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Hondakinak ez dira zabor

• Hondakinak, nahasten ez badira, lehengaiak dira. Hondakinetako materiala birziklatu eta produktu berriak
egin daitezke.
• Hondakinak nahasitakoan, zaborra sortzen da, eta orduan bihurtzen da kutsakor.
• Zaborra esaten zaie baliorik ez daukaten hondakinei. Zaborrak ez dauka erabilpenik, eta arazoak sortzen
ditu: kiratsa, plagak, kutsadura, espazio arazoak...

Etxarriar bakoitzak 1,32 kg hondakin sortzen du egunero (3.280 kg denon artean). Gaur egun sortzen ditugun
hondakinen %93 birziklagarria da: organikoa (%50), papera eta kartoia (%20), ontziak (%15), beira (%8)…
Baina Sakanan %24,27 bakarrik birziklatzen dugu. Gaikako bilketarako sistema egokiak erabiliz gero,
hondakin birziklagarri ia guztiak jaso daitezke.

Los residuos son materia prima. Al mezclarlos es cuando se origina la basura
contaminante, y no se pueden reutilizar. Cada etxarriarra genera 1 ,32 kilos de
residuos al día. El 93% de ellos es reciclable, pero reciclamos solamente el
24,27%.
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Konposta
egitea:
hondakin
organikoen
ziklo naturala
• Prozesu naturala, merkea eta esker onekoa da.
• Ez du usain txarrik hartzen, oxigenazioari esker ez delako usteltzen.
• Hondakinak jasotzeko sistema errazten du eta merkeagoa da.
• Edozein egunetan edo ordutan atera daiteke hondakina.
• Konposta etxeko lorategian edo baratzean erabil daiteke.
Konposta egin nahi dutenei %15 jaitsiko zaie Mankomunitateari
dagokion hondakinen tasa. Bestalde, konpostatzen ikasteko doako
ikastaroa izanen dute, eta zalantzak argitzeko aholkularitza teknikoa
ere bai. Izena emateko, joan Etxarriko Informazio Bulegora, hots egin
900 730 450 telefonora, edo idatzi info@sakana-mank.com helbidera.
AUTOKONPOSTAJEA
Etxean konposta egiteko tokia duten familiek (lorategia, baratzea edo
zelaia) aukera bikaina dute etxean konposta egiteko. Horretarako,
Mankomunitateak konpost-ontzia emanen die.
AUZOKONPOSTAJEA
Etxean tokirik ez duten etxarriarrek ere konposta egiteko aukera izanen
dute, beste auzokide batzuekin batera, eta horretarako propio egindako
kaxeta batzuk jarriko dira. Orain, Hondakinen Batzordea kaxeta horiek
non jarri aztertzen ari da, eta hainbat udal-lur ditu aurreikusita. Sistema honetan aritu nahi duten
bizilagunekin aurrerago bilera bat eginen dugu, denon artean sistema antolatzeko: zenbat kaxeta behar
diren, non jarri behar diren, bizilagunen eginkizunak zein izan behar diren, organikoarekin nahasteko
estrukturantea nola lortu… Martxoaren 16an lehendabiziko kaxeta mustu zen. Interesa dutenek sistema
bertatik bertara ezagutzeko aukera izan zuten.

El compostaje es un proceso natural, barato y agradecido. No origina malos
olores, el sistema se simplifica y abarata, y no hay límite de horarios. Los/as
interesados/as tendrán una bonificación del %1 5 en la tasa de la
Mancomunidad, y recibirán asesoramiento gratuito. Se puede hacer
compostaje en casa, o compostaje comunitario en zonas municipales.
udal buletina
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Kaxeta mustutzea
Martxoak 16

Sakanako lehen auzo-konpostera Etxarri Aranazko Mikel Arregi plazan mustu zen. Sistema
berritzailea da, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainiarrean. 100 bat familiarendako auzo-konposta
egiteko gaitasuna du, eta eredua Frantziako Saint Philbert herritik hartu da. Atez ateko sistemarako
egurrezko posteen aurkezpena ere egin zen. Sakanan bertan diseinatutako eta egindako prototipoa da.

Se estrenó la primera compostera comunitaria de
Sakana. Es un formato novedoso tanto en Euskal
Herria como en el Estado Español, y puede abarcar
la meteria orgánica de hasta 1 00 familias. También
se presentó el nuevo prototipo de poste de madera.
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Atez ateko sistemaren alde onak
Sistema hau hondakinak gaika biltzeko sistema da. Europako hainbat
herri eta hiritan erabiltzen dute, eta emaitza bikainak ematen ditu: erraz
lortzen da %80tik gorako gaikako bilketa. Egun bakoitzean hondakin
mota jakin bat jasotzen da etxez etxe, eta ordutegi jakin batean.
Etxebizitza bakoitzak bere tokia dauka hondakinak ateratzeko, kode
baten bidez (hezitzaileek identifikatu ahal izateko). Horrela, laguntza
emanen zaio sailkapena gaizki egiten duenari, ongi ikas dezan, eta bere
hondakinak ez daitezen beste hondakinekin nahastu. Nolanahi ere,
ezarritako egutegi-ordutegiarekin arazoak dituzten herritarrek aukera
izanen dute hondakinak larrialdi gune batera eramateko, beti ere gaika
sailkatuta.
SISTEMAREN ALDE ONAK

• Hondakinek arduradunak dituzte (herritarrak eta erakundeak).
• Hondakinak nahastea ez dago aukeran. “Kutsatzeko eskubidea” desagertzen da.
• Herritarrek, sailkatu behar dutenez, ikasteko eta kontzientziatzeko aukera daukate.
• Hondakinak gaika ateratzea errazten da, etxean edo etxetik gertu jasotzen baitira.
• Ia materia organikorik gabeko errefusa sortzen da.
• Sistema merkeagoa da, hondakinak lehengai moduan aprobetxatzen direlako.

La recogida de residuos puerta a puerta se utiliza en muchos pueblos y ciudades de Europa,
obteniendo excelentes resultados, ya que los residuos tienen responsables (vecinos/as e
instituciones), y los costes se abaratan porque son aprovechados como materia prima. Cada día
se recoge casa por casa un determinado tipo de residuo, y a una hora previamente fijada. Cada
vivienda tiene un lugar propio para depositar los residuos. Los/as que tengan problemas podrán
llevar los residuos a una zona de emergencia.
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Aldaketa nagusiak

Sistema honek dakartzan aldaketa nagusiak honako hauek izanen
dira: edukiontzi urdinak, berdeak eta horiak kaleetatik kendu eginen
dira. Gaur egun edukiontzi berdean botatzen duguna hemendik
aurrera bitan sailkatuko dugu: gai organikoa (konpostagarria), eta
errefusa (konpostatu edo birziklatu ezin dena). Konpostajea
bultzatuko da (izan etxean, izan auzoan), eta hainbat gai etxez etxe
jasoko da. Luze gabe Mankomunitateak hondakin guztien gidahiztegi bat banatuko du, bakoitza zein gairi dagokion jakiteko.
GAI ORGANIKOA
Konposta egiten ez dutenei hondar organikoa astelehen eta ostegunetan
jasoko zaie. Mankomunitateak emandako kuboetan aterako da: fruta eta
barazkien hondakinak, haragi eta arrain hondakinak, arrautzak eta
mariskoa, esnekiak, ogia, kafe hondarrak, landare hostoak… Jakiak
gordinak edo prestatuak izan daitezke.

PAPERA ETA KARTOIA
Asteazkenetan jasoko da, Mankomunitateak emandako kuboetan edo
paperezko poltsetan (edo fardo batean bilduta): papera, kartoia,
aldizkariak, egunkariak, katalogoak, kartoizko ontziak…

ONTZI ARINAK
Astearte eta ostiraletan jasoko dira, Mankomunitateak banatuko dituen
kuboetan (edo betiko poltsetan):: latak, poltsak, plastikozko ontziak,
porexpana, aluminiozko papera…

ERREFUSA
Larunbatetan jasoko da. Kuboetan edo botatzeko plastikozko poltsetan
aterako dugu. Oraingoz birziklatu ezin den material inorganikoa dira:
hautsa, zeramika puskak, hautsitako ispiluak, paper plastifikatua, material
mistoak…
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PORROAK (PIXOIHALAK) ETA KONPRESAK
Nahiz eta errefusa izan, egunero jasoko dira, hondakin bereziak direlako.

ORDUTEGIA
Mankomunitatearen Bilketa Zerbitzuak 6:00etatik 14:00etara eginen du lan. Herritarrok
20:00etatik aurrera aterako ditugu hondakinak.

LARRIALDI GUNEA
Ohiko ordutegietara egokitzeko arazoak dituzten etxarriarrek (asteburuetan bakarrik egoten
direnak, ezohiko egoera bat sortzen denean…) etxeko hondakinak edozein ordutan gune
horretara eraman ahal izango dituzte, giltza eskatuta. Toki hori erdigunetik gertu egonen da,
gaiak modu erosoan eramateko.

Los contenedores azules, verdes y amarillos serán retirados de las calles. Todo lo que
actualmente arrojamos al contenedor verde, en un futuro lo clasificaremos en dos fracciones:
materia orgánica (compostable) y rechazo (lo que no es compostable o reciclable). Pronto la
Mancomunidad repartirá una guía-diccionario de residuos, para saber a qué fracción corresponde
cada uno. Se podrá sacar los residuos a la calle a partir de las 20:00h. Habrá un Punto de
Emergencia para los vecinos/as que tengan problemas con los horarios.
udal buletina
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Galde-sorta eta batzarrak

Sakanako herri bakoitzak hainbat erabaki hartu
behar ditu etxez etxeko sistemari dagokionez.
Hondakinen Batzordean hainbat proposamen
lantzen ari gara, gero auzoka eginen diren
batzarretan aurkezteko, eta herritarren iritzia
jasotzeko: bilketa puntuak non jarri,
hondakinak nola utzi, nolako kuboak edo
poltsak erabili, hondakinak zein ordutan
atera… Etxarriarron iritzia jasotzeko, betetik,
familia guztiei galde-sorta bat bidali zaie
ekarpenak egiteko (galde-sorta Hondakinen
Informazio Bulegoan utzi behar da), eta bestetik, lau batzar eginen dira, auzoka. Hainbat kontu ditugu
erabakitzeko:
Gure auzoan non jarriko ditugu konpostera komunitarioak?
Etxarrin non jarriko dugu Larrialdi Gunea?
Non utziko ditugu etxeko hondakinak?
Gantxoak: kuboa edo poltsa zure etxeko atean (fatxadan) zintzilikatuko
zenuke, gantxo bati lotuta. Horrela, ongi lotuta egonen da (haizea…).

Zintzilikarioak (posteak): aukera honen bidez
hainbat auzokideren hondakinak zintzilikario
komun batean jasotzen dira, etxetik gertu. Familia
bakoitzaren kuboa edo poltsa poste batetik
zintzilikatzen da (bakoitza bere kakoan), bilketa
errazagoa izan dadin.
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Nolako kuboa erabiliko dugu organikoa biltzeko?
Kubo zulogabea: kubo honetan hondakin organikoa zuzenean sartzen da,
poltsarik gabe. Organikoa atean uzteko balio du, eta konposterara eramateko ere
bai.

Kubo zuloduna + poltsa konpostagarria: organikoa poltsa konpostagarri
batean biltzen da, eta gero poltsa hori itxi eta kubo zulodunean sartzen da.
Sistema honen bidez hondakinak arnasa gehiago hartzen du, eta lixibatu (zuku)
gutxiago sortzen du. Baina horretarako, poltsak erabili behar dira, eta poltsa
horiek familia bakoitzak erosi beharko ditu. Bestalde, organikoa atean uzteko
balio du, baina ez du balio hondakinak konposterara eramateko.

Hay que tomar una serie de decisiones en cuanto al sistema puerta a puerta. En la Comisión de
Residuos estamos trabajando una serie de propuestas: dónde situar los puntos de recogida, qué
cubos o bolsas utilizar, a qué hora sacar los residuos... Con el fin de recoger la opinión de los/as
etxarriarras, se han convocado cuatro asambleas en los barrios y, por otro lado, se ha enviado un
cuestionario a todas las familias para que puedan hacer sus aportaciones.

Lizarragabengoa
Lizarragabengoak Sakanako kontzejuen
trataera bera izanen du zaborren
kudeaketan,
herriaren morfologia
bereziagatik. Hortaz, beste bide bat
eginen du, eta parte-hartze propioa izanen
du.

Lizarragabengoa tendrá un proceso
propio, similar a los concejos de
Sakana.
udal buletina
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Zein
hondakin
bilduko
da
orain
arte bezala?
Kalean egonen dira orain arte bezala
Edukiontzi laranja: sukaldeko olioa (liburutegi aurrean dago)
Iglu berdea: beira (han-hemenka jarriak daude)
Arropa: liburutegi aurrean dago edukiontzian
Pilak: herriko hainbat dendatan jasotzen dira
Botikak: herriko botiketan jasotzen dira

Garbigunea
Sortzen zaizkigun hondakin bereziak Garbigunera eramango
ditugu: tonerrak, jostailuak, fluoreszenteak, lapiko zahar eta
hautsiak, produktu kimiko arriskutsuak, CD edo DVDak,
etxetresna elektrikoak, egurra, olioak, sakelako telefonoak...
Garbigune finkoa Arbizuko zabortegian dago. Bestalde,
astelehen goizetan garbigune mugikorra Etxarriko plazara
etortzen da.

Traperos de Emaus
Hondakin handiak biltzeko deitzen zaie: altzariak, ordenagailuak, etxetresna
elektriko handiak…

Los contenedores que continúan en la calle son: naranja (aceite); iglú verde
(vidrio); ropa (contenedor textil); pilas (en tiendas) y medicamentos
(farmacias). El Punto Limpio sigue como hasta ahora (juguetes,
electrodomésticosI), y la gestión de voluminosos también (a Traperos de
Emaus).
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Udal zakarrontziak
Kaleko eta barruko udal zakarrontziak
egokitzeko plana egiten ari gara. Orain
daudenak kolorez margotuko ditugu, eta
launaka edo hirunaka jarriko dira: horia
(plastikoa); urdina (papera); marroia
(organikoa); grisa (errefuxa). Bestalde,
udal eraikin guztietan ere lau gai horiek
sailkatuta jasotzeko ontziak erosi dira.

Hay un plan para adaptar las
papeleras municipales al sistema
nuevo.

Etxarriko
Informazio
Bulegoa
eta Hondakinen
Batzordea
Mankomunitateak Informazio Bulegoa ireki du
Udalaren estalopean, herritarren zalantzak
argitzeko. Goizez astelehenetik ostiralera egonen
da irekita (10:00-13:00), eta arratsaldez astearte
eta ostegunetan (16:00-19:00etara). Bertan,
hondakinak gaika biltzeko puntuen proposamena
jarriko da ikusgai, etxarriar guztiek aztertu eta
aldaketa-proposamenak egin ahal izateko.
Bestalde, Etxarriko Udalak batzorde bat du eratua
hondakinen sistema berriaren sustapen jarraipena
egiteko. Batzorde horretan parte hartu nahi
baduzu, hots egin udaletxera.
Se ha abierto una oficina de información sobre
residuos en los porches del Ayuntamiento. Estará
abierta por las mañanas de lunes a viernes (1 0:00 a
1 3:00), y por las tardes los martes y jueves (1 6:00 a
1 9:00). Estarán expuestos los puntos de recogida
selectiva propuestos, para consultarlos y proponer
cambios. Si quieres participar en la comisión de
Seguimiento de Etxarri, llama al Ayuntamiento.
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BATZARRAK AUZOKA:
Kultur Etxean
19:00etako txandan haurtzaindegi zerbitzua
egonen da.
Non
jarri
konpostera
komunitarioak gure auzoan?
Nolako kuboak edo poltsak
erabili? Nola utzi? Bilketa
puntuak non? Komeni zaizu
batzarra
baino
lehen
Hondakinen
Informazio
Bulegora joatea, zuen auzorako
eta etxerako zer proposatzen
den ikusteko.
Animatu eta parte hartu!

En abril se han convocado asambleas por barrios, en la Casa
de Cultura: ¿Qué tipo de sistema puerta a puerta queremos?
Habrá servicio de guardería en las convocatorias de las 1 9:00h.
1 0-04-201 3 (1 9:00): Malkorramendialdea
1 0-04-201 3 (21 :00): Zugarretaldea
11 -04-201 3 (1 9:00): Parte Vieja oeste
11 -04-201 3 (21 :00): Parte Vieja este y zona norte
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