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Aurtengoa Eskolako Agenda 21 
Hondarribiko eskoletan lantzen 
den hirugarren ikasturtea izan da. 
Hezkuntza programa honen helburua 
eskola komunitatea osatzen dugun 
eragileak (ikasleak, gurasoak, 
irakasleak eta eskolako gainerako 
langileak) garapen iraunkorraren alde 
lan egiteko heztea eta sentsibilizatzea 
da. 

2010/2011 ikasturtean Hondarribiko 
eskoletako ia 2.000 ikaslek parte 
hartu dugu Eskolako Agenda 21en:

• Ama Guadalupekoa 
ikastetxea

• San José - Gurutzearen 
Alabak ikastetxea

• Talaia Hondarribiko Eskola
• Talaia BH Institutua 

Ikasturte honetan URA eta 
HONDAKINAK izan dira landu 
ditugun bi gaiak, eta horiek, 
kontsumo arduratsuaren 
kontzeptuarekin eta helburuekin 
uztartu ditugu. Aldizkari honetan 
zehar aurten emandako pauso 
nagusiak laburbiltzen dira. 

LAS ESCUELAS A FAVOR DEL CONSUMO RESPONSABLE 

Durante el curso 2010/2011 el AGUA y los RESIDUOS han 
sido los temas tratados dentro del programa educativo de la 
Agenda 21 Escolar. Este ha sido el tercer año en el que los 
centros escolares de Hondarribia participamos en la Agenda 
21 Escolar, siendo casi 2.000 l@s alumn@s implicad@s, junto 
con el profesorado, los padres y las madres, y el resto de 
trabajador@s de los centros. 

URA ETA HONDAKINAKURA ETA HONDAKINAK

ESKOLAK KONTSUMO ESKOLAK KONTSUMO 

ARDURATSUAREN ALDEARDURATSUAREN ALDE
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RESUMEN DEL CURSO

           4

ZER EGIN DUGU IKASTURTEAN ZEHAR?

Jarraian zerrendatzen ditugu 2010/2011 ikasturtean 
zehar ura eta hondakinen gaian emandako pauso 
nagusiak:

• Ikasturtean egindako tailer eta jokoen bidez 
sortutako material eta artelanekin (saskiak 
tetrabrikekin, xaboia olio erabiliarekin, 
marrazkiak, Gabonetarako apaingarriak 
berrerabilitako materialekin, …) erakusketak 
antolatu ditugu eskolan

• Ura eta hondakinen gaian sakontzeko, besteak 
beste, honako irteerak antolatu ditugu: 
Atalerrekako hondakin-uren araztegira, Elordiko 
edateko uraren tratamendu plantara, Irungo 
Ekocenterrera, Jaitzubiako paduretara, Plaiaundi 
Parke Ekologikora, …

• Ura eta hondakinez gain, bestelako ingurumen 
gaiekin zerikusia duten irteera osagarriak ere 
antolatu ditugu:  Azpeitiko Ingurugiro Etxera, 
Zerainera, Bertizera, Listorretara, Sastarrainera, 
Lurraskara, Zientziaren Kutxagunera, … 

• Udalerrian antolatutako ingurumen sentsibilizazio 
kanpaina ezberdinetan parte-hartzea (adibidez: 
Mugikortasun Iraunkorraren Astea, hondakinak 
murrizteko eskolei zuzendutako kanpaina edo 
“Gora gure energia” kanpaina)

• Eskolan uraren eta hondakinen kudeaketa egokia 
egiteko aholkuen esku-orriak banatzea edo 
kartelak jartzea 

• Ura eta hondakinei buruzko eskola barruko eta 
herri mailako diagnosia egitea eta ondorioak 
ateratzea

• Diagnosien ondorioetatik abiatuz, Ura eta 
Hondakinen inguruko helburu eta ekintza 
zehatzak fi nkatzea

A lo largo del curso 2010/2011 hemos 
organizado actividades encaminadas a profundizar 
en el tema de los residuos y del agua, tales como:

• Talleres, juegos, exposiciones y concursos

• Visitas guiadas a centros de interpretación 
de la naturaleza, espacios naturales e 
infraestructuras relacionadas con el ciclo 
del agua y la gestión de los residuos

• Análisis de la situación de cada centro 
escolar en el tema de los residuos y del 
agua

• Encuestas a la ciudadanía sobre sus hábitos 
de consumo

• Planes de acción para fomentar el ahorro 
del agua y la reducción, reutilización y 
reciclaje de los residuos 

• Participación en campañas de 
sensibilización ambiental 
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Kalean herritarrei ura eta 
hondakinei buruz egindako 
inkestak

• Berde-Berdea” proiektuan zein Azterkosta eta 
Ibaialde hezkuntza programetan parte-hartzea

• Eskolako aztarna ekologikoa kalkulatzea eta 
eratorritako ingurumen inpaktuak kontuan 
hartuz, hobetu beharreko jarduerak defi nitzea

• Eskola barruan Ingurumen Astea antolatzea

• Natura-baliabideen erabilera arduratsua 
bultzatu asmoz, Kontsumo Tailerretan parte 
hartzea

• Gurasoei ikasturtean zehar ura eta hondakinei 
buruzko informazio-orriak banatzea

• Eskola barruan nahiz kanpoan partaidetza 
ekimenak antolatzea: Ingurumen Batzordearen 
bilerak, eskolarteko foroa, Udala-Eskolak 
foroak, … 

• Energiaren arloan eskoletako kontsumoak 
aztertzen hastea eta kontsumoa jaisteko 
baliabideak zeintzuk izan daitezkeen ikertzea

• Hondakinen inguruko maskota eta komikiak 
sortzea 

• Martxoaren 22an ospatzen den Uraren Mundu 
Egunean parte-hartzea

• Gurasoei ura eta hondakinei buruzko inkestak 
egitea

• Eskolan irratsaioak antolatzea, kalean 
herritarrei ura eta hondakinei buruz egindako 
inkesten berri emateko 

• Eusko Jaurlaritzak antolatutako “EkoEuskadi 
2020” izeneko garapen jasangarriaren aldeko 
prozesuan parte-hartzea 



6

Eskolarteko Foroan Eskolako Agenda 21 programan eskola komunitatea osatzen duten eragileen parte-hartzea 
nolakoa izan den eztabaidatu dugu eta ondorio honetara iritsi gara:

Ikasleak: Ona

Irakasleak: Ona 

Irakasle ez diren eskolako 
langileak: Erdipurdi 

Gurasoak: Ona, baina gehiago 
inplikatu beharko lirateke 
programa honetan

Udal ordezkariak: Ona, baina 
eskolek egindako zenbait eskaera 
oraindik ez dira aintzat hartu

DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN

En el Foro Interescolar hemos tratado también el 
tema de la participación de la comunidad escolar en 
la Agenda 21 Escolar y, en general, podemos decir 
que la participación del alumnado, el profesorado, las 
familias y del Ayuntamiento ha sido buena, mientras 
que el grado de participación de l@s trabajador@s 
(no profesorado) del centro escolar es regular, y por 
lo tanto, mejorable.

NOLAKOA IZAN DA PARTE-HARTZEA?
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DIAGNOSIAREN ONDORIOAK

NOLAKOA DA ESKOLEN EGOERA?
Eskola bakoitzak bere eraikina aztertzean ura eta hondakinen inguruan ondorengo ondorio nagusiak atera 
ditugu:

SAN JOSE IKASTETXEA

Eskolako komunetan ura aurrezteko jarrita dauden gailuen funtzionamendua ez da oso egokia, askotan komunetako tanga 
trabatu egiten baita

Zaila da eskolako ur kontsumoa neurtzea, urte osoan (asteburu eta opor garaian ere) jendea baitago eskolan

Eskolan zaborra sailkatzen den arren, ez dakigu aipatutako zabor hori eskolatik ateratzen duten garbitzaileek nola 
kudeatzen duten, hau da, ez dakigu beraiek ere hondakinak ondo bereizten ote dituzten. Papera eta kartoia birziklatzera 
bideratzen dela baino ezin dugu ziurtatu, ikasleok arduratzen baikara edukiontzi urdinera eramateaz

AMA GUADALUPEKOA

Eskolako zenbait tokitan ez dugu 
hondakinen gaikako bilketa behar 
bezala egiten

Ur gehiegi gastatzen dugu

Motibazioa handitu behar dugu 
irakasle eta ikasleen artean

Orain arte egindako guztia ez 
dugu hurrengo ikasturteetan 
ahaztu behar eta praktikan 
jartzen jarraitu behar dugu
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DIAGNOSIAREN ONDORIOAK

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Hemos analizado los centros y hemos llegado a unas conclusiones.  A 
continuación os mostramos algunas de ellas: 

En algunos puntos del centro escolar no realizamos correctamente 
la recogida selectiva de residuos

El sistema para reducir el consumo de agua puesto en marcha en los 
baños de algunos centros escolares no funciona correctamente, ya 
que en ocasiones se atasca el depósito

Si bien promovemos la reutilización, continuamos generando gran 
cantidad de residuos

Los contenedores de recogida selectiva deben ubicarse más cerca 
de los centros escolares, sobre todo en el caso del edifi cio Satarka 

TALAIA INSTITUTUA

Ikasturtean zehar kalkulatu dugun 
aztarna ekologikoaren arabera, gure 
jarduerak jasangarriak izatetik urrun 
daudela ondorioztatu dugu, hiru planeta 
beharko baikenituzke gure beharrak 
asetzeko eta, guztiok dakigun moduan, 
planeta bakarra dugu

Nahiz eta berrerabilpena bultzatu, 
hondakin gehiegi sortzen jarraitzen dugu

Papera ez da sortzen den hondakin 
bakarra, beste hondakin batzuk ere 
sortzen direlako, hala nola; plastikoak, 
toner eta tinta ontziak, hondakin 
arriskutsuak, … eta horiek ere bideratu 
behar dira

Uraren erabilera arduratsuaren arloan, 
aurreikusitako helburura iristeko jende 
gehiago inplikatu behar dugu eta eskola 
zentroko azpiegiturak berritu behar 
ditugu

TALAIA ESKOLA

Aurten ur gutxi aurreztu dugu, horregatik, 
egokiena Satarka eta Biteri eraikinetako 
iturrien sistema aldatzea litzateke. 
Baina eraikin berrienean (Bordarin) ura 
aurrezteko gauza gutxi egin daitekeela 
ondorioztatu dugu, ur sistema egokiak 
baitaude

Kaleko edukiontziak eskoletara hurbildu 
beharko lirateke, batez ere Satarka 
eraikinera

Bordariko garbitzaileek izan ezik, beste 
eraikinetako garbitzaileek ez dute 
hondakinen birziklapenean parte hartzen

Jangelan sortzen diren hondakinei 
dagokionez, askotan langileek arazoak 
izaten dituzte tamaina ertain edo handiko 
ontziak kaleko edukiontzi horiaren ahotik 
sartzeko (ez direlako ondo sartzen). 
Hori dela eta, edukiontzi horiek aldatu 
beharko lirateke, tamaina handiko ontziak 
ere birziklatzera bideratzeko aukera izan 
dezagun

Paperaren kontsumoa murriztea lortu dugu
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NOLA AURKITU DUGU HERRIA?
Ikasturte honetan, berrikuntza bezala, kale-diagnosia egiteko inkesta ezberdinak egin dizkiegu herritarrei eta 
hauek dira gaika lortutako ondorio nagusiak:

URAREN ZIKLOA

Hondarribian edateko ura duten iturri gutxi 
aurki daitezke eta daudenetatik, oso gutxi 
daude pertsona ororentzat egokituta (haurrak, 
elbarrituak, …)

Hondarribiko edateko ura kalitate onekoa da eta 
horregatik, hondarribiar gehienek etxean iturriko 
ura edaten dute, ez botilakoa

Inkestak erantzun dituzten herritarretatik, erdiak 
ez zekien zein urtegitan biltegiratzen den ura 
(San Anton), eta urtegi hori eskualdean bertan 
kokatuta dagoela (Endaran) ere ez

Herritarren gehiengoak etxean kontsumoa 
gutxitzeko pausoak ematen ditu (bainua 
beharrean dutxa hartzea, arropa-garbigailua 
beteta dagoenean martxan jartzea, eta abar)

Herritar gehienek badakite etxeko ur zikinek 
egiten duten bidea zein den eta baita hondakin-
uren araztegia Hondarribian kokatuta dagoela

URARI LOTUTAKO EKOSISTEMEN 
EGOERA

Herritarren gehiengoak uste du Bidasoa ibaiaren 
egoerak azken urteetan hobera egin duela. Horrela, 
ura itxuraz garbia dagoela pentsatzen dute, baina 
ibaiaren egoera orokorra nahiko ona izanda ere, 
zenbait puntutan egokia ez dela antzeman dute 
(ibaiertzeko berezko landarediarik ez dagoelako, 
zenbait tokitan kutsadura ikus daitekeelako, …)

Hondartzako ura garbia dago eta herritarren 
ustez, uren kalitatea negu partean hobea da uda 
garaiarekin alderatuz

Inkestak erantzun dituztenetatik gehiengoak 
Jaitzubiako padurak ezagutzen ditu eta badaki eremu 
hori babestuta dagoela. Gainera, babestuta egotea 
positiboa dela pentsatzen dute herritarrek eta 
horrek, batez ere, Hondarribiari ingurumen onurak 
dakarzkiola ere bai
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KAI BERRIKO OHITURAK ETA EGOERA

Arrantzaleen Kofradian ura aurrezten saiatzen dira, 
baina hala ere, oraindik ur asko gastatzen omen dute

Itsasontzietatik uretara egiten diren isuriak 
murrizteko, itsasontzietan sortutako hondakinak 
depositu berezi batzuetan uzten dituzte

Arrantzaleen Kofradiako sarreran gaikako bilketaren 
edukiontziak badaude ere, Kai Berriko gainerako 
eremuan edukiontzi txikiagoak jartzea egokia 
litzateke, lurrean botata ikus daitezkeen ontziak, 
plastikoak eta bestelako hondakinak ekiditeko

KIROL PORTUKO ERABILTZAILEEN 
OHITURAK

Kirol ontziak garbitu ondoren, erabilitako ura 
jasotzeko eta berriz erabiltzeko sistema bat 
erabiltzen dute

Kirol Portuan sortutako hondakin bakoitza behar 
bezala sailkatzeko Garbigune berezi bat dute beraien 
azpiegituran eta, orokorrean, modu egokian berezi 
eta kudeatzen dituzte sortutako hondakinak

DIAGNOSIAREN ONDORIOAK
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HONDARRIBIARREN EROSKETA 
OHITURAK ETA HONDAKINEN GAIA

Ia herritarren erdiak bilgarri asko dituzten 
produktuak erosten ditu eta batzutan hori ekiditeko 
modurik ez omen dute 

Ontzietan datozen produktuei dagokionez, 
herritarren gehiengoak tamaina ezberdinetako 
ontziak hautatzen ditu (familia tamainakoak, …)

Ia inkestatuen erdiak behin erabili eta botatzen diren 
produktuak saihesten ditu eta bizitza luzeagoa duten 
produktuak eskuratzen saiatzen da

Herritarren gehiengoak ez du kontuan hartzen 
erositako produktuen jatorria zein den

Herritarren erdiak poltsa berrerabilgarriak edo 
orgak erabiltzen ditu erosketak etxera eramateko, 
plastikozko poltsen ordez

Herritarren gehiengoak etxean hondakin guztiak 
behar bezala sailkatzen ditu birziklapenean 
laguntzeko, baina hondakinak murriztu eta 
berrerabiltzeari dagokionez, oraindik zer hobetu 
badagoela pentsatzen du

Erosketak astean 3-4 alditan egin arren, erosketak 
egitera joateko, herritarren gehiengoak autoa 
erabiltzen du. Oinez joaten direnak gutxiago dira 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Para elaborar el diagnóstico municipal, como novedad, 
este año hemos realizado diferentes encuestas entre la 
población.  A continuación os mostramos algunas de las 
conclusiones:   

El agua potable de Hondarribia es de buena calidad, por lo 
que la mayor parte de la población consume agua del grifo 
(en lugar del agua embotellada)

El agua de la playa está limpia y la mayor parte de la 
ciudadanía considera que la calidad del agua es mejor en 
invierno que en verano

Los residuos generados en los barcos pesqueros se 
depositan en unos depósitos específi cos y así se evita la 
mayor parte de vertidos al mar

L@s usuari@s del puerto deportivo disponen de un 
sistema para reutilizar el agua que se utiliza en la limpieza 
de los barcos

Casi la mitad de la población evita comprar productos 
de usar y tirar, y trata de adquirir productos de larga 
duración
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Ahal den guztia birziklatzen jarraituko dugu 
eta eskola komunitate osoak berdina egin 
dezan saiatuko gara, jangelako langileak eta 
garbitzaileak inplikatuz

Uraren kontsumoa kontrolatzen eta murrizten 
joango gara, horretarako beharrezko neurriak 
hartuz (adibidez, ur sistema edo azpiegituren 
berritzea)

Energiaren kontsumoa kontrolatzen eta 
murrizten joango gara

Paperaz gain, plastikoa eta ontziak, tonerrak eta 
tinta ontziak berrerabiltzen saiatuko gara eta 
ezinezkoa bada, birziklatzera bideratuko ditugu

Eskolan hondakinak murrizteko bideak aztertu 
eta berrerabilpenean gehiago sakontzeko 
pausoak emango ditugu

Ikasturtean zehar hondakinen eta uraren gaia landu ondoren, Hondarribiko Eskolako Agenda 21 programan 
parte hartzen dugun eskolek ondorengo konpromisoak hartuko ditugu:

GURE KONPROMISOAK

Después de trabajar durante todo el curso sobre el 
tema del agua y de los residuos, los centros escolares 
que participamos en el programa de la Agenda 21 
Escolar nos comprometemos a lo siguiente:

• Seguiremos reciclando todo lo posible e 
intentaremos implicar a toda la comunidad escolar

• Controlaremos y reduciremos el consumo del agua 

• Controlaremos y reduciremos el consumo de 
energía

• Además del papel, trataremos de reutilizar el 
plástico y los envases, toners y cartuchos de tinta, y 
si no es posible, facilitaremos su reciclaje

• Estudiaremos las vías para reducir los residuos del 
centro y daremos más pasos hacia la reutilización

PRINCIPALES COMPROMISOS DE 
LOS CENTROS ESCOLARES
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Bizikletaz goazenean seinaleak 
errespetatuko ditugu eta 
beharrezko neurriak hartuko 
ditugu, adibidez: kaskoa beti jantzita 
eramatea eta espaloietatik bizikleta 
gainean ez joatea (oinezkoak 
oztopatu gabe)

Neguan berogailuen tenperatura 
kontrolatuko dugu, gela barruan 
bero handia dagoenean leihoak 
ireki behar ez izateko

Ikasleok etxekoak uraren eta 
hondakinen gaian sentsibilizatuko 
ditugu (hondakin gutxiago sortzea 
bultzatuz, uraren kutsadura 
saihestuz eta ur ekosistemak 
errespetatuz –ibaia, errekak, ...-)

Gure jarduerak ikuspegi guztietatik 
jasangarriagoak izaten saiatuko gara

Eskola barruan zabor 
sailkapenerako edukiontzien 
egoera egokia dela eta dagokion 
tokian kokatuta daudela ziurtatuko 
dugu

Sortutako hondakin ezberdinak 
edukiontzi egokietara eramango 
ditugu, gaikako bilketan eta 
ondorengo birziklapenean lagunduz

Paperaren kontsumoa murrizten 
saiatuko gara edo bestela, 
kontsumoa hazi ez dadin, 
beharrezko neurriak hartuko 
ditugu (benetan behar dugun 
kopurua erostea, orriaren bi 
aldeetatik inprimatzea, …)

Hondakinak birziklatzeko 
kanpainetan parte hartzen saiatuko 
gara

• Cuando vayamos en bici al centro escolar respetaremos las 
señales y tomaremos las medidas oportunas, como llevar 
siempre puesto el casco y no circular en bicicleta por las aceras 

• En invierno controlaremos la temperatura de la calefacción

• Sensibilizaremos a nuestras familias sobre el tema del agua y los 
residuos 

• Intentaremos que nuestras actividades sean más sostenibles 

• Nos aseguraremos de que los contenedores para la separación 
de los residuos del centro estén en buenas condiciones y bien 
ubicados

• Llevaremos los diferentes residuos generados a los 
contenedores correspondientes

• Trataremos de reducir el consumo de papel o, por lo menos, 
tomaremos medidas para que el consumo no aumente

• Intentaremos participar en las campañas a favor del reciclaje de 
los residuos
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ZER ESKATU DIOGU UDALARI?

• Eskolara patinetean edo bizikletaz 
joan ahal izateko, bertaraino doazen 
bidegorriak jarri edo egokitu, eta 
eskoletan bide heziketako hitzaldiak 
antolatu

• Herritarrek Hondarribiko ur-
ekosistemak, errespeta eta babes 
ditzaten sustatu –hondartza, 
Jaitzuabiako padurak, errekak, Bidasoa 
ibaia, eta abar (adib.: Sentsibilizazio 
ekintzak antolatuz, ohitura onen 
kartelak jarriz, …)

• Eskoletako eraikin publikoetako 
garbiketaz arduratzen den enpresari 
bere langileak birziklapenaren 
inguruan sentsibilizatu ditzan 
eskatu. Horrekin batera, hurrengo 
kontratazioa egiteko garaia iristen 
denean, Udalak pleguetan ingurumen 
irizpideak barneratzea 

Ikasturtean zehar egindako lanaren ondorioz, hondakinen eta uraren inguruko diagnosia osatu dugu eta bertan 
azaldu diren gabeziak edo hobekuntza beharrak helarazi dizkiogu Hondarribiko Udalari, guk konpromisoak 
hartu ditugun bezala, Udalak ere, proposamen hauek aztertu eta martxan jar ditzan. Eskaerak gainera, guretzat 
duten garrantziaren arabera sailkatu ditugu (gehien duenetik txikienera), Udalak gure lehentasunak zeintzuk 
diren jakin dezan: 

• Construir o mejorar los carriles bici 
o “bidegorris” hasta las escuelas y 
organizar charlas de educación vial en 
los centros escolares 

• Promover que la población respete y 
proteja los ecosistemas acuáticos de 
Hondarribia -la playa, las marismas de 
Jaitzubia, el río Bidasoa,… -

• Requerir a la empresa encargada 
de realizar el servicio de limpieza 
de los centros escolares públicos 
que sensibilice a su plantilla entorno 
al reciclaje y, cuando llegue el 
momento de renovar el contrato, 

Tras el trabajo realizado durante el curso escolar, 
hemos completado el diagnóstico en torno al 
agua y a los residuos, y le hemos transmitido 
al Ayuntamiento las defi ciencias y las mejoras 
necesarias derivadas del mismo, para que analice y 
ponga en marcha las propuestas que a continuación 
planteamos. Además, hemos clasifi cado las 
solicitudes de mayor a menor importancia.

SOLICITUDES  AL  AYUNTAMIENTO
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• Edukiontziak eskoletatik hurbil jartzea edo 
daudenak gehiago gerturatzea (batez ere 
Satarka eta Bordari eraikinetara)

• Herritarrei zuzendutako hondakinen 
inguruko sentsibilizazio kanpainak egitea, baita 
hondakinen prebentzioa edo murrizketa eta 
berrerabilpena sustatzen dutenak ere

• Kai Berrian hondakinak sailkatzeko gaikako 
edukiontzi txikiak eta zakarrontzi arrunt 
gehiago jartzean zonaldeka, sarreran dauden 
edukiontziak ez baitira nahikoak 

• San Jose ikastetxeko ikasleak eskolara autoz 
edo motoz joatea ekiditeko, ikastetxe aurreko 
autobus geltokian Irun-Hondarribia lineako 
busak egiten zituen geldialdiak berreskuratzea 
(gutxienez goizeko 9etakoa)

incorporar criterios ambientales en los pliegos de 
contratación

• Colocar los contenedores de recogida selectiva 
cerca de los centros escolares (en especial en 
Satarka y Bordari)

• Realizar campañas de sensibilización en relación 
a los residuos, que promuevan la prevención o 
reducción de residuos y la reutilización

• Colocar más papeleras y contenedores de recogida 
selectiva para la clasifi cación de los residuos en 
diferentes zonas del Puerto Pesquero, ya que los 
que hay en la entrada resultan insufi cientes

• Recuperar la parada del autobús de la línea Irun-
Hondarribia frente al colegio San José (por lo 
menos recuperar el servicio de las 9) para evitar 
que el alumnado acuda en moto o en coche



16

• Ura aurrezteko Talaia Eskolako Satarka eta 
Biteri eraikinetako ur-sistema berritzea

• Hondakinen inguruko auzokako kale 
ikerketaren ondorioen berri ematea 
Txingudiko Zerbitzuei, modu zehatzean 
azter dezaten eremu bakoitzeko egoera zein 
den eta zein behar dauden

• Kai Berriko ur-kontsumoaren kontrola 
gauzatzea

• Kontsumo arduratsuaren inguruan 
herritarrentzat sentsibilizazio ekintzak 
antolatu (adib.: Erosketa ohituren 
inguruan), ez bakarrik hondakinen gaian 
oinarritutakoak

• Eskualdeko uraren zikloari buruzko 
informazioa zabaldu eta indartzea, 
herritarren zati batek oraindik ez baitaki, 
adibidez, non biltegiratzen den gero edateko 
erabiltzen dugun ura (web orriaren bitartez, 
Hondarribia Aldizkaria, …)

• Jaitzubiako paduren babesa sustatu eta 
ezagutzera eraman

• Autoaren erabilera aztertu eta mugikortasun 
iraunkorraren inguruko aholkuak herritarren 
artean zabaldu, besteak beste, erosketak 
egiterako orduan autoaren aurrean erabili 
daitezkeen bestelako garraiobideak sustatuz 
(busa, bizikleta, oinez, …)

• Jangelan sortzen diren hondakinei 
dagokionez, askotan langileek arazoak izaten 
dituzte tamaina ertain edo handiko ontziak 
kaleko edukiontzi horiaren ahotik sartzeko. 
Hori dela eta, edukiontzi horiek aldatu 
beharko lirateke, tamaina handiko ontziak 
ere birziklatzera bideratzeko aukera izan 
dezagun

• Renovar el sistema del agua de los centros 
escolares Satarka y Biteri de Talaia Eskola para 
ahorrar agua

• Dar a conocer a Servicios de Txingudi las 
conclusiones obtenidas a partir del diagnóstico 
sobre residuos realizado barrio por barrio, para que 
estudie la situación y las necesidades de cada zona

• Controlar el consumo del agua en el Puerto 
Pesquero

• Organizar actividades de sensibilización sobre el 
consumo responsable, no sólo basadas en el tema 
de los residuos

• Divulgar y reforzar la información sobre el ciclo del 
agua de la comarca

• Dar a conocer y promover la protección de las 
marismas de Jaitzubia

• Analizar el uso del coche y divulgar entre la 
ciudadanía consejos sobre la movilidad sostenible

• Muchas veces la plantilla de los comedores tiene 
problemas para introducir los envases grandes o de 
tamaño medio en el contenedor amarillo. Por ello, 
se deberían cambiar esos contenedores y así tener 
la opción de reciclar los envases de gran tamaño


