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Etxeko eta auzoko   
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2020KO MARTXOKO BULETINA 

 1. or. 4tik 

COVID-19A, ALARMA-EGOERA  
 

Konpostajearen inguruko 
jarduerak atzeratu ditu 
Mankomunitateak, egoera bere 
onera etorri arte. 
 
Konpost-ontziak ongi erabiltzeak ez dakar arriskurik, 
baina segimendu teknikoa eta beste jarduera batzuk 
bertan behera utzi dira, kontaktu-arriskua eta 
gaixotasuna hedatzea saihesteko. 

 
ETXEKO ETA AUZOKO KONPOST 
ONENARENDAKO SARIA. 
Aurreikusita zegoen martxoaren 13an etxeko eta 
auzoko konpost onenarendako 2. lehiaketa 
aurkeztea.   

Egoera hobetzen denean, parte hartzeko modua eta 
lehiaketari dagokion informazio guztia jakinaraziko da. 

Izen-ematea zuzen egiten duten eta aurretiazko 
baldintza batzuk betetzen dituzten pertsonen konpost
-ontzietatik langile teknikoek ateratako laginak 
aztertuko dira lehiaketan.  

ETXEZ ETXEKO BISITAK 
Etxeko konpostajearen segimendua egiteko eta 
laguntza emateko etxez etxeko bisitak atzeratu 
egingo dira, eguneroko bizimodura itzultzeko aukera 
izan arte. Edonola ere, segimendua egiteko deiak 
egiten jarraituko dugu, behar duenari laguntza eta 
aholkuak emateko . 

Buletin honen amaieran, telefono
-zenbak iak  eta  he lb ide 
elektronikoak daude, egokiak 
diren kontsultak egin ahal 
izateko.  

 
 

JARDUERAK AUZOKO KONPOSTAJEAN 

Auzoko konpostajerako guneetan ere bertan behera 
utzi dira konposta ateratzeko saioak. Beraz, hau 
guztia laster hobetzea espero dugu, konposta 
ateratzeko loreontzietarako, lorategirako eta 
baratzerako.  

Konpost-ontzien edukiera murrizten den guneetan, 
egoera baloratu eta jokatzeko modua jakinaraziko da. 

 
 

Baliabideen kontsumoa eta hondakinen birzikla-
pen zuzena berriro planteatzea komeni da. Kon-
posta egitea aliatu ona da, hondakin organikoak 
kudeatzeko baliabide gutxiago mobilizatzen du-
ena.  
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AUZOKO KONPOSTAJEA,       
HEDATZEN 
Auzoko konpostajerako beste 
gune bat, Sarrigurengo errepi-
dean (Belosogoiti)  
 

Konpostajearen proiektuak hedatzen jarraitzen 
du, eta horren erakusgarria da otsailaren 19an 
Sarrigurengo errepidean auzoko konpostajea 
egiteko mustu zen gunea.  

Ekimena bertako 15 bat bizilagunek eratutako taldetik 
sortu da, beren etxeetan sortzen diren hondakin orga-
nikoen kudeaketa kontzientea eta zero kilometrokoa 
egiteko asmoa baitu.   

Bizilagunen jarrera giltzarria 
da auzoko konpostajeak arra-
kasta izateko. Parte hartzen 
duten pertsona guztiak inplika-
tzea beharrezkoa da hondaki-
nak botatzean, material dese-
gokiak saihesteko, edukia ai-
reztatzeko eta material egitu-
ratzailea gehitzeko. Baina inpli-
kazioa harago doa, eta denen 

lana da beste alderdi batzuetan ere laguntzea, besteak 
beste, poltsak kentzean, edo egokiak ez diren materia-
lak, edo zerbait hondatzen bada abisatzen. 

 

Inaugurazio-saioan, parte-hartzaileak eta Mankomuni-
tateko konpostaje-teknikariak elkartu ginen. Han ber-
tan, konpost-ontziaren inguruan, errepaso labur bat 
egin zen bota daitekeenaren gainean, eta nahastearen 

eta egituratzailea botatzearen garrantziaren gainean. 
Eta ez dago jardutea bera baino azalpen hoberik. Erre-
paso labur horren ondoren, berez, bizilagunetako ba-
tek hondakinen lehen ontzikada bota zuen, eta Sarri-
gurengo errepideko auzoko konpostajerako gunea 
abiarazi. Espero dugu hilabete gutxi batzuetan kon-
post on-ona izatea.  

 
Auzoko konpostajerako 41 gune 
Iruñerrian  
 
Egun, Iruñerriko Mankomunitateak 41 gune ditu, hainbat 
herritarrek parte hartzeko. 
Gune horiek sakabanatuta daude eskualde osoan. 
que se halla presente este sistema.  

 Konpostajerako guneak dituzten herriak  

Aizarotz 
Antsoain 
Añezkar 
Arazuri 
Ballariain 
Berriobeiti 
Berriogoiti 
Sarrigurengo errepidea 
(Belosogoiti) 
Etxarri 
Egues 
Etxauri 
Uharte 

Larrageta 
Mutiloa 
Olatz-Subitza 
Oteitza 
Iruña, Santa Ana (Jarauta) 
Iruña, Mendebaldea 
Iruña, Sanduzelai 
Sarriguren 
Subitza 
Taxoare 
Atarrabia 
Zubiri 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

3. or. 4tik  

KONPOSTA ATERA DUGU... 
 
ZUBIRI, LORTUTAKO LEHEN 
KONPOSTAREN ESPERIENTZIA  
Lehen ateratze-saioa ekitaldi berezia da, 
aurreneko zikloa itxi eta eraldaketa ikusten den 
unea. 
 

Zubiriko gunea 2018ko martxoan inauguratu zen. 
Geroztik, bi urte hauetan, konpost-ontzi bat gehitu da, 
hondakinak botatzen jarraitzeko eta gainerako 
materiala ontzen uzteko beharrezkoa baitzen.  

Otsailaren 13an saiora joan ziren bost lagunek (bostak, 
emakumeak) gutxi gorabehera 500 l atera zituzten, eta 
gero bahetu, lorategi, loreontzi eta baratzeetan 
erabiltzeko.  

Lehen ateratze horretako ahalegina saritzeko, 
Mankomunitateak sasoiko lore-landare bat oparitu 
zien bertaratutakoei.  

 

MENDEBALDEA  
Loraldea hiri- eta auzo-baratzea martxan jarri zenetik, 
parte-hartzaileek era autonomoan egin dituzte 
konpost-ateratzeak.  

Urtarrilaren 19an, 400 l inguru atera zituzten, eta 
baratze-maila eta parterreetako oinarri-lurra 
hobetzeko baliatu dituzte.  

 

UHARTE – BARATZEEN ONDOAN 
Urtarrilaren amaieran, 2. modulutik konposta atera 
zuten, handik gertu dauden baratzeetarako baliatu 
dituzten 300 l inguru. Hilabete batzuk lehenago, eta 
aurretik abisurik eman gabe, ondu gabe zegoen 
konposta hartu zuen baten batek. 
 

SANDUZELAI - BIZENTA MARIA 

30 pertsona inguru (gunekoak eta baratzetik eta beste 
gune batzuetatik etorriak) joan ziren hitzordura, eta 

denen artean 4 konpost-ontzi hustu zituzten, bakoitza 
1.050 l-koa. Gutxi gorabehera 3.500 l konpost atera 
zituzten, eta bertaratutakoen artean banatu.  
 

 

SANTA ANA PLAZA - 
JARAUTA 
Urte hasieran konpost-
eskaera handia izan zen 
arren,  a teratze-sa io 
honetara parte-hartzaile 
gutxi joan zen. Eguraldiak 
ez zuen batere lagundu, 
euria egin behar zuela 
baitzirudien. Edonola ere, 
ongi onduta zegoen 
konpostaren 400 l inguru 
atera zituzten.  

  

Zubiriko neskak, bahe eta pala artean, konposta bahetzen. 
Ohartu ginenerako, lana ia bukatuta zegoen. 

Hainbat parte-hartzaile Sanduzelain, materiala bahetzen. 

Asto gainean bahetzeko 
sistema. 
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HARREMANETAN JARTZEKO 
IM:    948 423 242 | mcp@mcp.es 
Beatriz Yaben:  948 423 836  | byaben@mcp.es 
Irantzu García:  948 591 119  | igarcia@sistemasmedioambientales.com  

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2020/02/29)  

Etxeko konpostajean   3.385 
Auzoko konpostajean   859 

LOTURA INTERESGARRIAK 
www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.mapama.gob.es 

PRESTAKUNTZA ETA ETXERAKO KON-
POST-ONTZIAK BANATZEKO SAIOAK 

 

Konpost-ontziak eman aurretik, beti prestakun-
tza-saio labur bat egiten da.  

Oso garrantzitsua da, konposta egitean ohikoak diren 
akatsei aurrea hartzeko. Kasu batzuetan, gainera, ikasi-
takoa eta aholku baliagarriak gogora ekarri nahi dituz-
ten pertsonak ere joaten dira. 

Konpost-ontziak banatzeko azken saioa Arazuriko 
HUAren instalazioetan egin zen. Saioa martxoaren 4an 
egin zen, 50 bat lagun elkartu ziren (eskatzaileak eta 
haien lagunak) eta erreserbatuta zituzten 28 konpost-
ontziak eraman zituzten.  

ZENBAT HONDAKIN BOTATZEN 
DUGU KONPOST-ONTZIRA?  
Konpostaje-sisteman parte hartzen duten fami-
lien bila dabil Mankomunitatea, boluntarioki, 
etxean sortutako hondakin organiko guztiak pisa-
tzen lagundu dezaten. 

Jada jarri gara harremanetan proiektuan parte hartuko 
duten pertsonetako batzuekin. 

Pisatzean, sukaldeko hondakinak eta etxean sortzen 
diren lorategiko edo baratzeko hondakinak hartuko 
dira kontuan. 

Horretarako, Mankomunitateak beharrezkoak diren 
materialak jarriko ditu parte-hartzaileen esku. 

Garrantzitsua da aldian behin laginketak egitea, errefe-
rentziazko kopuruak lortzeko eta gero sistema honen 
bidez kudeatzen diren hondakin organikoen kantita-
teak zenbatesteko balio izateko.  

 

Zuen partaidetza oso  
garrantzitsua da. 

Egoera bere onera etortzen denean jarriko da abian 
proiektu hau. Hala ere, deia egiten diogu interesa duen 
orori. 

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen edo atal honetan kontak-
turako dauden bitartekoen bidez. 

ALBISTE BATZUK GEHIAGO... 

 

Saio horiek aldian behin egiten dira. Parte 
hartzeko interesa duen norbait ezagutzen 
baduzue, ez izan zalantzarik eta birbidali 
buletin hau bera, gurekin harremanetan 
jar daitezen. 


