu bertara botata: plastikozko poltsak, latak, plastikozko ontziak,
goxoki bildukiak, janari hondarrak, zabor poltsak, obra hondakinak,
gurpilak...

• Ugalde erreka aztertu eta garbitu genuen. Oso zikina zegoen eta hon-
dakin asko atera genuen, besteak beste, motor bat, pelutxe handi-handi
bat, arropa, plastikoak eta abar. Tutu luze batetik ur berde kutsakorra ateratzen
zela ere ikusi genuen.

• Olaberriako errekaren garbiketa egin ondoren mota guztietako hondakinak atera dira: plastikoa,
beira, latak, somier bat...

• Erraustegiari buruzko bi hitzaldi izan ditugu: bata “Txingudi Bizirik” taldeko ordezkariekin eta bes-
tea “Txingudiko Zerbitzuak”eko ordezkariekin.

• Oñatiko Natur Eskolan hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko programa osatu
genuen.

• Atalerrekako Hondakin Uren Araztegia bisitatu genuen eta ura, etxean erabili eta gero, nola itzul-
tzen den ikusi ahal izan genuen.

• Emaus Gizarte Fundazioa bisitatu genuen.

• Berde-berdeak delako programan parte hartu dugu “on line” ingurumenari buruzko zenbait gal-
dera erantzunez.

• Birziklatzen ikasi dugu eta gauzak zainduz gero gure bizitza hobea izango dela eta Irun oso hiri
polita izango litzatekeela. 

Orokorki, emaitzak oso baikorrak izan dira. Denok arazoari buruz kontzientzia gehiago hartu dugu.
Eskolan hondakinak bereizteko eta jasotzeko urrats garrantzitsuak egin ditugu. 

■ Gaia landu dugu gelan

Eskola guztietan lan asko egin da hondakinen
gaia aztertzeko. Laburtuz bada ere, orokorrean
eta ikasmaila desberdinetan landu ditugun ata-
lak hauek izan dira:
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■ Eskolako diagnostikoa
DUNBOA BHI

Zer aztertu dugu:

Ikastetxeko zenbait lekutan
sortzen diren hondakinak
aztertu ditugu: ikasleen
gelak, patioa, teknologia
gela, informatika gela, plas-
tika gela, laborategia, alda-
gelak, zuzendaritza, irakasle-
en gela.
2004-05 eta 2005-06 ikastur-
teetan zehar eginiko pape-
raren eta tonerren gastuen
azterketa burutu da.

Lortutako emaitzak:

Hondakin mota desberdinak
sortzen ditugu: papera eta
kartoia, plastikoa eta latak,
hondakin organikoak, tone-
rrak, tinta kartutxoak, kon-
presak eta tanpaxak, tenpe-
rak, disolbatzaileak, zelulosa,
laborategiko produktu toxi-
koak... Ikusi dugu hondakin
hauek gaika biltzeko oso
ontzi gutxi daudela.

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• Zaborraren sailkapena egi-
teko zakarrontziak jarri.

• Konposta egiteko ontzia
eskatu.

• Paper birziklatua erabili.
• Ikastetxeko biodibertsitate-

ari laguntzeko bitartekoak
jarri (haziak, zuhaitzak...)

• Eskola komunitatearen
partaidetza bultzatu.

• Agenda 21aren astea fin-
katu.

LA SALLE SAN MARTZIAL
Zer aztertu dugu:

Ikasleen gelak, irakasleen
gelak, jolaslekua, jangela,
idazkaritza, administrazioa.

Lortutako emaitzak:

Hondakin ugari sortzen da
eskolako eremu desberdine-
tan: plastikoa, papera, egu-
rra, pilak, tresna elektroniko-
ak, hondakin kutsakorrak
(inpresorako kartutxoak,
CDak, disketeak, garbiketa-
produktuak...), janari honda-
rrak, aluminio papera, mar-
goak...

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• Ikasleen eta irakasle gele-
tan, jangelan, plastikozko
poltsa bereziak jarriko dira
plastiko-hondakinak eta
aluminio papera jasotzeko.
Jolaslekuan ere kolore
horiko ontzi bat jarriko da.
Garbitzaileak hustu eta
hondakin hauek edukiontzi
horira aterako dituzte.

• Paper-hondakina ere ia
eremu guztietan sortzen
da. Kutxa bereziak jarriko
dira hauek biltzeko eta
garbitzaileek edukiontzi

urdinera botako dituzte.
• Pilak biltzeko idazkaritzan

edukiontzi berezi bat jarri-
ko da.

• Tresna elektronikoak horre-
tarako prestatuko den
gela batean bilduko dira.
Asko pilatzen direnean,
udaleko arduradunei dei-
tuko zaie hauen bila etor-
tzeko.

• Janari hondarrak, garbi-
tzaileen edukiontzi berde
arruntera botatzen dituzte.

• Oraindik ez da erabaki zer
egin egurrarekin eta hon-
dakin kutsakorrekin.

IRUNGO LA SALLE
Zer aztertu dugu:

Gelak, patioa, pasabideak,
mintegiak, laborategia,
idazkaritza... Leku bakoitze-
an begiratu da ea papera,
kartoia, plastikoa, hondakin
organikoak etab. sortzen
ziren.

Lortutako emaitzak:

Kolorezko kartulinak erabili
dira lortutako emaitzak
zabaltzeko, sentsibilizazio
kanpaina bat eginez: urdi-
nean papera eta kartoiari
buruzko informazioa jarri da,
horian plastikozko, metalez-
ko eta brick motako ontziei
buruzkoa eta berdean esko-
lan sortutako hondakin
organikoari buruzkoa.

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• Paper gutxiago erabiltzeko
neurriak hartu, adibidez bi
aldeetatik idatziz.

• Hondakinak sailkatu.
• Hondakin bakoitzari dago-

kion zakarrontziak presta-
tzea erabaki da, eskolako
leku guztietan jartzeko.
Zakarrontzi urdina papera
eta kartoia biltzeko eta
berdea hondakin organi-
koak biltzeko jarri dira.
Plastikozko, metalezko eta
brick motako ontziak biltze-
ko zakarrontzia ere presta-
tu nahi izan da baina kan-
poan edukiontzi horirik ez
dagoenez, azkenean ez
jartzea erabaki da.

• Ikasleak zakarrontzi urdinaz
arduratzea.

HIRUBIDE BHI
Zer aztertu dugu:

Hasi ginen zentruan sortzen
ziren hondakinen kokapena
eta mota aztertzen. Baita
baloratzen ere zeintzu ziren
ugarienak eta nolako eragi-
na zuten gure inguruan.

Lortutako emaitzak:

Kokapenaren aldetik : patio-
ak, ikasle eta irakasle gelak,
idazkaritza, fotokoapiadora-
ren gelan eta sukaldean.
Hondakin mota desberdinak :
papera eta  plastikoak uga-
rienak ziren ; tonerra, CDak,
pilak, fluoreszenteak, labora-
tegiko gai kimikoak… ere sor-
tzen ziren. Patioan zakarrontzi

gutxi zeuden eta errez apur-
tzen zituzten, gehien bat aste-
buruetan. Papera, askotan
alde batetik bakarrik erabil-
tzen zen, eta gehiena birzikla-
tu gabea. 

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• Eskolako Agenda paper bir-
ziklatuan izatea eta lehe-
nengo orrietan Eskolako
Agenda 21aren helburuak
sartzea.

• Paperaren erabilera murriz-
tea. Geletan alde batetik
idatzitako orriak biltzeko
kaxak jarri dira.

• Ikasleen artean paper era-
bilia idazkaritzako edukion-

tzira jaisteko txandak anto-
latu dira. Ondoren
Txingudiko Zerbitzukoek
pasatzen dira papera jaso-
tzera.

• Bi sarreretan hamaiketako-
en hondakinak jasotzeko
edukiontzi bana jarri dira.
Hilero ikasle talde batek
hartzen du haiek edukiontzi
horira eramateko ardura.

• Zentroaren itxura hobetzeko
eta atseginagoa izateko
asmoz, korridoreak kolore
argiekin pintatu dira eta
ikasleek egindako collage-
kin apaindu dira.

• Berdez margotutako iragar-
ki-taula bat jarri da Eskolako
Agenda 21ekin zerikusia
duen guztia zabaltzeko.
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PIO BAROJA INSTITUTUA
Zer aztertu dugu:

Aurreko 3 ikasturteetako
kontsumoak aztertu dira:
papera, elektrizitatea, gaso-
lioa eta hondakin toxikoak.

Lortutako emaitzak:

Azterketaren datuekin grafi-
koak egin ditugu, ikasleko
kontsumitutako kantitateak
adieraziz. Ikusi dugu ikasturte
batetik bestera kontsumoak
asko igo direla. Geletan jarri-
tako paperontzien erabilera-
ren jarraipena egin dugu
eta emaitzak oso txarrak
izan dira.

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• Ingurumenari buruzko
panela edo “txoko ber-
dea” jarri dugu, informa-
zioa zabaltzeko.

• Konposta egiten ikasi
dugu.

• Hiru edukiontzi berri (urdi-
na, horia eta berdea) jarri
dira patioan.

• Erabilitako papera kudea-
tzeko geletan txandak
antolatu dira.

• 10 ekintza proposatu dira
“Ingurumen Praktika
Egokien” zerrenda osatuz.
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TXINGUDI IKASTOLA DBH
Zer aztertu dugu:

Azterketa egiteko ikastetxe-
ko 29 puntu zehatz aukeratu
genituen. Leku hauek hiru
astetan zehar, beti ordu ber-
dinean, behatu genituen,
hiru laguneko taldeetan.
Behatze egun bakoitzean
ordu erdi bat erabiltzen
genuen; bukaeran ondorio-
ak atera eta hobetze pro-
posamenak azaldu geni-
tuen.

Lortutako emaitzak:

Prozesu guzti honetatik
atera genituen ondorio
nagusiak, hauek izan ziren:
• Hondakin gehiegi sortzen

genuela eta gehiena
papera zela.

• Leku askotan ez zegoela
zaborrontzirik.

• Hondakinak ez genituela
botatzen behar zen lekura
eta ez genuela bereizketa
egiten.

• Edukiontzi asko husteko ez
zegoela arduradunik.

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:

• “Txoko berde” izeneko leku
bat eratu.

• Kanpainak egin ikasle eta
irakasleen artean konpromi-
so berriak hartzeko.

• Geletan eta beste zenbait
lekutan (pistan, patioan,
atzeko aldean...) hondaki-
nak jasotzeko hiru ontzi ipini:
horia, urdina eta berdea.

• Zaborrontziak husteko ardu-
radunak izendatu.

• Zaborrontziak ipini ez dau-
den lekuan.

• Irakasleek euren programa-
ketetan berrikuntzak egin
gai honi buruz eta hurrengo
urteetan mantendu.

• Ahal den eta paper gutxie-
na gastatu fotokopiak egi-
ten eta papera gehiago
berrerabili.

• Erabaki zer egin paperare-
kin, tinta kartutxoekin, era-
biltzen ez ditugun ordena-
gailuekin, kafe makinako
plastikozko ontziekin...

TXINGUDI IKASTOLA LH
Zer aztertu dugu:

Maila bakoitzeko gela bat,
bi jangela, biltegia, idazkari-
tza, zuzendaritza, Haur
Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako patio guztiak,
ikasle eta irakasleen komu-
nak, bi irakasle gelak, plasti-
ka gelak, pista ingurua eta
pista inguruko bulegoak eta
aldagelak. Eremu horiek
guztiak bizpahiru egun des-
berdinetan aztertu ditugu.

Lortutako emaitzak:

• Gelak: Papera eta kartoia
biltzeko ontziak daude eta
edukiontzi urdinera erama-
ten dira. HHko geletan
ontziak jasotzeko kaxak
ere badira.

• Jangelak: Ez dago hon-
dakinak gaika biltzeko
ontzirik.

• Biltegia: Papera eta kar-
toia biltzeko zaborrontzi
bat dago. Tonerrak biltzen
dira fotokopiagailua man-
tentzen duen enpresakoei
emanez. Gainontzekoa
batera, nahasita botatzen
da.

• Idazkaritza eta zuzendari-
tza: Papera eta kartoia
bereizten dira. Pilak biltze-
ko kaxa bat dago.

• Patioak: HHko eta LHko
patioetan zaborrontziak
badaude, nahiz eta
LHkoek kaxkarrak izan, pol-
tsak oso erraz puskatzen
direlako. Zakarrontzi guztie-
tan hondakina guztia

nahasirik dago. HH eta
DBH bereizten duen hesia-
ren inguruan zikinkeri asko
aurkitu dugu.

• Irakasle gelak: HHko irakas-
le geletan eta LHko minte-
gietan papera eta kartoia
bereizteko ontzia dago,
baina gainontzekoa
nahastuta botatzen da
(tartean kafeterako eda-
lontzi piloa). LHko gela
handian ez da ezer bereiz-
ten eta joan garen guztie-
tan nahiko zikina aurkitu
dugu.

• Komunak: Irakasleen
komunetan badaude
zaborrontziak baina ikasle-
en komunetan ez eta
azken hauetan zenbait zis-
terna hondatuta daude.

• Plastika gelak: Soilik pape-
ra eta kartoia bereizteko
ontziak daude. Baina kaxa
hauetara botatako paper,
kartulina eta kartoi zatiak
oso gaizki aprobetxaturik
daudela iruditu zaigu.

• Pista: Ez dago zaborrontzi
bat bera ere. Lurrean
mota guztietako hondaki-
nak aurkitu ditugu.
Aldageletan eta pistako
bulegoan zaborrontzia
badago baina bertara
denetatik botatzen da.

Hobekuntza plana eta esko-
lak hartutako konpromisoak:
Ikastolako diagnostikoa
2005-06 ikasturtean burutu
zen eta ondorioz, hainbat
neurri jarri genuen martxan.
Gure asmoa zen, aurten

ere, diagnostikoa burutzea
eta aurreko ikasturtean
egindakoarekin alderatzea.
Baina urtarriletik apirilera
egon den garbiketako gre-
bak, ikastolaren egoera nor-
mala ez islatzea ekarri du
eta horrek eragotzi digu
diagnostikoa egitea. Hala
eta guztiz ere hauek izan
ziren iaz egindako proposa-
menak:
• Udalari edo Txingudiko

Zerbitzuak-eri edukiontzi
horia aparkalekuan jartze-
ko eskatzea. Piletarako
edukiontzi bat ere ekar-
tzea.

• Orokorrean ikastola osoan
berrerabilpena bultzatzea:
papera bi aldeetatik era-
biltzea; papera, kartoi eta
kartulina puskak collage
moduko lanak egiteko
aprobetxatzea; ontziak
eta beste hondakin batzuk
jostailuak egiteko erabili...

• Ikasle eta irakasleen arte-
an kontzientziazio lana
burutzea: informazioarekin
horma-irudiak egin; “zabo-
rrik gabeko eguna” anto-
latu...

• Ikastolak erabiltzen duen
papera eta kartoia birzikla-
tuak izatea.

• Eremu guztietan papera
eta kartoia biltzeko kaxak
daudela ziurtatu, eta
horretaz gain, ontziak bil-
tzeko bestelako zaborron-
tziak ere ipini. Aldi berean,
arduradunak izendatu
hondakin horiek dagoz-
kien zakarrontzietara era-
mateko.

• Jangelan geratzen diren
ikasleek etxetik ekarritako
oihalezko ezpain-zapia
erabiltzea, paperezkoak
erabili beharrean.

• Patioan pipak jatea debe-
katzea.

• Kafearekin erabiltzen diren
plastikozko edalontziak
ordezkatzea.
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• Ibai eta erreketara zikinkeririk ez dugu botako, ezta itsasora ere.

• Gelan hondakinak sailkatzen jarraituko dugu eta dagokigunean kanpoko edukiontzietara era-
mango ditugu.

• Beharrezkoa den materiala hartuko dugu eta ondo aprobetxatu. Koadernoak ongi beteko ditu-
gu, orrialde hutsik utzi gabe. Paperak bi aldeetatik erabiliko ditugu. Aski denean paper erabilien
kutxakoak hartuko ditugu.

• Fotokopiak bi aldeetatik atera.

• Paperezko mukizapiak hobeto aprobetxatuko ditugu, behin baino gehiagotan erabiliz.
Oihalezko mukizapiak erabiltzen hasiko gara.

• Ekartzen ditugun poltsak berrerabiliko ditugu.

• Erabilitako produktuak ahal den neurrian berrerabiltzen saiatuko gara: botilak, kristalezko pote-
ak, txikia geratutako arropa...

• Sortzen diren hondakinak ontzi egokian botako ditugu, kolorearen arabera.

• Kontsumitu arduraz hondakin gutxiago sortzeko.

• Ura alferrik ez galtzen saiatuko gara: bainatu beharrean dutxatu, hortzak garbitzean txorrota itxi...

• Kalean, lurrera ez dugu ezer botako, zaborrontziak erabiliko ditugu.

• Ez margotu paretak sprayz.

• Gure txakurrek egiten duten kaka jasotzea.

• Komuna ez dugu zakarrontzi bezala erabiliko.

• Lagun bat ikusten badugu gaizki egiten ari dela, modu onean esan zer egin behar duen.

• Etxean ontzi bereiztuak jarri, hondakinak sailkatzeko.

• Etxeko guztien artean txandak egingo ditugu zaborra kalea eramateko.

• Erosketak egiterakoan poltsak etxetik eramango ditugu.

• Beharrezkoa dena bakarrik erosiko dugu, hondakin gutxiago sortzeko.

• Erosketak egitera joan aurretik zerrenda egingo dugu. Hondakin gutxien sortzen duten produk-
tuak erosten saiatuko gara.

• Pilak ontzi berezietara botako ditugu.

• Ez dugu oliorik botako arraska edo komunetik. Gurasoekin hitz egingo dugu erabilitako olioa jaso
eta birziklatzera eramateko.

• Jaiak, urtebetetzeak antolatzerakoan, ontzi handiak erosiko ditugu.

• Sortutako hondakin batzuk erabilgarri egingo ditugu: kartoizko kaxak, oihal zaharrak garbike-
tarako...

• Zaborrak kanpora ateratzeko ordua errespetatuko dugu. Ordu ezegokitan ateratzeak usainak
kanporatzeko arriskua handia du, batik bat egun epeletan eta kopuru handiak elkartzen
direnean.

• Zaborretara egurrak eta etxetresna elektrikoak atera aurretik noiz jasotzen diren informatu.

• Etxeko hondakin arriskutsuekin zer egin daitekeen informatu.

• Komunetik ez dugu botako zaborrontzira bota beharreko hondakinik: olioa, janari hondakinak,
konpresak, tanpaxak, kondoiak, belarriak garbitzeko makiltxoak, ilea, txikleak... Era berean, gar-
biketarako produktu ez kaltegarriak erabili.

• Xaboi gehiegi ez dugu erabiliko ura gutxiago kutsatzeko.

• Garbigailua jartzerakoan beteta egon dadila.

• Hainbeste ur ez erabili komunean.

• Hondartzara bagoaz, ez zikinkeriarik utzi, bestela urak barrurantz eramango du zaborra.

• Merkatariek oro har, haiek sortzen dituzten hondakinei buruzko informazioa lortzeko ardura hartu
behar dute.

• Dendariek ateratzen duten kartoia ongi tolestua egotea espaloian trabarik ez egiteko eta atera-
tzeko ordutegia errespetatzea.

• Ostalariek, beira hondakinak jasotzeko Txingudiko Zerbitzuek eskainitako aukeraz informatu eta
gainontzeko hondakinak multzo deberdinetan bereiztu.

• Aukera izanez gero, ostalariek ontzi itzulgarriak erabiltzea. Itzuli ezin direnak, edukiontzi berdera
botatzea.
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■ Gure konpromiso pertsonalak ■ Eskolatik kanpo betetzeko 
proposaturiko konpromisoak:
etxean, merkataritzan, ostalaritzan



■ Gaikako bilketari buruz

• Hirian edukiontzi gehiago jarri. Batez ere auzoetan eta bakandutako etxeetatik gertu.

• Edukiontziak maizago hustu eta garbitu, eta hondatutakoak berritu.

• Lur azpiko edukiontziak jartzeko aukera aztertu eta bultzatu.

• Iruditu zaigu pilak eta arropa jasotzeko edukiontzi gutxi daudela. Gehiago jartzea eskatzen
dugu.

• Janari hondakinak biltzeko edukiontzia jartzea eta konposta egitea.

• Kaleetan paperontzi gehiago jarri.

• Txakur kakak jasotzeko ere ontzi gehiago jartzea nahiko genuke.

• Edukiontzi gorri bat jarri jostailuak jasotzeko.

• Edukiontziak leku ezberdinetan jarri eta ez denak kale berean.

• Erabilitako olioa jasotzeko sistema eraginkor eta erosoa jarri eta irundar guztiei jakinarazi.

• Bilketako kamioi txikiagoak jarri, leku batzuetatik ezin baitute pasa.

• Kolore desberdinetako ontzi txikiak oparitu etxeetan bereizketa bultzatzeko.

• Zulo handiagoko edukiontziak jarri, kartoizko kaxa batzuk adibidez ez dira sartzen edukiontzi
berrietan. 

• Edukiontziak “buzoi” tankerakoak izan beharrean “pedala” duten horietakoak jarri.

■ Hondakinen kudeaketari buruz

• Hondakinen arazoari aurre egiteko metodorik egokiena bilatzea eta etorkizunari begira, plangin-
tza egokia eta erreala egitea.

• Erraustegiari eta beste alternatibei buruzko informazio gehiago zabaltzea eta biztanleen artean
kontsulta egitea.

• Birziklaketarako instalazio baten ezarpena.

• Euri uraren bilketa kanalizatu, etxeetako ur zikinekin ez nahasteko.

■ Kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak

• Etxe guztietara informazioa bidali.

• Kaleetan horma-irudiak jarri.

• Irratian, telebistan eta egunkarietan iragarkiak jarri.

• Ura eta zaborraren fakturaren atzealdea ere lan hori
egiteko erabiltzea.

• Udalak duen web orrian hondakinei atal bat eman
beharko lioke informazioa, aholkuak, datuak...eskai-
niz.

• Haurrak txiki-txikitatik kontzientziatzen hasteko, hon-
dakinen gaia lantzeko egokiak diren jolasak presta-
tzea.

• Helduentzako hitzaldiak antolatzea.

• Edukiontzi berdeetan zaborra botatzeko ordutegia
zabaldu eta betetzen ez duenari, isuna jarri.

• Zigarrokin eta txikleei buruzko kanpainak antolatu.

• Ostalari guztientzat kanpaina berri bat egin.
Txingudiko Zerbitzuak banatutako kuboa askok ez
dute ezagutu ere egiten.

• Atalerrekara eta Elordira doako bisita gehiago anto-
latzea biztanleria informatzeko eta konpromisoak
hartzeko.

• Zibismoa indartzeko kanpainak egin.

• Aparatu zaharren bilketen kanpainak sarriago egin,
3. mundura bidaltzeko.

• Dendariekin adostu kartoia jasotzeko puntuak, ordu-
tegia… eta ez utzi kalean euriarekin bustitzen.

■ Legeak eta laguntzak

• Produktuetan bildukin gutxiago jartzeko legeak onartu.

• Ontzi itzulgarriak erabiltzea saritu.

• “Erabili eta bota” moduko produktuen merkaturatzea oztopatu.

• Plastikozko poltsak oparitzea debekatu. Paperezkoen erabilera bultzatzea

• Dendariei ontzi gutxiago erabiltzea bultzatu: zergak gutxituz, laguntzak emanez…

• Birziklaketan eta kale garbiketan jarrera desegokiak dituztenekiko araudi zorrotzagoak ezarri. Eta
birziklatzen duenentzako konpentsazioren bat jarri.
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■ Udalari zuzenduriko ekarpenak

Gure jokaera aldatzea konprometitzen garen bezala, Udalari zenbait eskaera

egiten diogu Irungo ingurumena eta herritar guztien bizi-kalitatea hobetu dadin.

Udalaren parte hartzen zuzena ezinbestekoa dugu emaitzak lortzeko, baliabideak

behar ditugulako. Zerrendan dituzuen eskaerak, Ikasleen arteko Foroan adostuta-

koak dira eta hasierakoak dira, gure ustez, lehentasun handiena dutenak.


