
a) Oso garbia / Muy limpio 0 0%

b) Garbia / Limpio 17 65%

c) Zikina / Sucio 9 35%

d) Oso zikina / Muy sucio 0 0%
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Summary

1-Kezkatzen ahal zaitu hondakinen gaiak? zergatik?

no  si bai  Sí  Asko. Arazo larria da  Si.  BAI, asko  si  baI  si, no se puede

contaminar  Bai  bai, hondakin asko daudelako  Bai, pertsonen ongizaterako

si,mucho

2-Zure herriko hondakinen kudeaketa egokia dela uste al duzu?

no  EZ  No.  ....  Ez  ez  Bai, gutxi gora-behera  a medias  Ez. Sistema

neumatikoa soberan dago  si  Bai  Sí, un poco  hobea izan daiteke  Ez. Aurreko

alkatetzak ez zuen kudeaketa egokia egin

3- Zer nolako itxura dute zure herriko kale eta plazek?

4- Herriko zein gune dira zikinenak?

no sé  los parques  Polikiroldegiko zona  La Moncloa y los parques  igerilekuko

aldea  los institutos y la recojida neumatica  calle mayor  Auzo batzuk  parkeak eta

lokalen inguruan  Algunos barrios  Kaleak eta supermerkatuak  calle mayor, moncloa

parques  Tabernen ondokoak  Los alrededores.  Eroski ingurua. Aparkalekua

Institutoak, planta neumatikoa  Monkloa  lokales y sus entornos  herriko plazak

Cantón Lope de Larrea y la zona del ayuntamiento  Ikastola gaineko aparkalekua.
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Papera / Papel 23 16%

Ikastetxeen ingurua  comercios

5- Herritarrak hondakinen gaiarekin kontzientziatuak daudela uste al duzu?

Bastante  no  Nahiko, bai  no todos  No.  Ez  ez  No  poco  si  Bai

6-Edukiontzi kopurua egokia dela uste al duzu? Non eta zer falta da?

no  Tabernaaldean justutxo  ...  para él si  Sí  bai, nahikoak daude  Bai, planta

neumatikoa dago  no, mas por todo el pueblo  Ez, parkeetan  Ez, herri osoan zehar eta

parkeetan  gero eta gutxiago, kontenedore handi gehiago  no, en los parques

excesos  bai, ondo daude  Ez. Neumatikoa soberan dago. Garestia da eta ez da

eraginkorra  si  Ez. Gehiegi daude  Bai  Ez, alde zaharrean gehiago agotea egokia

izango litzateke  Gehiegi daude  Me parece correcto. Personalmente nada.  no, fuera

del casco viejo

7- Zure herriko hondakinak badakizu nora eramaten dituzten?

no  Ez  si, antes a Vitoria  ez  No  ez dago oso ziur  si  Bai  Bai, planta

neumatikora  Creo que si.

8- Parkeetan ume eta gazteen hondakinak sailkatzeko edukiontzi egokiak al
daude?

no  bai  ...  E  Ez  No lo sé.  si  pocos  En algunos  Bai  bI

9-Etxean berziklatzeko ohitura al duzu? Zer berziklatzen duzu?



Ontziak / Envases 20 14%

Beira / Cristal 22 15%

Organikoa / Orgánico 20 14%

Olioa / Aceite 15 10%

CD/DVD / CD/DVD 11 7%

Pilak / Pilas 17 11%

Zabor elektronikoa (mugikorrak, tv...) / Basura electrónica (móviles, TV, ...) 11 7%

Bestelakoak / Otros 2 1%

Other 7 5%

10- Hondakinen sorrera murrizteko neurriren bat hartzen duzu? Zein?

bai, birziklatzen dut  no  bai  Bai, plastikozko poltsak etxetik eraman  No.  Ez

birziklatzea  No  no cojer bolsas  Poltsa gehiegi ez erosi  si  Bai

11- Zakarrontzira bota baino lehenago gauzak berrerabiltzen saiatzen zara?
Adibidea?

Bai, plastiko poltsak  no  Si, las pilar recargables.  Bai, botilak eta kristalezko

ontziak  Ez  No  Gaizki inprimatzen diren orriak  bai, boltsak  no, solo para

ayudas  si, las bolsas  ontziak, plastikoak  Bai, ura garrafoietan erosi  botellas y

tarros de cristal  Bai, tapadun ontziak  si  Bai, inprimatzean gaizki ateratzen diren

orriak  si, las bolsas de plastico  si,las botellas

12-Herrian legez kanpoko zabortegirik ezagutzen al duzu? Non?

no  Ez  ez  Si, en Nazareto.  Sí, Nazareto  hace un par de meses encontró un

frigorífico en la sierra  si  Bai
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