2018KO APIRILEKO BULETINA

KONPOSTAJEAREN
DATUAK

2017KO

2006an etxeko konpostajearen arloan egin ziren
lehen esperientzien ondoren, hamabi urte
hauetan, eta zuen konpromisoari esker,
nabarmen handitu da erabiltzaileen kopurua, bai
etxeko konpostajean bai eta auzokoan ere.
Gainera, egune#k egunera eskaintzen diguzuen
elkarlanari esker, lortutako konpostaren egoerari
eta kalitateari buruzko hainbat datu ikusi eta
biltzeko aukera izan dugu.
Hori dela-eta, bule#n honetan, 2017an
jarraipena egiteko zeregineta#k abiatuta
Iruñerrian etxeko eta auzoko konpostajean
lortutako datuak ere helarazi nahi dizkizuegu.
Hain zuzen ere, 2017an, guz ra 314 etxebizitza
gehitu zaizkio konpostajeari: haieta#k 181
etxebizitzak etxeko konpostajearen alde egin
dute, eta 133 etxebizitzak, berriz, nahiago izan
dute auzoko konpostajea.
Horrenbestez, 3.344 familia gara gai organikoak
etxeko konpostajearen bidez kudeatzen
ditugunak, eta 857, auzoko konpostajerako
guneetan egiten dutenak.

Hazi eta hazi ari gara!

Etxeko konpostajearen partehartzearen
bilakaera

AUZOKO KONPOSTAJEA
Gorantz doan jarduna!
Egun, 22 herri hauetan egiten da auzoko
konpostajea: Aizarotz, Antsoain, Añezkar, Arazuri,
Ballariain, Berriobei , Berriogoi , Etxarri, Egues,
Etxauri, Uharte, Labiano, Larrageta, Mu loa, OlatzSubitza, Oteitza Berriobei , Iruñea (Alde Zaharra,
Sanduzelai eta Mendebaldea), Sarriguren, Subitza,
Taxoare, Atarrabia eta Zubiri. Nabarmendu behar

da etengabe jasotzen ditugula eremu berriak
abiarazteko eskaerak. Dena den, aztertu egiten
dira dena ongi joateko eta arrakasta izateko.

AUZOKO KONP. 2017KO DATUAK
Gune berriak 2017an

6

Guneak, guz ra

39

Parte-hartzaileen kopurua

845

Egindako konpost-ateratzeak

17

Ateratako tonak

14 t

EDUKIA
Konpostajearen 2017ko datuak
Etxeko konpost-ontzietara egindako bisiten emaitzak eta balorazioak
Martxoa, ingurumenaren hilabetea

Berri laburrak, kontaktuak, lotura interesgarriak
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ETXEKO KONPOSTAJEA.
EGINDAKO BISITEN EMAITZAK
2017AN 650 BISITA EGIN DIRA
KONPOST-ONTZIEN ERDIETAN KONPOST ONDUA
ATERA DA, ERABILTZEKO PREST DAGOENA

Parte-hartzaileen
%84,8k
sukaldeko
hondakinak botatzen dituzte eta soil-soilik %
38,7k botatzen dituzte haragi eta arrain
hondarrak. Hondakin mota hori botatzera
animatu nahi zaituztegu, mesede egingo bai#o
konpostari!
Gainbegiratutako konpost-ontzi batzuetan
behar ez ziren hondakinak aurkitu ditugu.
Hondakin organikoak poltsarik gabe bota behar
dira, eta kontuz jogurten ontzien estalkiekin!
Konpost-ontzien %60 ingurutan hezetasuna
egokia da. Gogoan izan ezazue soropila, janari
hondarrak… botata nahasturaren hezetasuna
handituko duzuela.

Inauste hondakinak, zerrautsa eta abar bota
eta nahastura iraulita, berregituratzea lortuko
duzue.
Gogoan izan ezazue Arazuriko HUAn birringailu
bat duzuela zuen esku, maileguan hartzeko.
948 42 32 42 telefono zenbakira deitu besterik
ez duzue egin behar eskatzeko.
Kasuen %19,6tan ez zegoen nahasturarik, eta
horrek dakar ez garatzea konposta egiteko
prozesua. Ez ahaztu prozesuan laguntzea,
konpost-ontziarekin batera utzi genizuen
aireztagailua erabilita.
BEJONDEIZUELA! Bisita egindako
etxebizitzen %73,8tako konpostaren
egoera ona zen.
Eta lortu ez duzuenok… lasai, ez izutu eta ez
etsi! Ez dugu inolako zalantzarik: zuzenketa
txiki
batzuek,
adibidez,
nahasteak,
aireztatzeak, egituratzailea botatzeak edo
hezetzeak, konpostaje prozesua suspertzea

ZUEN BALORAZIOAK
◊

◊

◊

Gehienok ez duzue desabantailarik edo
eragozpenik ikusten konposta egiteko
prozesuan.
Agian, prozesua pi#n bat motela da,
baina, esan ohi den moduan, su txikian
egindakoak zapore hobea du.
Etxean konposta egiten duzuenean
gehien baloratzen duzuena da sukaldeko
eta lorategiko hondakinak kudeatu ahal
izatea eta horrekin kalitate oneko
konposta lortzea.
BIKAIN! Kaliﬁkazio hori eman diozue
konposta egiteari berari eta bai
prestakuntzari eta egiten ditugun bisitei
ere. Hobetzen jarraituko dugu.

PARTE-HARTZAILEEN BALORAZIOA
Alde
txarrak

Alde onak

Usainak

%0,9

Beldurra, ingira

%1,4

Neketsua

%7,1

Motela
Alde txarrik ez

%92,5

%8,0

Ekonomikoa

%2,9

Nork bere konposta

%70,2

Sukaldea kudeatzea

%46,9

Lorategia kudeatzea

%43,9

Ekologikoa
Konposta egitea (1e k 10era)
Prestakuntza eta bisitak (1e k 10era)

%38,0
9,10 (batez
beste)
9,06 (batez
beste)

Beste urte batez zuen etxeetara bisitak egiten jarraituko dugu, atsegin handiz.
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MARTXOA,
HILABETEA

INGURUMENAREN

Joan den martxoaren 22an, 25 lagun inguru
elkartu ginen Sarrigurengo Errege Bardea kaleko
gunean, konpost-ontzi#k konposta ateratzeko.
Zehazki, 400 litro atera genituen.

AUZOKO KONPOSTAJERAKO GUNE
BERRIAK
Martxoaren 17an, auzoko konpostajerako lehen
gunea inauguratu genuen Zubirin. Hitz hauen bidez
herritar
guz#ak
animatu
nahi
ditugu
proiektuarekin bat egitera.

Martxoaren 24an, Mendebaldea auzoko gunean
aritu ginen. 40 lagune#k gora elkartu, konpostontzi#k konposta atera eta lortutako 400 litroak
parte-hartzaile guz#en artean banatu genituen.
Gainera, konpost kan#tate bat ibarrean zuhaitzak
landatzeko erabili zen, Zuhaitzen Egunaren kariaz
egin ziren landaketetan.

AUZOKO KONPOSTAJEA SUSTATZEA
BURLATAN

BESTE KONPOST-ATERATZE BATZUK
Urtarrilaren 27an, Mendebaldea auzoan, konpostontzi bate#k 400 litro konpost atera genituen saio
batean eta bertaratu ziren guz#en artean banatu
genituen.

Martxoaren 24ko goizean, informazioa emateko
gune bat egokitu zen Burlatan, auzoko konpostajea
bultzatzeko. Herritarrek interesa agertu zuten eta
10 familiak gutxi gorabehera adierazi zuten beren
hondakin organikoak sistema honen bidez kudeatu
nahi dituztela. Beharbada, Burlata izango da jardun
honekin bat egingo duen hurrengo udalerria.

Egun batzuk geroago, urtarrilaren 31n,
Sanduzelaiko Santa Bizenta Maria kaleko gunean,
konposta ateratzen aritu ginen. 20 lagun baino
gehiago elkartu ginen. Gune honetara hondakin
kan#tate asko eramaten dutenez, 5 konpostontzita#k ateratzen aritu ginen eta, guz#ra, 2.800
litro konpost lortu genituen.
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ZENBAIT BERRI LABUR
GUNE BERRIEN AURREIKUSPENAK
Aurreikusita dago 2018 honetan konpostajerako bi
gune berri inauguratzea Sanduzelain (Iruñea), duela
gutxi Udalak dagokion baimena eman baitu.

ESKOLAKO KONPOSTAJEA
Gure
heziketa
programaren
bidez,
eta
ikastetxeetako irakasleekin lankidetzan arituta,
Eskola Konpostajerako Proiektua bultzatzen ari gara.
Hartara, jatorrian bertan prebenitzea eta ikastetxe
bakoitzean hondakin organikoak era eraginkorrean
kudeatzea sustatu nahi dugu, arreta berezia jarrita
gai organikoak berreskuratu eta aprobetxatzean.
Zehazki, egun 35 ikastetxe ari dira parte hartzen
proiektu honetan.

Larragetako gune berria inauguratzen

KONPOSTAJEA BARATZEETAN
2017an, gainera, etxeko konpostajea sustatu da
aisiako etxolak dituzten baratzeetan. Horretarako,
harremanetan jarri gara Labiano, Taxoare, OrikainAzotz, Lakidain, Elortz, Ezkaba, Lizasoain eta
Magdalenako
baratzeen
erabiltzaileekin.
Erabiltzaileetako askok erabaki dute beren
hondakinak etxeko konpostajearen bidez kudeatzea.
Zehazki, egun 95 baratze ari dira parte hartzen.

Arrotxapeko ikastetxe publikoko baratzeko
konpostaje gunea inauguratzen.

HARREMANETAN JARTZEKO
IM:
948 423 242 | mcp@mcp.es
Beatriz Yaben:
948 423 197 | byaben@mcp.es
Ibai Goñi Zaldua:
948 591 119 | ibaig@sistemasmedioambientales.com
LOTURA INTERESGARRI BATZUK
www.mcp.es
www.compostaenred.org
www.mapama.gob.es

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2018/04/01)
Etxeko konpostajean 3.344
Auzoko konpostajean 857

4. or 4#k

