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Sarrera
ZERO ZABOR URETAN kanpaina uztailean izango da Euskal Kostaldeko hainbat portutan, MATER
Ontzi Museo Ekoaktiboak bultzaztuta, hainbat administrazio eta erakunderekin
kolaborazioarekin, laugarren edizioan. «Hondakinik onena, sortzen ez dena» lelopean itsas
zeharkaldi bat egin nahi da, itsas hondakinen arazoaz kontzientziatzeko eta herritarrak horien
prebentzioan inplikatzeko.

Informatuta dauden eta parte hartzen duten kontsumitzaileen zeregina oso garrantzitsua da
hondakinen murrizketa sustatzen duten ohituren aldaketa ahalbidetzeko. Itsasoko zaborraren %
80 lehorreko hondakinen egungo kudeaketatik dator, baita gizartearen kontzientziazio eta
konpromiso faltatik ere.

ZERO ZABOR URETAN arazo hori ikusarazten saiatzen da, eta hausnarketarako eta konponbideak
bilatzeko prozesu parte-hartzailea sortzen laguntzen du, kanpainiako portuetan parte hartzeko
jarduera irekiekin:

○ Hondarribia Uztailaren 3tik 6ra
○ Getaria Uztailaren 6tik 9ra
○ Ondarroa uztailaren 9tik 12ra
○ Bermeo uztailaren 12tik 15era
○ Portugalete uztailaren 15etik 18ra
○ Bilbo uztailaren 18tik 21era
○ Mutriku uztailaren 21etik 24ra
○ Pasaia uztailaren 24tik 26ra
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Aurrekariak

MATER

MATER baxurako euskal arrantza-ontzi tradizional bat da, Ontzi Museo Ekoaktibo bihurtua,
gizartea bere ingurumenaren kontserbazio aktiboan sentsibilizatu eta inplikatu nahi duena.
Upategi zaharrean hezkuntza-lana egiteko gela bat izateko egokitu ondoren, euskal boniteren
egitura tradizionalari eta funtsari eusten jarraitzen du, eta gure itsasertzean itsas kanpainak eta
dibulgazio-ibilaldiak egiteko aukera ematen du.

Gaur egun, MATER, Museo Ekoaktibo gisa, ingurumen-hezkuntza eta -sentsibilizazioa lantzen ditu
bere jardueren bidez. Lan hori egin ahal izateko, hainbat proiektu eta kanpaina egiten dira,
egungo ingurumen-arazoari hainbat ikuspegitik heltzeko.

ZERO ZABOR URETAN kanpainaren helburua hortaz, gaur egun jasaten ditugun
ingurumen-arazoak konponbideetan herritarrak inplikatzea da, itsas hondakinen arazoa
azpimarratuz.

Ingurumen arazoa

Itsasoa, gizadiaren bizi eta despentsa-sorlekua, zoritxarrez, zaborrontzi handi bat bihurtu da gure
hondakinengatik, hobetu beharreko birziklapenaren kudeaketa eta herritarren kontsumo ohitura
arduragabeengatik.

Itsas hondakina, gehien bat hondakin plastikoz osatua, ez da inoiz desagertzen, ikusteari uzten
diogu soilik, ozeanoko geruza sakonenetan ezkutatuta edo uraren, airearen edo lurraren parte
izatera igarotzen diren partikula ñimiño bihurturik, eta, aldi berean, edan, arnastu edo jan egiten
dugu. Kreditu-txartel baten baliokidea da gure organismoak astebetean mikroplastikoetan
xurgatzen duena. Ingurumen-arazoa, baina baita osasun publikoarena ere.

MATER Museo Ekoaktiboan, prebentzioaren aldeko apustua egiten dugu ingurumen-hezkuntzako
jardueren bidez, "Hondakinik hoberena, sortzen ez dena" lelopean, MURRIZKETAN eragin nahian:
gutxiago eta hobeto kontsumitzean. Ingurumena eta gure osasuna zaintzeko modu da, guztion
esku dagoena.
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Aktibitate agenda

Portuz portuko egitarau guztiak  deskargatzeko: www.zerozaboruretan.eus
ZERO ZABOR URETAN egitasmoaren jarduerek itsasoko zaborren arazoa modu didaktiko eta
atseginean ezagutzeko, parte hartzeko eta konpontzeko aukerak eskaini nahi dituzte.

EZAGUTZEKO

● Ontzi-museora bisitak gidatuak: Bisita ekoaktiboa itsasoaren kontserbazioan eta
zaintzan enblematikoa den itsasontzi bat ezagutzeko aukera ematen du. Zergatik da
garrantzitsua itsasoa gure bizitzetarako? Zer gertatzen zaigu gaixotzen denean? Nola
lagundu dezakegu kontserbatzen? Bisita gidatu honetan kontzeptu hauek eta beste
batzuk ulertuko ditugu.

● Kanpainako portu guztietan

● Erakusketa portuan bertan: Itsas hondakinek nola eragiten diguten eta, batez ere, hauei
aurre egiteko gure esku dagoena lantzeko  informazio eta familiei zuzenduriko jolasekin.

● Kanpainako portu guztietan

● Zinema ontzian: Ontziaren kubiertan kanpainarekin lotutako ikusentzunezkoak.

○ Balearen BEGIA: gizakiaren eta naturaren arteko deskonexioa, mende askotan
zehar odolez eta minez idatzitako ondare tristea. 23 tona eta 16 metroko balea
baten mezua da Joseba artista plastiko tolosarrarentzat.

● Hondarribiko portuak uztailaren 5ean, 22:00etan

○ CIMASUB: Donostiako Nazioarteko Itsaspeko Zinema Zikloan saritutako
laburmetraiak.

● Bilboko portua, Itsas Museumean, uztailaren 20ean 22:00etan.
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PARTE HARTZEKO

● Top3 hondakin ugarienak: Portuko 3 hondakin biltzeko gonbidapena eta birziklapen
kaiolan uzteko, itsas hondakinak ekiditeko eta portu bakoitzeko 3 hondakin ugarienak
ezagutzeko.

● Kanpainako portu guztietan

● Itsas hondakinen arrantza itsasora irteerak: Ur azalean dauden itsas hondakinen
arrantza MATER ontzitik tresneria eta parte hartzaile dinamika bereziarekin herritarrak
ingurumenaren zaintzan inplikatzeko.

● Hondarribia, Ondarroa, Portugalete eta Pasaia

● Ezinbestekoa aldez aurretik erreserba egitea

● Itsasoko plastikoak biziberritzen tailerra: Itsasoan aurki daitekeen hondakin ugariena
plastikoa da eta hauek gehinetan osos degradazio maila handia dutenez oso zailak dira
birziklatzeko.UJarduera honetan, plastiko horiei bizitza berria emango zaie.,
kontzientziaren benetako sinbolo bihurtuz, arazo honi buruz hitz egiteko aitzakia gisa
balio duten eguneroko objektu bihurtuz eta, beraz, haren konponbidean eragiteko,
hondakinik onena sortzen ez dela azpimarratuz.

INPLIKATZEKO

● Boluntariotza ontzian: gure balioak partekatzen badituzu eta zure denbora eta talentua
kanpainan lagundu nahi baduzu, besoak zabalik hartuko zaitugu.

● Kanpainaren portu guztietan

● Portuen arteko nabigazioak: kanpainan eta bere helburuetan lankidetzan eta
inplikatzeko modu bat da kanpainako portuen arteko nabigazioa egitea MATER ontzian
eta horretarako zenbateko ekonomiko bat emanez.

● Kanpainaren portu guztietan

● Prezio orokorra: 50 €/pertsona/bidaia

● Ezinbestekoa aldez aurretik erreserba egitea Itsasoko

● Itsas Erraldoien Martxa: Zientzia, gizartea eta kontsumoa ardatz hartuta, itsas
zaborraren gaia formatu irekian eztabaidatuko da herriko kaleetan, ZABOR hondakinen
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monstruoarekin eta BIO biodibertsitatearen damarekin. Erraldoi hauek komunitatean
sortu dira itsasotik jasotako zaborrarekin eta Pasaiako emakume eta adinekoen taldeak
kakorratz egindako algekin eta itsas animaliekin. UPV/EHUko zientzialariak erraldoi
hauekin batera joango dira hainbat tokitan zientziaren ahotsa altxatzeko eta beste era
batera kontzientziatzeko.

● Kanpainaren portu guztiak

Kontaktua

Izaskun Suberbiola
Zuzendaria
+34 626738415
zuzendaria@mater.eus

Markel Elizalde
Komunikazioa
+34 619814225
komunikazioa@mater.eus

MATER
Ontzi Museo Ekoaktiboa
Pasai San Pedroko arrantza kaia
20110 PASAIA (Gipuzkoa)
www.mater.eus
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