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Etxeko eta auzoko
konpostajea

ETXARRIN DEBUTA EGIN DUTE
Urriaren 25ean, auzoko konposta ateratzeko
lehen saioa egin zuten Etxarriko gunean,
denborarekin egingo direnetan aurrenekoa.

Bederatzi lagun elkartu ginen, boluntarioak,
erabiltzaileak eta langile teknikariak, konposta
egiteko gunean. Pala, galbahe eta ontzi artean lan
antolatua egin eta gero, 180 litro atera ziren eta
bertaratutakoen artean banatu.

Behin gai organikoak eraldatu eta konpost bihurtu
direnean, konpost hori atera eta baliatzeko unea
iristen da.

Gunea, konposta ateratzen hasi aurre k

Ateratzeko lehen saioan be! zalantzak izaten dira.
Onduta egongo da? Usain txarra izango du? Baina
lanean hasi eta berehala argitzen dira zalantzak.

Lagun-taldea, konposta ateratzeko saioan. Gazteenek berehala
jantzi zituzten konpostajeko kamisetak

Konposta ateratzeko lehen saio hauetan jada ohitura
denez, parte-hartzaileei loreren bat oparitzen zaie,
sasoikoa, konposta erabiltzeko aukera izan dezaten.
Eta parte-hartzaile gazteenei kamiseta ematen zaie,
parte hartu izana saritzeko.

Konposta
egiten gai
organikoen
zikloa amaitzen
dugu

EDUKIA
Konposta ateratzeko saioa Etxarrin
Composta en Red sarea
Konpost-ateratzeak eta konpostaren jarraipena
Berri laburrak, kontaktuak, lotura interesgarriak
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COMPOSTA EN RED SAREA
Composta en Red sarearen etxeko eta
auzoko konpostajeari buruzko 8.
mintegia
Txostenak eskuratu eta haietan sakondu ahal
izateko, www.compostaenred.org webgunera
jotzea gomendatzen dizuegu, bertan aurkituko
baituzue material guz!a, bai mintegi honetakoa
bai eta aurreko urteetan egindakoetakoa ere.
Behera kargatzeko moduan dago, hain zuzen.

Hain zuzen ere, mintegia urriaren 18an eta
19an egin zen Rivas-Vaciamadrid eta El Boalon.
Aurreko urteetan bezala, txostenen eta
jardueren hautaketa interesgarri bat egon zen,
eta horrek ekarri zuen mintegia ingurune ezin
hobea
izatea
bertaratutakoen
arteko
kontakturako, etorkizuneko elkarlanerako, eta
ideiak eta asmoak batera jartzeko.
Oraingo honetan, esparru-txostenean gai hau
jorratu zuten: etxeko eta auzoko konpostajea
Europako eta Estatuko araudian. Horrez gain,
mahai-inguruak antolatu zituzten, eta haietan
Madrilgo Erkidegoaren inguruneko konpostaje
-arloko esperientziak partekatzeko aukera izan
zuten bertaratutakoek.

Videocomposta
Bigarren edizio honetan irabazle izan direnen
izenak dituzue jarraian.
Klik eginda, zuzenean ikusiko dituzue, baina
horiez gain gehiago daude. Gainerako partehartzaileak webgunean aurkitu ditzakezue.

KATEGORIA
“DIDAKTIKOINFORMATIBOKO” IRABAZLEA:
Modelo prác!co de ges!ón de residuos:
Móstoles composta. Campaña ¡Comer y
cambiar todo es empezar!

Mintegiko atal bat, gainera, 5 proiektu
berritzaile aurkezteko utzi zen. Ekimen berri
horien aurkezpenean, hain zuzen, alor
desberdinak hartu zituzten, besteak beste,
konpostaje-erreaktore baten diseinua, eskala
txikian, eta kafe-hondarrak pele!zatzeko
prozesua.

“EGILE-FILM LABURRAREN” KATEGORIAKO
IRABAZLEA:
Os Bicicomposteiros

“IKUS-ENTZULEEN
KATEGORIAKO IRABAZLEA:

SARIAREN”

O composteiro (El compostador)
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BALLARIAIN

URTEKO AZKEN ATERATZESAIOAK AUZOKO KONPOSTAJEGUNEETAN
Urte amaierara iritsi gara, baina horrega!k ez
da amaitu konpost-ekoizpena. Etxarrin ez
ezik, beste gune hauetan ere konpost ondua
atera dute ontzieta!k.

Konpost-ontzietan tokirik ez zegoenez, azaroaren
16an, konposta ateratzeko saioa egin genuen, herriko boluntarioekin batera. Saio horretan, hain
zuzen, bi konpost-ontzietako bate!k atera genuen
konposta (250 litro konpost), eta aukera baliatu
genuen boluntario-lanak egiterakoan aintzat hartu
behar diren zenbait kontu gogora ekartzeko.

BERRIOBEITI
Azaroaren 26an, herri erdiko gunean, 250 litro konpost atera zituzten. Tamaina handiko elementuak
detektatu ziren ontzian, artean konpost bihurtu
gabe zeundenak.

D

GOGOAN IZAN…

Konposta lortu ahal izateko, gai organiko hezeak eta lehorrak konbinatu behar dira. Sukaldeko janari-hondarrek hezetasuna eman eta
prozesua ak!batzen dute. Lorategiko inaustehondakinak, berriz, (birrinduta) material lehorra dira, hezetasuna eta aireztatzea orekatzeko.
Mendebaldeko biztanleak, besoz beso lan egiten

MENDEBALDEA
Joan den irailaren 29an, herritarrek zenbait jarduera antolatu zituzten, eta haietako bat konposta
ateratzeko saioa izan zen. Bertaratu ginen 7 lagunon artean, bi konpost-ontzi hustu eta 450 litro
konpost ondu inguru atera genituen.

MUTILOA - IBAIALDE
Berriobei!ko saioaren hurrengo egunean, azaroaren 27an, Mu!loan izan ginen. Konposta ateratzera
bi lagun joan ziren, eta, bi teknikariekin batera, 360
litro konpost atera zituzten.

SARRIGUREN

SANDUZELAI - BIZENTA MARIA
Konposta ateratzera gehien joan ohi garen guneetako bat da. Oraingo honetan, urriaren 10ean, 15
bat lagun joan ziren eta denen artean 680 litro konpost atera zituzten, 1.050 litroko hiru konpostontziren baliokidea.

Sarrigurengo lorezainak konpost-ontziak husten
joan dira pixkana, hondakinak botatzeko tokia behar zuten neurrian. Hartara, 1.500 litro konpost
inguru atera dituzte, oso kalitate onekoak, udal lorategietan aplikatzen joateko.
Ballariainen saio eguzkitsua izan zuten
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ZENBAIT BERRI LABUR
KOTOIZKO POLTSAK BANATU ZIREN
HONDAKINAK KONPOST-ONTZIRA BOTATZEAREN TRUKE
Hondakinei aurrea hartzeko Europako Astea zelaeta, Aranguren Ibarreko Udalak kanpaina txiki bat
antolatu zuen, herritarrak konpost-ontziak erabiltzera bultzatzeko.

entzat antolatutako mintzaldi bat egin zen. Saio horretara, gainera, Mankomunitatearen eremuko
beste gune batzuetako boluntarioak ere gonbidatu
ziren.
Topaketan, zehazki, Sanduzelaiko guneetako 15 boluntario gutxi gorabehera, Mankomunitateko langile
teknikariak eta gai honetan interesa duten pertsonak elkartu ziren. Auzoko konpostajearen inguruan
sortzen diren kezkak, ideiak eta ikuspuntu desberdinak izan zituzten mintzagai, hain zuzen.

Sanduzelaiko bilerara bertaratu ziren herritarrak

Horretarako, Mankomunitateak Aranguren Ibarreko
Udalarekin batera parte hartu zuen azaroaren 20an
eta 21ean lelo hau duten kotoizko poltsak banatzean: “Residuos 0 Hondakin”. Zehazki, auzoko konpostajea egiteko guneetara beren hondakin organikoak botatzera joan zirenei eman zizkieten.

AUZOKO KONPOSTAJEKO BOLUNTARIOENTZAKO DEIALDIA IZAN ZEN SANDUZELAIN

GORABEHERAK GUNEETAN
HAGAXKAK KENDU DITUZTE KONPOST-ONTZIETATIK
SANTA ANAN ETA UHARTEN
Bi gune horietan, konpost-ontziei eusten dizkieten
hagaxkak kendu zituzten. Santa Anaren kasuan, hain
zuzen, konpost-ontzia beteta zegoen, eta, beraz,
zaila izan zen konpost-ontzia berriz osatzea. Espero
dugu gero eta gutxiagotan gertatzea halako gorabeherak.

Abenduaren 12an, Karrikagune lokalean, Sanduzelaiko auzoko konpostajerako guneetako boluntario-

HARREMANETAN JARTZEKO
948 423 242 | mcp@mcp.es
IM:
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Irantzu García:
948 591 119 | igarcia@sistemasmedioambientales.com
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www.mcp.es
www.compostaenred.org
www.mapama.gob.es

Urte Berri On!

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2018/12/27)
Etxeko konpostajean
Auzoko konpostajean
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