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AURKEZPENA
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala zaintzeko Sailak eta Eusko Jaurlaritzak, Ingurugela 
delarik koordinazioaren ardura duenak, aurreko abenduaren 13an Bilboko Ingeniaritza Eskolan, II. Eraikinean. 
EHU, Iraunkortasunaren aldeko Bizkaiko II. Gazteen Foroa antolatu zuten.

Oraingo honetan, jardunaldiaren protagonistak Bizkaiko Lanbide Heziketako ikastetxe desberdinetako ikasleen 
ordezkariak izan ziren. 

HELBURUAK
• Jasangarritasuna LH-ko ikasketak egiten dituzten pertsonei hurbiltzea.

• Gazteen artean eztabaida esparru bat zabaltzea ingurumen iraunkortasunaren inplikazioari buruz haien
etorkizuneko lan eremuetan.

• Adituak eta arduradun politikoak gazteekin harremanetan jartzea, hain zuzen ere, enpresen jasangarritasunean 
aurrera egiteko ahalbidetzen dituzten proposamenak bilatzeko.

ERRONKA GARBIA

Jardunaldi honetako helburu inportante bat Erronka Garbia ziurtagiria lortzea izan zen. Ziurtagiri honek Ingurumen 
aldetik jasangarriak diren ekitaldiak aitortzen ditu. Bai ekitaldia antolatzeko baita burutzeko ere Ingurumen eta 
jasangarritasun irizpideak kontuan hartu ziren, Foroaren ospakizunak ingurumenean eragiten dituen 
inpaktu negatiboak minimizatzeko asmoz. 

Horretarako, ekitaldia antolatzeko behar izan diren fase guztietan, ospakizunean sortutako inpaktuetaz 
gain, erabilitako elementu guztien osagaien bizi-zikloan eratorritako inpaktuak kontuan hartu dira, hala nola, 
lehengaiak lortzerakoan sortutako ondorioak, ekoizpenean edo garraioan.

II. Foro honetan sortutako inpaktuak kalkulatzeko, datuen bilketa eta azterketaren bidez, ekitaldia monitorizatu zen;
Honek ekitaldiaren aztarna konpentsatzea erraztu du. 

EGITARAUA

9:00 Parte hartzaileen erregistroa

9:30 Saio paraleloak

• Ekonomia zirkularra-Ekodiseinua. Ohiana Blanco. Innobasque

• Erosketa berdea. Gorane Ibarra. IHOBE

• Energia. Melchor Gómez. (UPV/EHU). Gasteiz

• Hondakinak. Dorleta Guarde. Indumental Recycling

• Lan Osasuna. Alfonso Ríos. Lan Osasuna eta Ingurumena (CCOO)

• Talde lana eta komunikazioa emozionala. Laura Garro. MASDOSA
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11:30 Atsedenaldia-hamaiketakoa

12:00 Osoko bilkura

• Gazteen 5 lan taldeen ordezkariak

• Rikardo Lamadrid. Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaria

• Jesús Losada. IHOBEko zuzendari nagusia

• Marijose Barriola. TKNIKA. Jasangarritasun saila.

• Josu Bilbao. GARBIKER-eko zuzendari kudeatzailea

13:30 Foroari agurra

• Aitor Zulueta Tellería. Eusko Jaurlaritzaren Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaria

PARTE HARTZAILEAK
Bizkaiko Lanbide Heziketako ikastetxeetako 105 ordezkari. (Ikasleak eta irakasleak):

• IES Andra Mari BHI (Galdakao)

• CPES Arce BHIP (Bilbao)

• CIFP Construcción Bizkaia LHII (Arrigorriaga)

• CIFP Elorrieta-Errekamari LHII (Bilbao)

• CIFP Emilio Campuzano LHII (Bilbao)

• CIFP Escuela de Hostelería LHII (Leioa)

• CPES Fernando BHIP (Bilbao)

• CPES Harrobia BHIP (Bilbao)

• CIFP Hostelería/Ostalaritza LHII (Galdakao)

• CPES Ibaiondo BHIP (Getxo)

• IES Mungia BHI (Mungia)

• CPES Otxarkoaga BHIP (Bilbao)

• CPES Peñascal BHIP (Bilbao)

• CIFP Repélega LHII (Portugalete)

• CIFP San Jorge LHII (Santurtzi)

• CPEIPS San José de Calasanz HLBHIP (Santurtzi)

• CPES San José-Maristak BHIP (Durango)

• CPEIPS San Viator HLBHIP (Sopuerta)

• CPES Zabalburu BHIP (Bilbao)

ANTOLATZAILEAK
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko saila eta Eusko Jaurlaritza, INGURUGELA 
delarik koordinazioaren ardura duena.
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LAGUNTZAILEAK
• GARBIKER (Bizkaiko Foru Aldundia)

• IHOBE (Eusko Jaurlaritza)

• Indumetal Recycling

• Innobasque

• CCOO sindikatua

• TKNIKA (Eusko Jaurlaritza)

• Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

GAZTEEN
II.FOROA
BIZKAIA

IRAUNKORRAREN
alde

3

AHOLKULARITZA TEKNIKOA
• MASDOSA

• Ortzadar S.L.



LAN TALDEEN DINAMIKA
Iraunkortasunaren aldeko Bizkaiko II. Gazteen Foroa bi zatitan banatu zen. Lehenengo zatian, 5 lan talde osatu ziren. 
Irakasleria ere, taldeka egin zuen lan osoko bilkuran.

Bost taldeak, landutako gai desberdinen arabera osatu ziren eta metodologia komun bat oinarritzat hartuta garatu 
ziren tailer formatuan. 

Hasteko, talde bakoitzean gaian aditua zen pertsona batek ideia nagusiak azaldu zituen eztabaida eta hausnarketa 
bultzatzeko. Adituen aurkezpenak ondorengo estekan ikus daitezke: AURKEZPENAK.

Azkenik, talde bakoitzak, ondoren osoko bilkuran aurkeztuko zen konpromiso bat, proposamen bat eta galdera 
bat prestatu zituzten. Talde dinamika ekolider gazteek bideratu zuten, eta horretarako lan taldeetan erabiliko 
zen metodologia definitzeko. sesio bat izan zuten aurretik..

Jarraian ikasleek bost lan taldeetatik ateratako ideiak erakusten dira, eztabaida eta eraikuntza prozesuaren 
fruitua izan direnak. Ideiak hauek aztertu ondoren eta lehentasuna eman eta gero, osoko bilkuran aurkeztu 
ziren talde bakoitzetik ateratako ondorio gisa.

1. EKONOMIA ZIRKULARRA

Lan taldea (euskaraz)

Ekonomia zirkularraren taldean egondako hizlaria Oihana Blanco Mendizabal izan zen, EHUn ekonomian lizentziatua 
eta kanpo merkataritza eta nazioartekotzean eta berrikuntzan sakondu ditu bere ezagutzak.

Innobasque  Euskal  Berrikuntzaren Agentzian arlo desberdinetako proiektuen kudeatzaile izan 
da. Nazioartekotzearekin, eko-berrikuntzarekin eta Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Sistemarekin erlazionaturiko proiektuen arduradun izan ostean, gaur egun, ekonomia zirkularraren 
inguruko proiektuez arduratzen da.

Ekonomia zirkularraren kontzeptua hobeto ulertzeko asmoz, Ohianak ekonomia linealaren eta zirkularraren 
arteko konparaketa laburra egin zuen. Bertan azaldu zuen bezala, ekonomia linealak egungo ekoizpen eta 
kontsumoari erreferentzi egiten dio baina ekonomia zirkularrak aldiz, hondakinak baliabide gisa 
kontsideratzen ditu. Eredu berri hau barneratzeko, gizartean ikuspegi aldaketa bat ematea beharrezkoa dela 
azpimarratu zuen. Horretaz gain, hainbat adibide eman zituen ekonomia zirkularra hainbat enpresetan txertatzen 
ari dela ikusteko. 

Ondoren ateratako ideiak aurkezten dira:
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1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa ikusita, zer da
garrantzitsuena? Zer izan da zuretzat deigarriena? Zer botatzen duzu faltan?

• Administrazioan, enpresaren arabera, erabiliko duten ekonomia lineala edo zirkularra izango da.

• Telekomunikazio arloan ordenagailuen atalak berrerabiltzen dira.

• Mekanizazio lanetan txirbila eta taladrina berrerabiltzen da.

• Serbitizazio kontzeptua barneratu eta aplikatzea. Edozein familia profesionaletan aplikatu eta ez bakarrik
lan esparruan, baizik eta “in itineren” ere, hau da, lanera joaterakoan gure lankideekin kotxea konpartitzea.

• Orriak bi aldeetatik berrerabili eta ondoren birziklatzea.

2. Nola lagundu ahal dugu gure familia profesionala jasangarriagoa izan dadin?

• Material berriak sortzen beste materialen
berrerabilpenean oinarrituta.

• Adreiluen berrerabilpena. Horretarako garrantzitsua
da hormak bota beharrean adreiluak banaka kentzea.

• Hondakinak konpost moduan erabiltzea.

• Ordenagailuen  atalak berrerabili beste makina
batzuetan eta ezinezkoa bada, birziklatu daitezke.

• Mekanizazioan txirbila birziklatzea.

• Gutun gutxiago erabili administrazioan eta e-mail
gehiago bidaltzea.

• Kontzientziatzea.

• Ekonomia zirkularra bultzatzeko asmoz, txosten bat
sortu lan sektore bakoitzean.

3. Zer eskatzen diogu, konkretuki, erakundeei, Aldundiari, gobernuari edota enpresei jasangarriagoak
izateko?

Kontzientziatzea.

• Ideia berriak proposatzen dituzten erakundeak bultzatzea ideia horiek aurrera eramateko.

• Jasangarriagoak diren ekipamendu eta instalazio berriak sustatzea, adibidez: laborategietako ekipamendu
zaharrek energia kantitate handia kontsumitzen dute.

• Aldez aurretik plangintza bat egitea baliabideak ondo aprobetxatzeko.

• Formakuntzarako diru laguntza gehiago jasotzea.

• Birziklatzeko baliabide gehiago izatea.

• Baliabide ekologikoak erabiltzea enpresen arloan.

2. EROSKETA BERDEA

Lan taldea (euskaraz)

Erosketa berdeari buruzko taldearen hizlaria Gorane Ibarra izan zen, Kimikan Litzentziatua. 1999. urtetik Ihobe 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak lan egiten du.

Gaur egun Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean, Europar Batasuneko etiketa ekologikoan eta 
ekodiseinuan ardura ditu. Era berean, Administrazio Publikoko Erosketa Berdea inplementatzearen 
arduradun teknikoa da. 
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Bere lana da 2020ko Erosketa Publikoaren Programaren garapena bermatzea eta Euskadin administrazioa maila 
ezberdinen artean barneko sare bat sortzearena

Goranek modu laburra eta erraz batean, zer den erosketa berdea eta erosketa mota hau egiten denean 
jarraitu behar den prozesua ere azaldu zituen. Bestalde, lan munduan erosketa berdea ezartzeko eredu batzuk 
eman zituen. 
Jarraian, lortutako ideiak aurkezten ditugu:

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa ikusita, zer da
garrantzitsuena? Zer izan da zuretzat deigarriena? Zer botatzen duzu faltan?

• Erosketa berdea ez da memento bat, baizik eta prozesu bat.

• Gizarteak ekonomikoki eta kulturalki hobetzen duen neurrian, beste espezie batzuk suntsitzen dira.
Gizakiaren ohiturek kalte egiten dizkiete. 

• Energia berriztagarriak sustatzea.

• Materialen erabilera eraginkorra egitea.

• Produktu ekologikoak eta 0 km-koak kontsumitzea eta hondakin organikoekin konposta egitea.

• Kristalezko ontziak berrerabiltzea.

• Etorkizunean 3D-ean sortzen den janariak janari ekologikoa baztertuko du.

• Zure enpresa arduratsua da Ingurumen aldetik? Hobetu daiteke?

• Paper birziklatua erabiltzea.

• Energetikoki eraginkorrak diren ordenagailuak erabiltzea.

• Paper gutxi erabiltzea eta teknologia aprobetxatzea.

2. Nola lagundu ahal dugu gure familia profesionala jasangarriagoa izan dadin?

• Kimiko edo toxikoak dauzkaten tinten erabilpena debekatzea.

• Aluminiozko papera ez erabiltzea.

• Ura alferrik ez erabiltzea.

• Gobernuak etiketa eta kontsumitzen ditugun produktuei buruzko informazioa zabaldu behar luke.

• Produktu ekologikoak erabiltzen dituzten enpresei diru-laguntzak ematea.

• Gauza zaharren etekina ondo aztertzea eta, beharrezkoa bada, berriak erostea baina kalitatea eta
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produktuaren osagaiak ondo aztertzea ondoren ondo birziklatzeko.

• Gehiegizko arrantza ustiapenarekin ez jarraitzea.

• Janarian gehigarriak ez jartzea.

• Birziklapenaren sistema hobetzea.

• Produkzio ekologikorako diru-laguntza gehiago.

• Publizitate digitala gehiago erabiltzea eta sustatzea.

• Irakasleek ikasleei eredu ona ematea.

• Beharrezkoa dena bakarrik erostea.

• Ibilgailu elektrikoak gehiago erabiltzea eta gasolina gutxiago.

• Animaliak ekoizten dituzten enpresek animaliei bizi kalitate ona eman diezaieten bermatzea.

3. Zer eskatzen diogu, konkretuki, erakundeei, Aldundiari, gobernuari edota enpresei jasangarriagoak izateko?

• Ura, argia, berogailua...kontrolatzeko, gelak, etxeak,
tailerrak eta abarrak domotikaz hornitzea.

• Xanpu ekologikoak erabiltzea.

• Birziklatutako papera eta tinta ekologikoa erabiltzea.

• Erostean energia eraginkortasuna begiratzea.

• Produktuen ekoetiketak bilatzea.

• Konposta egitea.

• Stock-a kontrolatzea.

• Energia eta ur kontsumoak kontrolatzea.

• 3 b-ak kontuan hartzea.

3. ENERGIA

Lan taldea (gaztelaniaz)

Energia taldearen hizlaria Melchor Gómez Pérez izan zen, Ingeniari Industrial doktorea eta Euskal 
Herriko Unibertsitateko irakaslea (UPV/EHU)  Ingeniaritza Elektrikoa sailean. Ingeniaritza unibertsitate eskolan  
klaseak ematen ditu Industrial graduetan  eta Farmazia fakultatean Inguru zientzien graduan,  biak Gasteizen. Bere 
ikertzaile ekintza energia berriztagarriak mix energetikoan integratzean datza, batez ere kontsumitzen den lekuan 
sortzea.

Hizlariak energetikoki jasangarriak diren lurraldeei buruz hitz egin zuen. Bi ereduen arteko desberdintasuna egin 
zuen: alde batetik, egun gure lurraldean erabiltzen den eredua, hau da, kutsakorrak eta ez eraginkorrak 
diren baliabide fosiletan oinarritzen dena, eta bestalde, hotz-eraldaketa sistemetan (eguzkia, ura, haizea edo 
geotermia, besteak beste), kontsumo tokitik gertu dauden iturri berriztagarrien erabileran edo elektrizitatea 
energia-bektore gisan oinarritutako ereduak. Azken eredu hau lortzeko hainbat adibide aipatu zituen.

Jarraian, eskuratutako ideiak aurkezten ditugu:

1 Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa ikusita, zer da 
garrantzitsuena? Zer izan da zuretzat deigarriena? Zer botatzen duzu faltan?

• Tresna elektronikoak erabiltzeko energia garbia eta berriztagarria kudeatzea.

• Ekoizpenean lehengai gutxiago erabiltzea.

• Energia berriztagarriekin egindako isolatze termikoen erabilera bultzatzea.
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• Km 0ko produktuak indartzea eta jasangarriagoak diren materialak erabiltzea.

• Ordezko eraikuntza metodoak eta gutxiago kutsatzen dutenak erabiltzera bultzatzea.

2. Nola lagundu ahal dugu gure familia profesionala jasangarriagoa izan dadin?

• Garraio publikoa gehiago erabiltzea.

• Paper birziklatua erabiltzea, tonerrak birziklatzea…

• Elektrizitatea sortzeko biomasa edo geotermia erabiltzea.

• Ordenagailu jasangarriagoak.

• Ez utzi beroa sartzen ezta irteten ere.

• Eraikuntzan berriztagarriak diren lehengai gehiago erabiltzea, passivhaus…

• Pneumatika/hidraulika korronteak erabiltzen ez direnean ixtea, atsedenaldietan tailerreko argiak amatatzea, 
leihoak denbora gehiegi ez irekitzea beroa ez irteteko.

• km 0ko produktuak kontsumitzea.

3. Zer eskatzen diogu, konkretuki, erakundeei, Aldundiari, gobernuari edota enpresei eredu energetikoa
jasangarriagoa izateko?

• Sistema berriztagarriak aprobetxatzea eta eredu jasangarriak 
erabiltzea.

• Km 0ko produktuak eta materialak sustatzea.

• Etxebizitzetan eta enpresetan gutxiago kontsumitzeko
kontzientziazio kanpainak egitea.

• Diru-laguntzak ematea jasangarriagoak diren sistemak
jartzeko.

• Elektrikoa eta merkeagoa den garraio publikoa eta eguzki
plakak dituzten autobusak erabiltzera bultzatzea.

• Erregai fosilak erabiltzen dituzten prozesuak murriztea.

• Biztanleriaren proposamenak entzutea.
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4. HONDAKINAK

Lan taldea (gaztelaniaz)

Talde honetako ponentea Dorleta Guarde Arroyo izan zen, Kimikan Lizentziatua, polimeroen espezialitatean, 
Euskal Herriko Unibertsitatean. Horrez gainera Coaching masterra dauka EUSENEn bidez. 15 urte baino gehiago 
darama birziklapenaren sektorean, batez erez elektriko eta elektroniko sektoreetan eta I+D+I sailean. Gaur egun 
Indumental Recycling enpresako berrikuntza sailaren arduraduna da. 

Dorletak modu laburra eta erraz batean zeintzuk diren hondakinen kudeaketa txarraren ondorioak azaldu zituen 
eta kudeaketa onak, berriz, materialen ateratzearekin lehia dezake. Ekonomia Zirkularraren eredu berrietan 
hondakina baliabidetzat hartu behar da. Era berean, etengabeko berrikuntzan dagoen sektore honek lan 
irteeratarako dauzkan aukera zabalak azpimarratu zituen. 

Jarraian, lortutako ideiak aurkezten ditugu: 

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa ikusita, zer da
garrantzitsuena? Zer izan da zuretzat deigarriena? Zer botatzen duzu faltan?

• Ekonomia zirkularra.

• Hondakin organikoen birziklapena.

• Birziklapenaren garrantzia.

• Materialen birziklapena.

• Birziklatu daitezkeen produktuak.

• Materialak, baita plastikoak eta hozkailuen osagaiak ere. Gure familia profesionala oso zabala da eta material 
guztiak birziklatzeko aukera dago. 

• Osagai elektronikoei dagokienez, jendeak daukan ingurumenarekiko ardura eskasa deigarria da.

• Birziklapenaren munduan oso aukerak zabalak daude.

• Hondakinen kudeaketa ona oso inportantea da.

2. Nola lagundu ahal dugu gure familia profesionala jasangarriagoa izan dadin?

• Materiala hobeto erabiltzea.

• Material birziklatuekin eginda dauden materialak erosteko ikastetxearen banatzaileekin hitz egitea
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(ordenagailuak, teklatuak, saguak, kableak…).

• Haurtzaindegietan baztertuta geratzen diren jostailuei bigarren bizitza baliagarria ematea.

• Produktu kimikoen kontsumoa murriztea alferrik ez galtzeko.

• Produktu kimikoak ondo banantzea birziklapena errazteko.

• Ondo bereiztea.

• Ahal den guztia birziklatu eta berrerabiltzea.

3. Zer eskatzen diogu, konkretuki, erakundeei, Aldundiari, gobernuari edota enpresei jasangarriagoak izateko?

• Herritarrak kontzientzia handiagoa izatea.

• Alemanian daukaten sistema berdina edo antzekoa
ezartzea; botilak birziklatzearen truke dirua jasotzen duzu 
supermerkatuetan gastatzeko. 

• Hondakin mota guztiak biltzeko puntu gehiago jartzea.

• Hondakin kudeaketari buruz informazio gehiago
ematea. 

• Birziklapenarengatik ordaindutako tasa fakturetan
agertzea. 

• Estatutuko Gobernuaren partez, enpresekiko inplikazio 
handiagoa. 

• Bai herritarrei bai enpresariei ere formakuntza ematea.

5. LAN OSASUNA

Lan talde (gaztelaniaz)
Lan osasuna taldearen hizlaria Alfonso Ríos izan zen, Euskadiko CCOOko Lan Osasuna eta ingurumenaren 
arduraduna. Soziologian eta Lan Zientzietan lizentziatua eta Laneko arriskuen prebentzioko goi teknikaria hiru 
espezialitateetan da. Horrez gainera laneko arriskuen prebentzioko auditorea da. 

Alfonsok, egin zuen aurkezpenaren bidez, gorputzak lanpostuetako baldintzei nola erantzuten dien azaldu 
zuen, tenperaturaren aldaketei (klima aldaketa) edo zaratari, besteak beste. Horrez gain, lan baldintzek sortzen 
dituzten kalteak irudikatzearen beharraz eta konponbideak bilatzeko agente guztien inplikazioaren garrantziaz hitz 
egin zen.

Jarraian, lortutako ideiak aurkezten dira: 

1. Zer harreman dago aurkeztutakoa eta nire familia profesionalaren artean? Aurkeztutakoa ikusita, zer da
garrantzitsuena? Zer izan da zuretzat deigarriena? Zer botatzen duzu faltan?

Taldean agertu diren familia profesional desberdinen artean aztertu diren lan arriskuak honako hauek izan dira: 

• Kalte akustikoak, ergonomia, kutsatzaile toxikoak produktuetan, higadura fisikoa (lesioak etab.), objektuen
erorketa arriskua, erredura arriskua, NBE-en (Norbere Babeserako Ekipoen) erabilera, gaixotasun endokrinoak, 
arrisku elektrikoak, erradiazioa… arrisku psikosozialak, trafiko istripuak, isolatzaile kutsakorrak, etab.

Faltan botatzen da:

• Toxikoei buruzko informazio gehiago.

• Prebentziorako baliabide gutxi dituzten enpresa txikiei laguntza gehiago ematea.

• Zigorrez gain, inspekzioak egitea eta informazioa ematea.
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• Segurtasun neurriak falta dira eta kalte-ordainketa txikia da.

• Ingurumen-kudeaketa enpresetan.

• Lan arriskuek sor dezaketen gaixotasunen onarpen legegilea.

2. Nola lagundu ahal dugu gure familia profesionala jasangarriagoa izan dadin?

• Materialen birziklapenari edo berrerabilpenari buruzko protokolo gehiago izatea.

• Ingurumena laguntzeko eta erabiltzen diren produktuei buruzko formazioa.

• Lan arriskuen, ingurumen arriskuen eta abarren inguruko informazioa enpresentzat, sektoreka.

• Garraio pribatuaren eliminazioa istripuak murrizteko (garraio publikoa erraztea enpresan).

• Ehungintzak zuntza materiala birziklatzeko eta dendetan inplikazio programak egiteko ideiak eman ditzake.

• Ordainsariak birziklapenerako.

• Energia berriztagarrien erabilera aldaketa klimatikoa murrizteko.

• Kalte pertsonalen murrizketa espazio pertsonalean.

• Hondakinen kudeaketa hobeagoa.

• Produzitutakoaren erabilera eraginkorragoa ekoizpena txikitzeko.

• Beharrezko prebentzio neurriak ezartzea lanbide istripu eta gaixotasunak ekiditeko.

• Materialentzat egokiak diren ingurumen tratamenduak bilatzea.

• Plataforma digitalen erabilera sustatu papera murrizteko.

• Hondakinen birziklapen kudeaketa sektoreka.

• Gai hauen inguruan jendea kontzientziatuagoa egotea lortzea.

• Kontsumo energetikoa murriztu (garraio publiko gehiago).

3.  Zer eskatzen diogu, konkretuki, erakundeei, Aldundiari, gobernuari edota enpresei jasangarriagoak izateko?

• Kontrol gehiago: ikerketa eskari bat dagoenean azkar gauzatzea (modu urgentean); material/produktu
ekologikoen erabilera behartu; salaketa eta ekarpenen antolaketa; birziklapena modu zorrotzean kontrolatzea 
eta horretarako medio egokiak egotea; enpresen ingurumen kudeaketaren inguruan kontrol gehiago 
egotea; ingurumen legeak zigor zorrotzagoak ezarri ingurumen legeak betetzen ez dituzten enpresei; 
salaketak daudenean eta enpresen ez betetzeak egiaztatzen direnean, laneko ikuskatzailetzatik jarraipen 
bat egitea 
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enpresak konponbidea jarri duela ikusteko; atsedenaldia 
bistaratze datu pantailen bitartez erregulatzea eta 
horretaz gain tailerretan ateratako ondorioekin diptiko 
edo triptiko bat egitea herritarrentzat.

• Kontzientziazio eta informazio gehiago: 
kontzientziazioa enpresariei, hezkuntza zentroei eta 
pertsona langileei; argibide-hitzaldien antolaketa: 
kontsumitzaileei kontsumitu dutenaren eta bere 
fabrikazioaren inguruan azalpenak ematea eta komunikazio 
kanpainak kasu errealen bidez.

• Inbertsio gehiago: konpentsazio ekonomikoa
bere instalazioak birmoldatu behar dituzten enpresa 
zaharrentzat; diru-laguntzak lan gaixotasunentzat; 
lan arriskuetarako unitate espezifiko bat sortu gizarte 
segurantzan; gaixotasun profesionalen zergatiari buruzko ikerkuntza gehiago; enpresen inbertsio handiagoa 
materian; “KEE” (Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakunde) baten antzekoa sortzea lan gaixotasunekin 
erlazionatutako gaiekin; erakundeetan lan osasun arloetaz arduratzen diren pertsonak formatu eta eraberritu; 
indemnizazioak kaltetutako pertsonentzat; lan gaixotasun edo gaixotasun komun batengatik bajan dagoen 
pertsona baten kaleratzea posible ez izatea, eta sindikatu eta patronalek lanaldiaren murrizketa negoziatzea 
soldata murrizketarik gabe.

OSOKO BILKURA
12:00etan hamaiketakoa ondoren, ekitaldira bertaratutako persona guztiak osoko bilkuran batu ziren saioa 
jarraitzeko.

Areto nagusiko aurrekaldean, zirkuluerdian, gela bakoitzeko ordezkariekin bateran, ondorengoak eseri ziren:

• Rikardo Lamadrid. Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaria

• Jesús Losada. IHOBEko zuzendari nagusia.

• Marijose Barriola. TKNIKA. Jasangarritasun saila.

• Josu Bilbao. GARBIKER-eko zuzendari kudeatzailea

Ordezkari bakoitzak bere taldean adostutako ideiak aurkeztu zituen eta aurretik esandako erakundeei zuzendutako 
galdera bat bota zuen.

Aurkezpenen ostean, parte hartzaile guztien artean eztabaida-saioa egon zen, eta Rikardo Lamadridek, Jesús 
Losadak, Marijose Barriolak y Josu Bilbaok botatako galdera guztiei erantzuna ematen saiatu ziren.

Aitor Zuluetak, Eusko Jaurlaritzaren Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendariak, ekitaldiari agurra eman zion. 
Momentua aprobetxatuz, azaletik Jasangarritasunerako Hezkuntzako Estrategia azaldu zuen eta partaide 
guztien bertaratzea eta inplikazioa eskertu zuen.

ONDORIOAK

EKONOMIA ZIRKULARRA

Uste dugun baino arlo gehiagotan materiak berrerabiltzen dira (adibidez, mekanizatuan taladrina).

Garrantzitsutzat jotzen dugu:

• Produktu baten prozesuaren fase guztietan aprobetxa daitezkeen gaiak daudela jakitea.

• Pertsonak kontzientziatzea.
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• Garraiobideak amortizatzea eta garraio pribatua konpartitzea. Erakundeetatik plataformaren bat garatu
daiteke, adibidez.

Pertsona guztiek lagundu dezakegu lan arlo ezberdinetan ekonomia zirkularra txertatzeko txosten bat egiten, eta 
txosten hori erakunde eta enpresen artean zabaltzen, lan arlo guztietan kontzientzia har dezaten.

Baliabideak ondo aprobetxatzeko aldez aurretik plangintza bat egotea eskatzen dugu, guzti hori ere gizarteari ondo 
komunikatu ahal izateko.

EROSKETA BERDEA

Hartzen diren konpromisoak: 3R-ak errespetatu, erosketa egiterakoan beharrezkoa dena baino ez hartu, etiketa 
ekologikoak ondo behatu, eta produktuak ondo erabili, berrerabili eta kudeatu.

Proposamena enpresa guztientzako da, dituzten makinak eta materialak berriztu ditzaten: energetikoki 
eta ekonomikoki hobetu dezaten, energia gutxiago erabiltzeko eta inpaktu gutxiago izateko (dituztenak 
birziklatu eta konpondu, eta erosi behar direnean irizpide ekologikoak jarraitzea).

ENERGIA

Familia guztietan agertzen den gaia da, energia garbia eta berriztagarria erabili behar da tresna elektronikoen 
erabilerarako.

Gure ekarpena edo konpromisoa: kontsumoa murriztu, energia berriztagarria erabiltzen duten elementuak instalatu 
eta arlo guztietan ezarri.

Erakundeei ondorengoa eskatzen diegu: eredu iraunkorrak, energetikoki eraginkorragoak diren leihoak, argiak edo 
etxetresna elektrikoak erosteko dirulaguntzak.

GAZTEEN
II.FOROA
BIZKAIA

IRAUNKORRAREN
alde

13



HONDAKINAK

Eredu zirkularra.

Osagai eta hondakin elektronikoen ezagutza eskasa

Jostailuen birziklapena. (helduen eredua)

LAN OSASUNA

Antzematen diren arazoak: entzumen eta ergonomia arriskuak, arrisku toxiko eta kimiko, psikosozial eta fisikoak, in 
itinere istripuak.

Gure konpromisoak: Birziklapena, formakuntza, partaidetza, baliabideen erabilera eraginkorra eta norbera 
babesteko ekipamenduen erabilera.

Erakundeei proposamena: Ikusaraztea, kontzientziazioa eta inbertsioa.

OSOKO BILKURAN EGINDAKO GALDERAK

Aurkezpena egin ondoren, talde bakoitzeko ordezkariek lan-saioan prestatutako laguntzaileei zuzendutako 
galdera bat bota zuten. Hauen ostean, publikoari ere eman zitzaion galdera bat botatzeko aukera. Ondoren, 
egindako galderak irakurri daitezke:

Lan-taldeetako ordezkariak:

1. Hondakinak berrerabili badaitezke baliabide gisa, zergatik erretzen ditugu Artigasen?

2. Zer egin dezakete enpresek ikastetxeetan ekologia hobetzeko?

3. Zergatik da horren zaila ingurumenarekiko onuragarria den energia iraunkorreko plangintza bat ontzat
ematea?

4. Nola hezi dezakegu enpresari bat ingurumenaren alde?

5. Nola ikusarazi eta kontzientziatu lan-arriskuen inguruan?

Bertaratutako publikoa:

6. Badago etorkizunik teknologia arloan kutsatzen ez duten material berrientzat?

7. Uste al duzue lanbide heziketan pertsona zoriontsuak hezi ditzakegula? Ez al duzue uste zoriontsuago
izanda altruista eta solidarioagoak ere izango ginela, eta ondorioz lan baldintzak hobeagoak izango liratekeela?

8. Posiblea da etorkizunean3D inprimatzaileek elikagai tradizionalak ordezkatzea?

9. Prozedurak al daude oraintxe komentatzen dugun guztia kontrolatu ahal izateko?
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