
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezoko Udalak parte hartze prozesua jarriko du 

abian hondakinen gaikako bilketa sistema berria 

jarri aurretik 

 

 

Azaroaren 12an abiaraziko da herritarrekin aurrera eramango den parte 

hartze prozesua. Aztiker enpresak diseinatu du, Lezoko Udalarekin 

elkarlanean, bi hilabetetako partaidetza prozesua. 

 

Parte hartze prozesuaren helburu nagusia, bilketa sistema berria ezarri aurretik 

herritarrei informazioa helarazi eta beren iritzi eta ekarpenak jasotzea da.  

 

 

Lezoko Udala 2013an hasiko da hondakinak atez ate gaika jasotzen. Bilketa sistema 

berria ezarri aurretik, Udalak bi hilabetetako partaidetza prozesua jarriko du martxan; 

azaroan eta abenduan zehar. Ainhoa Zabalo Lezoko alkateak argi azaldu du Udal 

Gobernuaren erabakia: “Udal gobernuak ez du uste Lezoko birziklatzeko datuak 

nahikoa direnik. %27,82 birziklatzen da egun Lezon, Gipuzkoako %32ko bataz 

bestekoaren azpitik, nabarmen.”  

 

Alkateak argi adierazi du Lezok gaur egun baino birziklatze maila altuagoak lortu 

behar dituela epe motzean: ahalik eta altuenak. Asko eta ondo birziklatzea eredugarria 

dela dio, eta aipatu du 5. edukiontziaren sistemarekin asko jota %30-35 birziklatzea 

lortu den bitartean, Lezoko Udalak proposatzen duen atez ateko gaikako bilketak 

eman dituela emaitzarik onenak: “denok ezagutzen ditugu Usurbil, Hernani, Antzuola 

edota Oiartzungo datuak. %80 inguruko birziklatzea dute herri horietan.”   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabalo birziklatzearekin erabat sentsibilizatuta agertu da: “Ez dugu uste, gaur egun, 

eztabaidatu daitekeenik birziklatu behar den edo ez. Ez zaigu iruditzen herritarrei 

galdetu behar zaienik ea birziklatu nahi duten edo ez. Gobernu Batzordean argi dugu: 

Lezok gehiago birziklatu behar du.” Atez atekoa aipatu du bilketa sistemarik egokiena 

bezala.  

 

Lezok eredugarria izan nahi du hondakinen gaiarekin eta zalantzarik gabe Udalak 

herritarren parte hartzea sustatuko duela adierazi du Zabalok. Horretarako diseinatu 

du Udalak azaroaren 12an hasiko den partaidetza prozesua Aztiker enpresarekin 

elkarlanean. Aztiker enpresako Enara Garcia partaidetza teknikariak agerraldian 

azaldu duenez, “bi hilabeteko prozesua izango da parte hartzearena: 11 lan talde osatu 

dira herritarrekin: 6 auzokako bilerez gain, jubilatuekin, merkatariekin, elkarte 

gastronomikoetako kideekin eta jatetxeetako langileekin bina saio egingo dira. 

Gazteekin eta udal zerbitzuetako langileekin ere saio bana egingo da. Guztiak 

metodologia partehartzaileenarekin.” Behin saio guztiak amaituta, prozesuan zehar 

jasotako ekarpenekin definituko den bilketa sistema azaltzeko, herritar guztientzat 

irekia izango den Batzar Nagusia egingo dela azaldu du partaidetza teknikariak. 

 

Partaidetza prozesuaren helburu nagusia gaikako bilketa sistema jarri aurretik 

herritarrei informazioa helarazi eta beren iritziak jasotzea dela esan du Garciak: 

“hondakinen kudeaketarako sistema berriari buruzko informazio eskainiko da 

bileretan. Eta, batez ere, herritarrek beren iritziak konpartitzeko aukera izango dute; 

baita ekarpen eta proposamenak egitekoa ere. Asmoa da herritarrekin batera definitzea 

Lezoko bilketa sistema berria. “ 

 

Hondakinen arazoari irtenbide eraginkor bat emateko bidean, Lezoko alkateak 

birziklatzeaz haratago joan nahi izan du. Gizartean eztabaidagai den bilketa sistemaz 

gain, prebentzioaren garrantzia azpimarratu du eta gaur egungo kontsumo joerak 

birplanteatzeko deia luzatu: “Herritar bakoitzaren keinu txikietatik abiatuz, ahalik eta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktika jasangarrienei heldu behar diegu. Bide horretatik, herritar bakoitzak egiten 

dituen keinu txikietatik, asko dugu hobetzeko, eta irabazteko.”  

 

Ildo horretan, herritar bakoitzak egiten duen keinu txiki bakoitzetik irabazteko asko 

dagoenez, Zabaloren hitzetan “ Lezoko Udala, Lezoko herria, ongizate iraunkorraren 

bidean bere keinua egitera dator. Lezoko herria, bidea herritarrekin egin nahi 

dugulako. Lezorako hondakinen bilketarako sistema berria definitzerakoan, 

herritarren ekarpenak eta proposamenak jasotzeko asmoz parte hartze prozesu bat 

jarriko dugulako abian.” 

 

 

 

Bi hilabeteko partehartze prozesurako diseinatu den egutegia ondorengoa da: 

 

LAN TALDEA 1.BILERA 
EGUNA  

2. BILERA 
EGUNA  

LEKUA ORDUA 

ALTAMIRA Azaroak 14 Abenduak 10 Altzaten 18.30 

JUBILATUAK Azaroak 16 Abenduak 14 Aiton-bordan 15.00 

KAXKOA- IJURKO Azaroak 15 Abenduak 13 

Lizeo 

Ikastolako 

eraikin berrian 

18.30 

LANDA 

EREMUA/GAINTXURIZKETA 
Azaroak 19 Abenduak 11 

Irurtzun 

jatetxean 
18.30 

KAXKOA-ALDE ZAHARRA Azaroak 20 Abenduak 12 Kulturan 18.30 

SAN PEDRO-LOPENE Azaroak 21 Abenduak 18 Gezalan 18.30 

JAUREGIALDE-GILLERMO LAZON Azaroak 22 Abenduak 17 
Allerru Ehiza 

elkartean 
18.30 

UDAL LANGILEAK Azaroak 12  Udaletxean 13.00 

MERKATARIAK Azaroak 14 Abenduak 10 Kulturan 14.30 

TABERNAK/JATETXEAK/ELKARTE 

GASTRONOMIKOAK 
Azaroak 13 Abenduak 5 Kulturan 10.00 

GAZTEAK 
 

Abenduak 19 Kulturan 18.30 

 


