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Gaurkoan bildu gara,
-

Adur Ezenarro (Bildu)
Iñaki Dubreuil (PSE)
Jose Ignacio Mendizabal (Herri ekimena)
Carlos Gonzalez (Irabazi)
Josemi Santamaria (Alkatea)
Angelica Moreno (EAJ)
Juan Ignacio Alonso (Ordizia Orain)
Rosa Aurkia (Ingurumen teknikaria)

Landarlaneko ordezkaria ez da bilerara etorriko eta ondorengo mezua bidali
du:
Gaurko hondakinen mahaiko bilerara Landarlaneko ordezkaririk ez da joango
arrazoi hauengatik:
- Enirio-Aralar mankomunitateko presidentea den Ordiziako Alkateak Landarlan
elkartearekiko izandako jarrerarengatik, artzain eta abeltzainetatik aparte, ez
baitu gurekin ezta beste sektoreekin eztabaidarik ireki, pisten inguruan, Aralar
Natur Parkea eta Natura 2000 Sareko gune babestua izanik.
- Goroskintxurako pistaren lanak hasi zituzten pista horren dokumentazioa
zabaldu gabe. Lanak hasi aurretik dokumentazioa eskatu genuen eta
bitartean, lanak ez hasteko eta lanak hasi ondoren, hamabost egun pasa arte,
ez dugu dokumentazioa eskuratu, hasieran gainera, ez zegoela proiekturik
entzun ondoren.
- Aste honetan dagoen eguraldi bustiarekin lanean ez jarraitzeko eskatu genion
Mankomunitateko presidenteari, osteguneko Udal Batzan eta makinek lanean
jarraitzen dute, mendian lurzoruaren higadura handituz. Hori al da Aralar Natur
Parkea zaintzeko modua????

Gai ordena
Bileran ondoko gaiak landu ziren:
1.
2.
3.
4.
5.
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Edukiontzien bidezko sistema
Hondakinen prebentzio astea
Ordenantza
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Aurreko bi akten onarpena
Aurreko bi aktak, irailekoa eta urrikoa onartu dira.
Edukiontzien bidezko sistema
ARRASATEKO DUDAK, DEBAGOIENAKO MANKOMUNITATEARI LUZATUTA :
- Pertsonen kontratazioa: Mankomunitateak ordaintzen du.
- Errefusaren zati bat kale garbiketako hondakinez osatuta dago eta hau
bereizteko proiektu pilotu bat jarri nahi dute.
- Gida bat hizkuntza ezberdinetan: Harrera protokoloak egin ziren baina
hondakinen gaia ez zuten gehiegi landu.
TEKNIKARIA: Aurreko bileretan edukiontzien bidezko sisteman ezarpenean
eman den prozedimendua azaltzeko eskaera egin dute. Alkateak azalduko
digu.
EAJ: Aurreko bilera batetan Alkatea irizpideak azaltzea etorri zen.
BILDU: Kronologia gehiago azaldu zuen prozesua baino. Erabakiak hartu dira
baina hondakin mahaian ez da landu. Guk ez badugu erabaki ez da gure
erantzukizuna.
ORDIZIA ORAIN: Angelikak Sasietak esandako guztia onartzen zuela esan zuen.
EAJ: Nik hori ez nuen esan. Bilera Sasietako teknikari eta udaleko teknikarien
artean izan da. Balorazio teknikoa egin da.
BILDU: Hondakin mahaiak kudeatu behar bazuen bertan landu behar zen.
Kanpaina komunikatibo-partehartzaile bat ez da egon. Aldaketa azkar egia
izan da.
ALKATEA: Aldaketarekin hilabete eta aste bat daramagu.
EAJ: Kanpaina uztailean hasi zen, txartelak aktibatzeko, txartelak eskatzeko…...
Gai honetan asko inziditu da.
ALKATEA: Uztailetik 600 txartel eskaera baino gehiago egin dira.
EAJ: Pertsona hauek lehen nora botatzen zituzten bere hondakinak?
TEKNIKARIA: Herritarren %92ak txartela badu.
BILDU: Turismo basura Sasieta Iñakik ez dela egon esan zuen.
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ALKATEA: Aurreko bileran (irailak 20) esandakoa baino askoz gehiago ezin dut
esan. Edukiontzien bidezko sistema jartzeko kontutan hartu diren irizpideak:
- Aurretik genituen puntuak kontutan eduki ditugu.
- Kamioien alboko karga eskuin aldetik izan beharra dauka.
- Segurtasunagatik, oinezko bideen ondoren jari behar dira.
- Aparkaleku gutxi kentzea.
Aldaketa gutxi batzuk eman dira:
- Otegineako puntua.
- Gaztetxe parean (bisibilitate arazoa)
- Iturtxo: Hasieran frogak egin zirenean autobusa pasatzen zela ematen
zuen baina azkenean beiraren edukiontzia lekuz mugitu da.
ORDIZIA ORAIN: Bilera hauen aktarik ba al dago galdetzen du.
ALKATEA: Ez. Lan bilerak dira aparejadorea eta Sasietako teknikarien artean.
ORDIZIA ORAIN: Mahaiak parte hartu behar zuen ere, ez dugu izan inongo
protagonismorik.
BILDU: Kritika moduan, Sasietaren proposamena mahai honetara ekarri behar
zen . Orain, kexak daudenean mahaiari galdetzen zaio baina aurreko lanean
mahaia ez da kontutan hartu.
BILDU: Pixoihalen arazoarekin datua etxez-etxeko laguntzarekin kotejatu den
galdetzen du.
ALKATEA: Hainbesteko eskaera ez nuen uste zegoela. Puntu bat hiru
puntuekiko. Masa kritikoaren arabera egin da banaketa.
PSE: Dependentzia nibelagatik ere egin daiteke. Pixoihalen edukiontzian
konpresak azaltzen al diren galdetzen du.
EAJ: Baina hori ez da arazo bat, dena errefusa baita.
HERRI EKIMENA: Errefusaren edukiontziak astelehen eta ostiraletan irekitzen dira
eta zergatik aukeratu dira egun horiek.
EAJ: Beasainen ere egun berdinetan da. Agian Sasietako antolakuntzagatik da.
EAJ: Hilabete eta aste bat daramagu. Kexak, aportazioak,….. egon dira. 20 bat
inguru izan dira. Gehienak Iturtxoko puntukoak dira. Ostiralean Sasieta eta
FCCrekin bilera bat egin behar zuten baina azkenean atzeratu egin da.
Balorazioa ez da oso txarra. Erantzuna banaka eman beharrean, denak aztertu
eta denak batera erantzungo ditugu.
BILDU: Puntu batzuetan poltsak oraindik lurrean uzten dira.
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PSE: Anbulatorio azpialdean udaletxeko langileak ez al duten ikusten poltsak
daudela galdetzen du.
BILDU: Giltza maistru bat eskatu daiteke Sasietari, edukiontziak gaizki badaude
irekitzeko.
BILDU: Gaizki egiten duenari zerbait egin behar zaio. Herriguneko puntu
horietan poltsak lurrean uztea oso itxura txarra ematen du.
TEKNIKARIAK: Hurrengo bileran aztertu egoera honek jarraitzen duen ala ez.
BILDU: Alde zaharrean ez da jendea kexatu edukiontziak urrutiegi dituelako.
ALKATEA: Lehen ere horrela zuten eta ohituta daude.
HERRI EKIMENA: Zaborrontzien egoera asko hobetu da. Puntu beltz hauek
identifikatuta egongo dira Sasietangatik.
ALKATEA: Puntu beltzak:
- Iturtxo
- Poligonon bat
- Astokale
EAJ: Puntu batzuetan ontzien edukiontzia gainezka egoten da: Iturtxo eta
poligonoan
BILDU: Komertzioetako bilketa nola geratu da?
ALKATEA: Komertzioetan atez ate biltzen da. Baina gutxi sortzen dutenei
edukiontzietan ateratzeko aukera eman zaie.
BILDU: Sasietari eskatu zein diren puntu beltzak eta inpropioen datua.
Hondakinen prebentzio astea
KOMERTZIOAK
Komertzio teknikariarekin harremanetan jarri gara.
Azaroaren 16tik 27ra, elikadura saltzen duten komertzioetara poltsa
berrerabilgarri batekin edo tupper batekin joaten denari boleto bat emango
zaio zozketa batetan parte hartzeko.
Sariak: 50 €ko 3 erosketa bale eta 2 saski produktu ekologikoz osatuta.
Prebentzio asterako bi kartel diseinatu dira eta bietako bat aukeratu da.
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Komunikabidetan informatuko da.
UMEEKIN PLAZAN EKIMEN BAT
Hainbat aurrekontu (5) eskatu dira baina bakarra lortu dugu.
Zozongo produkzioak “Reziklator” ikuskizuna dute eta Ordiziara moldatzekotan
geratu dira. Azaroak 26an, larunbata, dute libre. 1.700 € + BEZ da prezioa.
Ostirala egun egokiagoa dela komentatzen da eta galdetuko zaie azaroaren
25ean libre dauden ala ez.
Ikastetxeak ere informatu egin behar dira.
Etorkizunean Ordiziako antzerki taldearekin zerbait egin daiteke.
Egun honetan egitea ondo dago baina ekimen honi jarraipena eman behar
zaio. Ikastetxeetan landu dezakete gaia, asteburuetan plazan zerbait deigarria
jarri hondakinak botatzeko, argazkiak atera eta “collage” bat egin,….
ERREFUSAREN EDUKIONTZIAREN KARAKTERIZAZIOA
Plazara errefusaren edukiontzia ekarri eta poltsak atera eta karakterizazio bat
egingo da. Azaroak 18an plazan arratsaldeko 19:00retan.
KULTURA EZ DA HONDAKIN BAT
Herritarrei eskaintzen dizkie garbigunetatik berreskuratutako liburu, CD eta
binilozko diskoak.
Ordenantza
Hurrengo bileran lantzen hasiko gara.
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Hurrengo bilera
Abenduko bilera: abenduaren 12an arratsaldeko 18:00etan.

