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HONDAKINEN KUDEAKETA

2009an sartu zen indarrean Usur-
bilen atez ateko hondakinen bil-
keta, hainbat motako zaborrak 
(organikoa, ontzi arinak, papera/

kartoia eta errefusa) asteko egun bakoi-
tzean jasotzeko. Sistema berritzaile ho-
rrek hainbat helburu zituen: konposta 
egitea bultzatu, zabor kopurua gutxitu 
eta birziklapen tasa %80tik gora izatea. 
Udal araudi berriak Urbil merkataritza 
guneari bidea zabaldu zion hondaki-
nak selektiboki kudeatzeko, baina Ley-
re Lobato Urbileko zuzendariordearen 
arabera, haiek jada urtebete zeramaten 
komertzio zein bezeroek sortutako hon-
dakinak bereizten.  

Duela hamaika urte zentroak Marilia 
Pires langilea hartu zuen hondakinen 
bereizketa ondo egiten zela egiazta-
tzeko. Talde baten laguntzarekin, Pires 
pedagogia egiten hasi zen merkataritza 
guneko lokal eta bezeroekin, hondaki-

nen kudeaketa selektiboa zergatik eta 
nola egin behar zuten azaltzeko.

Hasiera polemikoa eta zaila izan zela 
onartu du Piresek, jendeak ez baitzuen 
ulertzen zergatik bereiztu behar zuten 
zaborra: “Hondakinen kontuarekin hasi 
ginenean kontzientzia gutxiago zegoen, 
eta askok esaten zigun ez zuela zabo-
rra bereiziko. Orduan guk egin behar 
izaten genuen haien lana, eta kontuan 
izanda hirurogei saltokitik gora daudela 
lan handia da hori. Hamaika urte pasa-
ta jendeak ulertu du zergatik bereiztu 
behar duen zaborra, eta orain lana asko 
errazten digute”.  Urbiletik, bertatik ber-
tara ikus daiteke Gipuzkoako agintariek 
zabaldu berri duten Zubietako errauste-
giko tximinietako kea.

Nola egiteN dute laN?
Urbil bezalako merkataritza gune 
erraldoi batek sortzen duen hondakin 

  iñaut gonZaleZ De Matauko raDa       urBil-ek utZiak

Etxe zein komertzioetako hondakinen kudeaketa kanpaina 
politikoetarako gai nagusietakoa izan da azken urteetan, 
Gipuzkoan batez ere. Alderdiek hondakinak kudeatzeko 
sistema hartu dute ardatz, bozak irabazi edo galarazteko. 
Usurbilen duela hamar urte ezarri zen atez ateko 
hondakinen bilketa, baina ordurako Urbil merkataritza 
gunean hasita zeuden kudeaketa selektiboarekin.

Merkataritza gunean, 
urruneko salgaiak 
hurbileko lanak 

Nahiz eta hondakinak 
ondo kudeatu eta 

birziklapen tasa altua 
izan, halako gune 

batek badu berezko 
arazo bat: geroz eta 

gehiago saldu nahiak 
hondakin kopuru 
handiagoa dakar 
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zaborren gelan EgiTEn duTE 
urBiLEko LAngiLEEk hondAkinAk 
BErEizTEko iTzALEko LAnArEn zATi 
hAndi BAT, nAhiz ETA gAur Egun, 
urTEETAko pEdAgogiAri EskEr sALToki 
ETA BEzEroEk “Asko ErrAzTEn” duTEn 
zErEgin hori. MErkATAriTzA gunEko 
ArdurAdunEk duELA hAMAikA urTE 
jArri ziTuzTEn pErTsonALA ETA 
BALiABidEAk hondAkinAk kudEATzEko.
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mordoa bereiztea lan handia dela pen-
tsa lezake batek, eta hein handi batean, 
hala da. Egun Urbilek 65 komertziotako 
hondakinak errebisatu eta sailkatzen 
ditu, Eroskirenak izan ezik. 

Lehen aipatutako hondakin taldeez 
gain, enpresa gehiagorekin lan egiten 

dute bestelakoak bereizteko: beira, lan-
para hondatuak, pilak, arropa, olio era-
bilia... Horretarako, birziklatzeko pun-
tu bereziak dituzte.

Bestalde, bezeroek merkataritza gu-
nean dauden edukiontzietan botatzen 
dituzten hondakinak ere errebisatzen 

dituzte. Honek ematen dio Piresi lan 
handiena, haren esanetan gaur egun 
saltokiek orokorrean “nahiko ondo” 
birziklatzen duten arren, salbuespenak 
salbuespen. Egun zehatzetan, baina, 
lana biderkatu egiten da, jende-oldea 
oso aldakorra baita. Azaroaren lehe-
nean, adibidez, uste baina lan handia-
goa izan zuten; nahiz eta jai eguna izan, 
ostalaritzako lokalak eta zinemak ire-
kita zeuden, eta eguraldi eskasa egin 
zuenez inoiz baina bezero gehiago izan 
zela esan digu Lobatok: “Gutxitan iku-
si dut hainbeste jende”, zioen. Piresek 
dioenez halako egunetan McDonald’s 
eta antzeko lokalak lepo beteta egon 
ohi dira, eta langileek duten asaldura-
rekin nahiko gaizki birziklatzen dute; 
askotan zabor poltsak itzuli behar iza-
ten dizkiete ondo bereizi dezaten.

“eziN dugu ezer egiN”
Nahiz eta hondakinak ondo kudeatu 
eta birziklapen tasa altua izan, halako 
gune batek badu berezko arazo bat: 
geroz eta gehiago saldu nahiak honda-
kin kopuru handiagoa dakar. Enpresei 
hainbat irizpide jartzen dizkiete lokala 
ezarri aurretik –hondakinen kudea-

blAck fridAY EGUN zEHATzETAN LANA BIDERkATU EGITEN DA ETA AskOTAN zABOR POLTsAk ITzULI 
BEHAR IzATEN DIzkIETE sALTOkIEI, ONDO BEREIzI DEzATEN.
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landareei buruzko 1111. artikulua 
idatzi du 2019an. Hauen antologia 
da liburu honek biltzen duena, 
1111 horietatik hautatutako 111. 
Edizio berezikoa izanik, liburu gisa 
ere oso da ederra eta artikuluen 
aukeraketa Euskal Herriko alor 
anitzetako 22 pertsonak egin dute, 
baita bakoitzak bere hautaketa 
azaltzen duen sarrera idatzi ere.
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ketak udal araudia errespetatu deza-
la, adibidez–, eta horiek kontratuan 
idatziz onartu behar dituzte. Honda-
kinen produkzio masiboa geratzeko 
irizpiderik ez dago ordea, eta Lobatok 
aitortu du ia ezinezkoa litzatekeela 
halakorik. 

Gehiegizko hondakin produkzioa-
ren munduko ikur nagusia McDo-
nald’s janari lasterren enpresa da. Be-
rrerabili daitekeen bakarra erretiluak 
dira bertan, beste guztia erabili eta 
botatzekoa da: edalontziak, kartoizko 
kutxak, lastotxoak, ontziak... Beste ja-
tetxe batzuetan platerak, edalontziak, 
katiluak eta mahai-tresnak garbitu eta 
berriz erabiltzen dira. Baina McDo-
nald’s-en ez. 

Enpresa estatubatuarrak munduan 
38.000 lokaletik gora ditu, eta aisa 
irudika dezakegu zenbat milaka tona 
kilo hondakin sortzen dituen egu-
nean, berrerabili beharrean. Halako 
enpresa multinazional baten aurrean 
Urbilek zaila du ezer egitea, Lobato-
ren arabera, eta horrek askotan ezin-
tasuna sortzen diela dio.

saltokiak arrastoaN  
sartzeko mugak
Eguberriak ate joka ditugu, eta hala-
ko egunetan kontsumoak, eta ondo-
rioz, hondakin kopuruak, nabarmen 
egiten du gora. Egun horietan, Pire-
sek eta garbiketako beste lankideek 
lan gehiago izaten dute saihestu ahal 
izango litzatekeen zaborra biltzen eta 
sailkatzen. Baina merkataritza gune-
ko arduradunek azaldu dutenez muga 
handiak dituzte saltokiei arauak ezar-
tzeko orduan, ez dezaten  gehiegizko 
hondakin hori produzitu. 

Instituzio publikoak dira kasu 
hauetan eskumen eta indar gehiago 
dituztenak enpresak arrastoan sartze-
ko, baina Urbilen ikusitakoaren arabe-
ra, alde horretatik ez da aurrerapen 
askorik ageri. Alderdiek ingurumena-
rekiko konpromisoaz hitz egiten du-
ten bitartean, ehun enpresa mundu-
ko kutsadura igorpenaren %70aren 
erantzule dira. Multinazionalek go-
bernuen aurrean duten inpunitatea-
ren erakusgarri dira, oraindik, gehie-
gizko hondakin eta kutsadura hori. 

orGAnikoA BEREIzTEkO EDUkIONTzI ILARA. 
65 LOkALETAkO HONDAkINAk kUDEATzEN DITU URBILEk.


