


GuraSOSek bi ekimen aurkezten ditu, eta horiekin 
konponbide adostua lortzeko konfiantza du hondakinen 
kudeaketan.

Bietatik lehena HITZA-HARTU izenekoa da, eta horren 
muina izango da gizarte zibilak antolaturiko partaidetza 
prozesua abian jartzea, orain arte aurrekaririk ez duena, 
eta berorren neutraltasuna eta zorroztasuna bermatzeko 
prestigioa duten profesionalek eta gizarteko hainbat arlo-
tako ordezkariek Berme Batzorde bat osatuko dute.

Bigarren ekimenak, aldiz, osagai ekonomikoagoa eta 
pragmatikoagoa izango du. GIPUZKOA + TECHNOLOGY 
izenarekin, gizarte bultzada izango duen ekimen bat ja-
rri nahi dugu abian, eta horren xedea izango da Gipuzkoa 
hondakinen kudeaketan erreferentzia teknologiko eta so-
ziala bihurtzea.



Legedi aurrerapenak eta ekimen parlamenta-
rioak Europan hondakin kudeaketa iraunko-
rragoa egiteko: ekonomia zirkularra.

Legedi europarra indarrean, hondakin ku-
deaketan herritarren partaidetza prozesuak 
abiaraztea ezartzen duena (demokrazia zu-
zena), eta Hondakin Planen hobekuntza eta 
azterketa jarraitua.

Klima aldaketa: hondakin kudeaketaren ga-
rrantzia.

Aniztasun eta zeharkakotasun politikoa eta 
soziala: adostasun politikoaren maila altua 
beste komunitate batzuetan; Gipuzkoan ez, 
nahiz eta despolitizaziorako joera nabarme-
na sumatzen den, eta konponbide bakarra 
akordioarena izango delako kontzientzia 
handiagoa.

Hondakinen kudeaketa korporazio talde han-
dien plan estrategikoetan (Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa)

Produktuaren kudeaketaren Bizitza Zikloaren 
Analisia (Cradle to Cradle vs Cradle to Grave); 
produktu batzuk beste produktu batzuen le-
hengai gisa berrerabiltzeko aukerak.

Think global, act local (erantzukizun parteka-
tua): Denoi dagokigu zerbait egitea ingurumen 
arazo larriak maila globalean konpontzeko.

Hondakinen kudeaketaren arloan konponbide 
teknikoak etengabeko bilakaeran eta ikuspun-
tu sozial, tekniko, ekonomiko eta ingurumen 
aldetik hobetu daitezkeenak.

Praktikara eraman ez diren proposamenak tes-
tuinguru egokirik ez dutelako izan.

TESTUINGURU  orokorra



Hondakinen gaia: Gipuzkoan lortu duen ga-
rrantzia. Zoritxarrez gatazkari lotua, baina au-
rrerapen handia egin du denbora laburrean.
Hondakinen arazoari dagokionez, masa kri-
tiko eta kontzientziazio maila handia dago 
(bilketa, banaketa, prebentzioa, birziklatzea, 
zabortegiak, erraustegia,…)

Gipuzkoako hondakinen gaineko gatazkari 
aterabide adostua ematearen alde gero eta 
jende gehiago. GuraSOSen bide-orriari babe-
sa erakusteko otsailaren 19an egin zen mani-
festazio jendetsua joera horren erakusgarri 
da.

Hondakinen kudeaketa hobetzeko erabiltzen 
diren inbertsioei eta aurrekontu partidei oni-
ritzi soziala ematen zaie.
Gipuzkoan badira enpresa eta teknologia po-
loak; merkatu hasiberria da baina etorkizuna 
duena.

egoeraGIPUZKOAn

ADOSTASUNA, BESTERIK EZ!

la solución es el acuerdo

elkarrekin
sin conflicto

Otsailak 19 Febrero
12:00 - Buen Pastor
Donostia

Hondakinak.residuos
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

otsaila 2.pdf 
  1   30/1/17 

  11:01



Hondakinen gaiari lotua dagoen konfronta-
zioa agenda politikotik atera, eta hondakinak 
herritarren ongi egitearen identitate-ikur eta 
marka bilakatzea “GIPUZKOA +”

Gipuzkoa hondakinen gaian erreferente bi-
hurtzea: Prebentzio, berrerabiltze eta bir-
ziklatze gaietan teknologiari aplikaturiko 
ikerkuntza. Hondakinen kudeaketarako eta 
partaidetza sozialerako ereduak esportatzea.

Hondakinen kudeaketaren inguruan indus-
tria sortzea (aberastasuna, lanpostuak,…), le-
hendik dagoen industriaren eta Gipuzkoako 
masa kritiko sozialaren arteko sinergiak balia-
tuz.

Hondakinen gainean ezagutza espezifiko 
esportagarria sortzea (soziologia, komunika-
zioa, finantzarioa, politikoa, teknikoa,…).

ABAGUNEAK



Azaroan iragarri genuen hondakinen kudeake-
taren gatazka konpontzeko bide-orria, eta hu-
raxe ari gara azaltzen eragile sozial, politiko eta 
ekonomikoei.  

Haiekin iragandako egoeraren diagnostikoa 
partekatu dugu (gainditu behar den gatazka eta 
zatiketa sozial eta politikoaren eszenatokia) eta 
KONPONBIDE PARTEKATUAREN premia, denok 
geuretzat joko duguna.
 
Konponbide hori ezin da mugatu arlo politiko-
ra. Funtsezkoa da desiratutako akordio politiko 
horrek gizarte oinarri sendoa izatea. Ezinbeste-
koa da HERRITARREN PARTAIDETZA AKTIBOA eta 
trakzio-lana.

Herritarren konfiantza eta normaltasuna berres-
kuratzeko beharrezkoa da BIR-SOZIALIZAZIOA 
eta ADITU ETA TEKNIKARIEN protagonismoa.

GURASOSEN 
IBILBIDE-ORRIA



1.- GELDIARAZTEA hondakinen kudeaketa-
rako azpiegituren lizitazio eta kontratazio 
prozesuak. Epe laburrera zerbitzua emateko 
beharrezko diren zerbitzuak kontratatzea.

2.- LEGEZTATZEA: Premiaz GHHKPL 2017-
2030 berrikusteko tramiteak berrabiatzea (Gi-
puzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketa Plan 
Integrala).

3.- SOZIALIZAZIOA: Mahai sozial bat sortzea 
hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten 
mugimendu eta herritar elkarteen partaidet-
za bermatzeko.

4.- INFORMAZIOA ETA GARDENTASUNA. Ma-
hai teknikoa sortzea, hondakinen kudeake-
tan eta osasun publikoan aditu eta teknikari 
direnekin osatua.

5.- PARTAIDETZA BIDEZKO HAUSNARKETA-
RAKO PROZESUA: 3. eta 4. puntuan aurreiku-
sitako mahaiak Hondakinen Foru Planaren 
berrikuste tramitazioaren prozeduran inkar-
dinatuko dira, indarrean den legediak au-
rreikusi bezala.

bost neurriko
KONPONBIDE PROPOSAMENA



AKORDIOAREN  oinarri 
3  GIDALERRO 

6.-OSASUNAREN BABESA.- Osasun pu-
blikoarentzat eta ingurumenarentzat berme 
onenak eskaintzen dituen konponbidea.

7.- KOHESIO SOZIALA.- eta, era berean, kohe-
sio sozialeko maila altuagoak.

8.- GAIARI BURUZKO EUROPAR POLITIKEI 
HOBEKIEN EGOKITZEN ZAIENA.- Baliabideen 
erabilera eraginkorra, eta Europar Batasuneko 
gainerako akordio eta proposamenei buruzko 
2015eko uztailaren 9ko Europar Parlamentuko 
Ebazpenari ondoen egokitzen zaiona.



HERRITARREN PARTAIDETZARI AURKA EGITEN 

DIOTEN AGINTARIEN HASIERAKO BABESIK GABE.

GuraSOS saiatu da konponbide hau abian 
jartzen bide judizialetik eta elkarrizketaren 
bidez. Gaur egun ere saiatzen ari da. Alabai-
na, 2007az geroztik ez da inolako ebaluazio 
edo azterketarik egin hondakinen kudeake-
taren politikari buruz, eta Aldundiak geldia-
razia du 2017-2030 GHHKPIren tramitazioa, 
herritarren partaidetza eragotziz.

Jakina, jarrera hori ez da legearen arabe-
rakoa eta askoz gutxiago onargarria ikus-
puntu demokratikotik.

Horrexegatik eskatu dugu babes judiziala. 
Baina justizia egiten den bitartean (segur 
aski berandu eta, hortaz, jada justizia izango 
ez dena) ezin gara geldirik egon.

NOLA ABIAN   
JARRI  PROPOSAMENA

Zaila da kontrako jarrera eta herritar eskubi-
deen eskaria eta hurbilpena eta akordioa bi-
latzen dituen estrategia uztartzea. Aurkezten 
ditugun bi ekimenek horixe bilatzen dute 
hain zuzen.

 “Protesta” eta errebindikazio aktiboko bi pro-
posamen dira, irudimentsuak, eraikitzaileak, 
adostaileak, eta sinergiak elkartzea eta zubiak 
eraikitzea bilatzen dutenak.



Proposatzen dugu gizarteak bere gain hartzea 
konponbiderako prozesuaren bridak, autorita-
teak prozesura bil daitezen “behartzeko”. Hori 
horrela denean, normaltasun demokratikoa be-
rreskuratua izango dugu, eta orduan lidergoa 
foru agintariei egokituko zaie.

Laburbildurik



Gipuzkoako gizartean erreferentzia diren pro-
fesional eta pertsonez osaturiko Batzorde bat 
sortzea proposatzen dugu; batzorde horretako 
kideek prestigio profesionala izango dute eta 
aktore guztiei inpartzialtasun eta seriotasun ber-
meak eskainiko dizkiete.

Haien egitekoa izango da bi ekimenak gainbe-
giratzea eta zuzentzea (azken hitza izango dute) 
eta erakundeekiko solaskide zuzenak izango 
dira.

Jakina, GuraSOSek eta ekimenetan parte har-
tuko duten elkarte eta eragileek parte hartuko 
dute ekimenen antolakuntzan eta dinamiza-
zioan, baina beti aipatutako Batzordearen ater-
kipean.

PROZESUA BIRATUKO 
DA BERMEEN BATZORDE 
SOZIALAREN GAIN



Hitz-joko polit honen bitartez –“Hitz(h)artu”, 
batetik, “hitza hartzea”, eta bestetik, “hitzartzea”, 
adostea, uztartzen ditugu–, laburbildu nahi 
dugu proposatzen dugun partaidetza proze-
suaren filosofia. Akordiora, adostasunera helt-
zeko prozesua, oinarri gisa lehenago aipatu-
tako hiru gidalerro hartuz: kohesio handiagoa, 
babes handiagoa eta Europa.

Ezin gara geldirik geratu eta zain, bestek (auto-
ritate administratibo edo judizialak) hondaki-
nen politiken ezarpenean aktiboki parte hartze-
ko dugun funtsezko eskubidea onar diezagun. 
Gure eskubidea da eta erabili egingo dugu. Beti 
esan dugu gizarteak duela azken hitza. Froga-
tu egingo dugu, hitzetatik ekintzetara igaroko 
gara.

HITZA-HARTU, 
PARTE HARTZEKO 
PROZESU ZIBIKOA

Herritarren partaidetza-prozesuen diseinuan 
profesionalak direnekin eta EHUko Parte Hartuz 
ikerketa taldearen lankidetzarekin, Gipuzkoa 
osorako partaidetza prozesua diseinatuko da.

Paraleloki bide-orriak jasotzen dituen mahai te-
knikoa eta soziala eratuko dira.



Erronkari heldu nahi dion masa kritiko sozial 
handia dugu eta baldintza sozial ezin hobeak 
hondakinen kudeaketan sistema aitzindariak 
abian jartzeko, beste komunitate batzuetan 
baino hobeki.

Gipuzkoan baditugu enpresa-poloak eta polo 
teknologikoak, merkatu hasiberri eta etorkizu-
neko baten abaguneak.  

Erronkari heltzea baduen enpresa-egitura bat 
daukagu, eta hondakinen kudeaketarekin lo-
turiko zernahi hobetzera bideraturiko inbert-
sioetarako gizarte onarpena.

Egoeraren diagnostikoan adierazi dugun be-
zala, Gipuzkoak baditu baldintza objektiboak 
nazioarte mailan hondakinen kudeaketan erre-
ferentzia bihur dadin.

“Gipuzkoa” markaz ari gara, zeinari : “+” ikur po-
sitiboa erantsi beharko zaion.

Gaur egun erreferentzia gara, baina zoritxarrez 
amaigabeko gatazkari eta gizarte zatiketari lo-
turik. Hondakinen kudeaketaren eta Gipuzkoa 
markaren oso irudi negatiboa da.  

Proposamena da polo negatibotik positibora 
igarotzea, eta duen balioa ematea gizartean 
hondakinen arazoaz dagoen kontzientziazio 
gero eta handiagoari, eta adostasun bidezko 
konponbidea lortzearen premiari.

GIPUZKOA   TECHNOLOGY+



ESKAS DUGUNA DA ZATIKETA ETA GATAZKA ESZENA-

TOKITIK AKORDIO ESZENATOKIRA IGAROTZEA.

Baldin eta Gipuzkoan gorago aipaturiko partai-
detza prozesuaren bitartez akordio handi bat 
lortzen bada hondakinen arazoari konponbidea 
emateko, aski sinesgarritasun izango du honda-
kinen kudeaketan erreferentzia bihurtzeko.

Hondakinei loturiko konfrontazio irudia gainditu 
eta herritarren, alderdien eta erakundeen ongi 
egitearen identitate ikur bihurtua izango litzate-
keenean, akordio, adostasun eta aurrerapenaren 
sinonimo, “GIPUZKOA +” marka sortua genuke.

Zer dugu eskas?



Azken buruan azken urteetan sortu dugun 
politika, erakunde eta bereziki gizarte ener-
gia aprobetxatzea da, bide egokian jartzea 
eta ekonomia eta gizarte aldetik errentagarri 
egitea.

Premisa horiek lortuak ditugunean, geratuko 
zaigu prebentzio, berrerabiltze eta birziklatze 
gaietan teknologiak ikertu eta garatzeari eki-
tea. Hondakinen kudeaketa ereduak eta gizarte 
partaidetzakoak esportatzea.

Industria bat sortzea (aberastasuna, lanpos-
tuak,…) hondakin kudeaketaren gainean.

Ezagutza espezifiko esportagarria sortzea (so-
ziologia, komunikazioa, finantzarioa, politikoa, 
teknikoa,…) hondakinen gainean, “Community 
knowledge”, ezagutza sozial edo komunitarioa, 
auzolana.

Laburbildurik...

Ekimenaren inpaktu ekonomiko zuzena oso 
handia izango da baina, batez ere, are erakar-
garriago gertatzen dena da ekimen honek 
Gipuzkoako gizartea kohesionatzeko izan de-
zakeen eragin positiboa eta haren ekonomia-
ren gainean izan ditzakeen eragin positibo 
orokorrak.

Horretarako beharrezkoa izango litzateke eragi-
le ekonomiko, sozial eta instituzionalak koordi-
natzeko plataforma bat sortzea.




