
EDUKIA 
Konpostajerako gune berriak inauguratzea Etxarrin, Santa Anan eta Berriogoitin  1. or. 

Videocomposta           2. or. 

Gai organikoen bilketa indartzeko kanpaina abian     3. or. 

Berri laburrak, kontaktua, intereseko loturak       4. or. 

Garbikundearen Andre Mariaren pasealekuko auzoko 
konpostajerako gunea (Berriogoiti). 

Etxeko eta auzoko  
konpostajea 

2017KO IRAILEKO BULETINA 

1. or. 4tik 

Santa Anako auzoko konpostajerako gunea (Alde Zaharra). 

 

KONPOSTAJERAKO GUNE BERRIAK INAUGURATU DIRA ETXARRIN, SANTA ANAN 
(IRUÑEA) ETA BERRIOGOITIN  
 

Azken hiruhileko honetan, Iruñerri osoan, 

auzoko konpostajea egiteko 4 gune berri 

inauguratu dira. Ekainean, gune bat kokatu 

zen Etxarrin (Etxauribar), ekainaren 26an 

Santa Anako gunea inauguratu zen, Iruñeko 

Alde Zaharrean, eta uztailaren 5ean bi gune 

berri abiarazi ziren Berriogoitin, bata 

Ergilladia kalean eta bestea Garbikundearen 

Andre Mariaren pasealekuan. 

 

 

Inaugurazio horietarako, herri edo auzo 

bakoitzeko herritarrei egin zitzaien deia, 

interesa zutenei, eta auzoko konpostajerako 

gune batek nola funtzionatzen duen eta zein 

hondakin bota daitezkeen azaltzeko ekitaldi 

labur bat egin zen. Parte hartu nahi zuten 

pertsonei, gainera, informazioa emateko 

eskupaperak eta etxebizitzetan gai 

organikoak bereiz biltzea errazteko ontziak 

eman zitzaizkien. 

 

 

Udako hilabete hauetan, herritarrak gune horiek erabiltzen hasi dira eta pixkana hondakin 

organikoak pilatzen joan dira konpost-ontzietan. 



 

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

 
VIDEOCOMPOSTA 
 

VIDEOCOMPOSTA konpostajeari buruzko film laburren eta bideoen lehen lehiaketa da. Hain 

zuzen, Composta en Red Estatu osoan etxeko eta auzoko konpostajearen gaineko esperientziak 

egiten dituzten tokiko erakundeen koordinakundeak antolatu du. 

 

VIDEOCOMPOSTA Hernanin egingo da, 

urriaren 19an, eta bertan parte hartu ahal 

izango dute edozein herritartasuneko pertsona 

fisiko edo juridikoek. Gainera, parte-hartzaile 

bakoitzak aurkeztu ahal izango duen film 

laburren kopurua mugagabea izango da.  

 

Lehiaketan parte hartzeko bi baldintzak hauek 

dira: batetik, bideoen eta film laburren gaia 

konpostaje deszentralizatua izatea, eta 

bestetik, 4 minututik beherako iraupena 

edukitzea. 

 

Horrez gain, bi kategoria ezarri dira: 
• Didaktiko-informatiboa: erakundeen proiektuak aurkezteko bideoak, edo konposta “nola egin” 

edo intereseko beste teknikaren bat azaltzeko. 

• Egile film laburra: konpostaren eta konpostajearen gaineko begirada pertsonalagoak, 

poetikoagoak, artistikoak dituzten film laburrak, surrealistenak, sozialenak… 

 

Oinarriak Composta en Red koordinakundearen 

webgunean daude, bai eta lehiaketan izena 

emateko formularioa ere. 

(http://www.compostaenred.org/videocomposta/) 

 

Epaimahaiak bideo edo film labur bat aukeratuko du kategorietako bakoitzean, eta irabazle 

horrek 200 euroko saria eskuratuko du. Gainera, lehiaketako erakusketan, Hernanin, urriaren 

19an, ikus-entzuleen saria emango da, emandako bideoen eta epaimahaiaren saria jaso ez 

dutenen artean hautatuta. 

 

Humus Film Festival izenekoaren II. edizioan, Egile kategorian irabazle izandako film laburra 

ikustera animatu nahi zaituztegu: “Compost, una historia de amor”. Cornisako baratzeko kideek 

egindakoa da, eta gosea pizten hasteko balioko dizue. https://player.vimeo.com/

video/220187287  

2. or. 4tik 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

3. or. 4tik 

 
GAI ORGANIKOEN BILKETA INDARTZEKO KANPAINA ABIAN DA  
 

Joan den uztailean martxan jarri zen Iruñerriko landa eremuan gai organikoen kudeaketa 

indartzeko kanpaina. 

 

Hilabete hauetan, aurreko kanpainetan 

izena eman ez zuten ekoizle berezien 

etxebizitzetara bisita egin da, gai 

organikoak birziklatzeak dituen onuren eta 

kudeatzeko sistema desberdinen (etxeko 

konpostajea, auzoko konpostajea eta 5. 

edukiontzia) gaineko informazioa emateko. 

Ekintza horiek osatzeko, informazio 

guneak kokatu ziren, birziklatzearen 

puzgarria, eta haurrentzako eta 

helduentzako tailerrak egin ziren jai 

ekitaldi desberdinetan. 

 

 

Urriaren hasieran, kanpaina Iruñerriko hiri eremuan hasiko da. Zehazki, eta besteak beste, 

herritarrentzako, ekoizle berezientzako, ikastetxeetarako eta baratzeetako erabiltzaileentzako 

ekintzak gauzatuko dira. 

Informazio gunea, Soraurenen. 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

 
ZENBAIT BERRI LABUR 
 

KONPOST-ATERATZEA, SANTA BIZENTA MARIA KALEKO GUNEAN, SANDUZELAIN 
 

Aurreko ekainaren 27an, Santa Bizenta Maria kaleko 

gunean, Sanduzelain, 15 bat lagun elkartu ginen hiru 

konpost-ontzitatik konposta ateratzeko. Hain zuzen, 

1.900 litro konpost atera genituen, eta parte hartu 

zutenei eman zitzaizkien, auzoko eskolari eta 

baratzeetako erabiltzaileei. 

 

 

ETXEKO ETA AUZOKO KONPOSTAJEARI BURUZKO MINTEGIA  
 

Urriaren 19an eta 20an, Hernanin, etxeko eta auzoko konpostajearen gaineko 7. mintegia egingo 

da, Composta en Red etxeko eta auzoko konpostajerako tokiko erakundeen Estatuko 

koordinakundeak antolatuta. 
 

Oraingo honetan, konpostajeak ekonomia 

zirkularrean duen eginkizunean jarriko da 

arreta. Ekimena ikusgai egiteko eta kudea-

tzaileen arteko kontaktuak, maila guztietan, 

laguntzeko planteatu da mintegia. 
 

Mintegia doakoa da eta aurretik eman behar da izena (http://www.compostaenred.org/

seminarios/seminario-de-hernarni-2017/ ). Tokiko eta autonomietako erakundeetako teknikariak, 

etxeko eta auzoko konpostajeari lotutako elkarte eta enpresak, hondakinak kudeatzen eta 

tratatzen aritzen direnak, eta ingurumen arloko heziketan aritzen direnak dira hartzaileak. Era 

berean, ikasleentzat ere bada. 

HARREMANETAN JARTZEKO 

IM:   948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben: 948 423 197  |  byaben@mcp.es 

Ibane Lorea:  948 591 119  |  ilorea@sistemasmedioambientales.com 

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2017/08/31) 

Etxeko konpostajean       3.1523.1523.1523.152    

Auzoko konpostajean         805805805805 

LOTURA INTERESGARRI BATZUK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 
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