
EDUKIA 
Hondakin organikoen zer kantitate tratatzen dugu etxeko konpostajearen bidez?  1. or. 
Sanduzelai auzoan konpostajerako bi gune estreinatuz hasi dugu urtea   2. or. 
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Albiste laburrak, kontaktuak, intereseko loturak     4. or. 

2021EKO URTARRILEKO BULETINA 

 1. or. 4tik 

HONDAKIN ORGANIKOEN ZER KANTITATE 
TRATATZEN DUGU ETXEKO KONPOSTAJEAREN 
BIDEZ?  
 

Aldian-aldian eta balantza batzuk utzi genizkien 
familia boluntarioekin, etxeko konpost-
ontzietara botatako hondakinen pisua 
kontrolatzen da. Hartara, erreferentziazko 
kopuruak lor daitezke, sistema honen bidez 
kudeatutako hondakin organikoen kantitate osoa 
kalkulatzeko balioko dutenak.  
 
2021ean kontrol horiek egiten jarraituko dugu. 
Horrenbestez, parte hartzeko interesa duen edonor 
harremanetan jar daiteke gurekin, 
eta balantza utzi eta laguntzeko 
beharrezkoak diren jarraibideak 
adieraziko dizkiogu.   
 

Gure eskerrik zintzoena adierazi 
nahi diegu azterlan honetan 
parte hartu duten pertsona 
guztiei. Parte-hartze 
boluntarioa, altruista eta 
laguntzeko asmoz egina izan da, 
bereziki zaila izan den urte 
batean. 

Azterlanaren datuak...  
 

14 familiak parte hartu 
dute 2020an  

 

64 egun: familia bakoi-
tzaren hondakinak pisa-
tzera eskainitako den-
boraren batezbestekoa  

 

3,14 biztanle etxebizi-
tzako: parte hartu du-
ten familien batezbes-
tekoa  

 

1.100 kg hondakin pi-
satu dira  

 

1,9 kg eguneko eta fa-
miliako: botatzen dira 
etxeetako ontzietara 

URTE BERRI ON  
Eskerrik asko zuen konpromisoarengatik, eta murrizten, berrerabiltzen eta birziklatzen jarrai-
tzeagatik. Konpostajearen segimendua egiten duen taldeak onena opa dizue 2021 honetarako.  



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 
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SANDUZELAI AUZOAN KONPOSTAJERAKO BI 
GUNE ESTREINATUZ HASI DUGU URTEA  

 

Merezi izan du itxarotea 
Urte batzuk dira Sanduzelain konpostajea bultzatzeko 
bi gune gehiago kokatu nahi genituela. 2020aren 
amaieran, parte hartzeko beharrezkoak diren ele-
mentu guztiekin egokitu ahal izan genituen guneak.  

Guneak prest gelditu zirenean, pandemiaren ondori-
ozko osasun-murrizketak gogortu egin ziren eta inau-
gurazioa atzeratu egin behar izan genuen.   

Azkenean, abenduaren 11n, prestatuta zeuden bi gu-
neak inauguratu genituen. 

 

Inaurgurazioa:  
une giltzarria ikasteko 
Eskuarki, auzoko konpostajerako gune bat inaugura-
tzeko ekitaldirako, parte hartzeko interesa adierazi 
duten pertsona guztiei egiten zaie deialdi orokorra.  
 

Oraingo honetan, osasun-egoeraren ondorioz baimen-
duta zeuden edukierak aintzat hartuta, 4 deialdi egin 
ziren eta taldeak, gehienez, 6 lagunekoak izan ziren.  

Ekitaldi horietara joatea garrantzitsua izaten da, pro-
zesuari buruzko zalantzak argitzeko balio duen presta-
kuntza praktikoa jasotzeko eta, hartara, konpostaje-
rako gunearen erabilera zuzena bermatzeko.   

Nahiz eta konposta egitea ez den zeregin zail eta kora-
pilatsua, garrantzitsua da teknikarien eta jada eskar-
mentua duten pertsonen oharrak eta gomendioak 
entzutea. Hala, gauzak ongi egiten baditugu, gertatu 
ohi diren arazo ohikoenak ekidin ahal izango ditugu 
(intsektu gogaikarriak egotea, usainak izatea) eta, gai-
nera, konpost ona lortuko dugu.  
 

 
Euria lagun izan zen 
Bi guneen inaugurazioa euripean egin genuen, baina, 
hala ere, horrek ez zuen zapuztu bertaratu zirenen 
aldarte ona. 

Parte hartzeko interesa duzuen eta saio horietara joa-
terik izan ez zenuten edo izena emanda ez zaudetenon 
kasuan, gurekin harremanetan jartzera animatu nahi 
zaituztegu, hartara, gunearen erabilera azaltzeko au-
kera izateko.  

Badira egun batzuk konpost-ontzietara hondakinak 
botatzen ari direla, hasi da prozesua eta ontziren bat 
erdiraino beteta dago jada. Orain, etxean hondakinak 
bereizi behar dira eta konpost-ontzira eraman, hila-
bete batzuen buruan saria lortzeko: konposta. 

 Gortari Doktorearen kaleko konpost-ontzietako baten edukia.  

Gortari Doktorearen kalea. Hondoan, gune berria. Talde txikie-
tan antolatuta egon ziren parte-hartzaileak. 

Ortiz de Landázuri Doktorearen plazako gune berria. Aterkiak 
behar-beharrezkoak izan ziren. 
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KONPOST-ATERATZEAK  

Konposta taldean ateratzeko 
murrizketak  

 
Oraindik ere birusaren eragina herritarrengan 
handia denez, gure jardunean parte-hartzaileak 
pilatzea saihesteko neurriak hartzen jarraitzen 
dugu.  

 

Konposta ateratzeko saioetako batzuk bizilagunen 
laguntza izan gabe egin dira. Edonola ere, kasu 
guztietan, ateratako konposta gunean utzi da, izena 
emanda dauden pertsonek hartzeko. Hain zuzen, 
abisua eman izan zaie biltzera joan daitezen.  

Hemen atera 
da konposta… 

 

Berriogoiti, 
Ergilladia kalea  

Urrian, konsposta 
egiten jarraitzeko 
tokia behar zela eta 
konposta onduta 
zegoela kontuan 
hartuta, 400 litro 
konpost atera ziren.  

   

Mutiloa - Mutiloartea 

Azaroan, guneko konpost onduaren 300 litroak atera 
ziren. Eta horrez gain, konpost-ontzien eta metalezko 
sareen egoera berrikusteko baliatu zen aukera, sare 
horiek erdi lurperatuta baitzeuden.    

 

Arazuri 

Azaroan, herriko parte-hartzaileak arduratu ziren 
konpost-ontzia husteaz. Zehazki, 800 litro atera 
zituzten, eta konpost hori inguruko soroetan erabiliko 
dute. 

2020KO KONSPOTAJEA, KOPURUTAN 
 
2020a oso urte berezia eta ezohikoa izan den 
arren, konpostaje deszentralizatua ez da gelditu. 
Hauek dira urtea laburbiltzen duten kopuruetako 
batzuk. 

Auzoko konposta ekoiztea 

Onduta zegoen konpostaren 21.000 litro atera 
ditugu. Kantitate horrekin bilketarako kamioi 
bat bete ahal izango genuke. Ez dugu ahaztu 
behar material ondua dela, eta prozesuaren 
hasieran bolumena eta pisua handiagoa izaten 
dela. Beraz, urtean zehar kamioi askoren 
garraioa saihestu dugu.   

Parte-hartzaile gehiago etxeko 
konpostajean  

2020an, 111 etxebizitzak bat egin dute 
etxean konposta egiteko sistemarekin.  

 

Parte hartzen duten etxeak, guztira  

Etxeko konpostajean, guztira, 3.421 parte-
hartzaile dira, eta 700, auzoko 
konpostajean. Horrez gain, 795 familia 
inguru dira beren hondakinak baliatzen 
dituztenak, animaliei emateko edo pila 
batean konposta egiteko.   

Tratatutako hondakinak, guztira  

3.043 tona hondakin organiko kudeatu dira 
kudeaketarako sistema deszentralizatu hauen bidez.  

Eredua hazten doa 

Iruñean, auzoko konpostajea egiteko hiru 
gune mustu ditugu: bat Sarrigurengo 
errepidean (Belosogoiti), eta bi Sanduzelai 
auzoan, bata Gortari Doktorearen kalean 
eta bestea Ortiz de Landázuri Doktorearen 
plazan. 

Aholkularitza eta bisitak 

Bisitak egin ditugu 307 
etxebizitzatara eta 411 dei, konposta 
egiteko prozesuan laguntza ematen 
saiatzeko.  

Konposta, Ergilladia kalean. 
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HARREMANETARAKO 

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 ARI DIREN FAMILIAK. 2020/12/31 

    Etxeko konpostajean                   3.421 

Auzoko konpostajean                    700 

INTERESEKO LOTURAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

 

ZENBAIT ALBISTE 
LABUR  

Prestakuntza eta konpost-ontziak 
emateko saioak  

 

Urteko lehen saioa laster egin nahi dugu, baina, hala 
ere, pandemiaren bilakaeraren eta pertsonen taldeak 
aurrez aurre elkartzeko jartzen diren baldintzen mende 
egongo da dena.  

 
 
 
 

Baja ematea etxeko konpostajean 
Oro har, etxean konposta egiteko sisteman sartzen 
diren familiek jardunbide horretan jarraitzen dute, 
etxeko hondakin organikoak kudeatzeko sistema 
honek dituen abantaila guztiengatik.  

Hala ere, batzuetan konposta egiteari uzten zaio. 
Kudeaketa-sistema aldatzea, etxebizitzaz aldatzea, 
osasun-arazoak, sistemarekin pozik ez egotera… dira 
2020an 78 etxebizitzak baja ematea eragin duten 
arrazoietako batzuk. Kasu horietan, garrantzitsua da 
konpost-ontzia itzultzea eta bajaren berri ematea, 
Mankomunitatearekin harremanetan jarrita.  

Gainera, ahal den guztietan, konpost-ontzia Arazuriko 
HUAren instalazioetara eraman behar da. Hartara, 
behin Mankomunitatearen instalazioetan dagoela, 
konpost-ontzi hori garbitu egingo dugu eta beste 
familia bati eman ahal izango diogu, hark erabiltzeko.  

Batzuetan gertatzen da konpost-ontzia beste 
etxebizitza bati ematen zaiola (senitarteko bati, lagun 
bati…). Horren berri ere eman behar da, datu-basea 
beti eguneratuta egon dadin.  

 

 
AUZOKO KONPOSTAJERAKO BOLUNTARIOAK  

 
Auzoko konpostajeak aliatuak behar ditu, hau da, 
boluntarioki beren denbora eskainiko duten eta 
oinarrizko lan batzuk egingo dituzten pertsonak. 

Pertsona horiek, gainera, gerta daitezkeen 
gorabeheren berri ematen digute eta mantentze-

lan txikiak gauzatzeaz arduratzen dira. 

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen bidez edo gorago harre-
manetarako ageri diren bitartekoen bidez. 

Auzoko konpostajerako gunea, Geltokiko parkean, Sandu-
zelai auzoan.   
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