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Sarrera

ZERO ZABOR URETAN kanpaina MATER Ontzi Museo Ekoaktiboarekin eta hainbat
administrazio eta tokiko erakundeen lankidetzarekin batera, uztailean Euskal
Kostaldeko hainbat portuetan lehorreratuko da. "Hondakinik onena, sortzen ez
dena" lelopean, itsas bidaia bat egin nahi da, itsas hondakinen arazoaz
kontzientziatzeko eta tokian tokiko herritarrak prebentzioan inplikatzeko.

COVID-19tik eratorritako osasun-krisiaren esparruan, arazo hori areagotzen ari da, eta
larriki eragiten die ekosistema naturalei eta, ondorioz, baita pertsonen osasunari ere.

Hondakinak murrizteko sustatzen duten ohiturak aldatu ahal izateko kontsumitzaile
informatuen eta parte hartzaileen zeregina oso garrantzitsua da. Itsas hondakinen % 80
lurreko hondakinen kudeaketan du jatorria, bai eta gizartearen kontzientziazio eta
konpromiso ezan ere.

ZERO ZABOR URETAN kanpainak portu ezberdinetan jarduera irekien bitartez eta
publikoa parte hartzera gonbidatuz arazoa agerian jarri nahi du, batetik, komunitatea
hausnarketara bultzatuz eta bestetik irtenbideak bilatzeko partaidetza-prozesu bat
sortzen lagunduz:

● Hondarribia, uztailaren 2 tik 4 ra
● Getaria, uztailaren 5 tik 7 ra
● Ondarroa, uztailaren 8 tik 10 ra
● Bermeo, uztailaren 11 tik 13 ra
● Portugalete, uztailaren 14 tik 16 ra
● Bilbo, uztailaren 17 tik 19 ra
● Mutriku, uztailaren 20 tik 22 ra
● Pasaia, uztailaren 23 tik 25 ra

Aurrekariak

MATER

MATER, euskal baxurako atunontzi tradizionala da Ontzi Museo Ekoaktibo bihurtua,
gizartea ingurumenaren kontserbazio aktiboan sentsibilizatu eta inplikatu nahi duena.
Soto zaharra hezkuntza saioak garatzeko gela bezala egokitu den arren, euskal
atunontzi egitura tradizionalari eta funtsari eusten dio, gure itsasertzean zein itsasoan
itsasaldiak egiteko aukera emanez.

http://zerozaboruretan.eu/
http://www.mater.eus
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Gaur egun, MATER, Museo Ekoaktibo gisa, ingurumen-hezkuntza eta sentsibilizazioa
lantzen ditu bere jardueren bidez. Lan hori egin ahal izateko, hainbat proiektu eta
kanpaina garatzen dira, egungo ingurumen arazoari ikuspegi desberdinetatik helduz.
Hain zuzen ere, ZERO ZABOR URETAN kanpaina iaz egin zen herritarrak gaur egun
pairatzen ditugun ingurumen arazoen konponketan inplikatzeko, itsas hondakinen
arazoan nabarmenduz.

Aurten, hirugarren edizioa dugu, COVID-19tik eratorritako osasun krisiaren ezohiko une
honek egoera ezin hobea ekarri du, medikuntza hondakinak uztearen problematikara
egokitzeko; horien erabilera ugaritu egin baita gaixotasuna kutsatzea prebenitzeko
beharraren ondorioz.

Ingurumen-arazoak

Itsasoa, bizitzaren sorlekua eta gizartearen despentsa, zoritxarrez, zabortegi handi
bihurtu da eta, kontsumo erritmo handian, hara doaz gure hondakinak, birziklatze ez
eraginkorraren kudeaketa eta herritarren intzibismoa direla eta.

Itsas hondakina, gehienbat plastikoz osatua dago, ez da inoiz desagertzen, soilik ozeano
geruzatik itsaso sakonenean ezkutatuta edo partikula ñimiño bihurtuta ikusteari uzten
diogu, aldi berean edan, arnastu edo jaten dugun ur, aire edo lurraren zati bihurtuz.
Kalkuluen arabera, kreditu-txartel baten baliokidea da gure organismoak
mikroplastikoetan xurgatzen duena astebetean. Ingurumen-arazo bat, baina baita
osasun publikokoa ere.

MATER Museo Ekoaktibotik prebentzioaren aldeko apustua egiten dugu ingurumen
hezkuntzako jarduerekin, "Hondakinik onena, sortzen ez dena" lelopean, MURRIZTUren
M azpimarratu nahian: gutxiago eta hobeto kontsumituz. Ingurumena eta gure osasuna
zaintzeko modu bat, guztion esku dagoena.

Jardueren agenda

ZERO ZABOR URETAN kanpainaren jardueren helburua itsas hondakinen arazoa modu
didaktiko eta entretenigarrian ezagutzea, parte hartzea eta konpontzeko aukerak
eskaintzea da.

Ezagutzeko

1. Bisitak ontzi-museora: bisita ekoaktiboa, itsasoaren kontserbazioan eta
zaintzan enblematikoa den itsasontzi bat ezagutzeko. Zergatik da garrantzitsua
itsasoa gure bizitzetarako? Zer gertatzen zaigu gaixotzen denean? Nola lagundu
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dezakeguhau kontserbatzen? Bisita gidatu honetan kontzeptu horiek eta beste
batzuk ulertuko ditugu.

- Kanpainako portu guztietan
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa

2. Erakusketak portuan: Eko-stand bat portuan bertan, itsas zaborrak nola
eragiten digun eta, batez ere, gure esku zer dagoen arazo horri aurre egiteko.

- Kanpainako portu guztietan

3. Proiekzioa ontzian: Donostiako Itsaspeko Nazioarteko Zinemaldian saritutako
ikus-entzunezkoen proiekzioa kubiertan.

- Ondarroako portuan

Parte hartzeko

1. Hondakin ugarienen Top 3: Portuko 3 hondakin hartu eta birziklatze kaiolara
botatzeko gonbidapena, itsas zabor potentziala saihesteko eta portu bakoitzean
hondakin ugarienen Top 3a ezagutzeko.

- Kanpainako portu guztietan

2. Hondakinak arrantzatzeko irteerak: itsas hondakin flotatzaileen arrantza
MATER ontzian, tresna espezifikoekin eta herritarrak ingurunearen zaintzan
inplikatzeko bereziki diseinatutako dinamika batekin.

- Hondarribia, Ondarroa, Portugalete eta Pasaiako portuak
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa

3. Itsas hondakinen bilketa senadian: itsasoko zaborra biltzeko jarduera eta
herritar zientzia hondakinen karakterizazioaren bidez

- Mutriku eta Pasaiako portuak
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa

4. Mikroplastikoen analisia hondartzan: herritarren zientzia jarduera,
hondartzetako mikroplastikoen kontzentrazioa kalkulatzeko.

- Getaria, Ondarroa, Bermeo eta Mutrikuko portuak
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa
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Inplikatzeko

1. Boluntariotza Ontzian: gure balioak partekatzen badituzu eta kanpainari zure
denbora eta talentua eskaini nahi badizkiozu, besoak zabalik hartuko zaitugu.

- Kanpainako portu guztietan

2. Portuen arteko nabigazioak: MATER ontzian kanpainako portuen arteko
nabigazioa egitea eta diru kopuru bat ematea kanpainarekin eta haren
helburuekin lankidetzan aritzeko eta inplikatzeko modu bat da.

- Kanpainako portu guztietan
- Prezio orokorra: 50 €/ pertsona/ibilbide
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa

3. Topaketak plastifikatuak: zientzia, gizartea eta kontsumoa: ponentzia tekniko
eta formalak izatetik kanpo, herritarrei hainbat gai hurbiltzea du helburu,
partaidetza aktiboa izan dadin, beren komunitatearen zalantzak, iritziak eta
esperientziak partekatuz. Ekarri zure galderak eta iritziak! Izena ematen duten
lehen 10 pertsonek irteera bat irabaziko dute MATER ontzian

- Bilbo eta Pasaiako portuetan
- Aldez aurretiko erreserba ezinbestekoa

Kontaktua

Izaskun Suberbiola
Zuzendaria | Directora
+34 626738415
zuzendaria@mater.eus

MATER
Ontzi Museo Ekoaktiboa
Barco Museo Ecoactivo
Muelle pesquero  de San Pedro
20110 PASAIA (Gipuzkoa)
www.mater.eus

http://www.matermuseoa.com/
http://www.matermuseoa.com/
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