
EDUKIA 
Konpost-ateratzea Iruñeko Alde Zaharrean.      1. or. 

Composta en Red sarea.                     2. or. 

Konpost-ateratzeak eta jarraipena.       3. or. 

Berri laburrak, kontaktuak, lotura interesgarriak     4. or. 

Compostaje domés�co  
y comunitario 

2018KO IRAILEKO BULETINA 

 1. or. 4$k 

 

KONPOST-ATERATZEA IRUÑEKO 
ALDE ZAHARREAN  
 

SANTA ANAKO GUNEAN 200 

LITRO KONPOST ATERA ZIREN 

BIZILAGUNENTZAT  
Auzoko konpostajea egiteko Santa Ana 

plazako erdialdeko gunean (Alde Zaharra) 

konposta ateratzeko lehen saioa egin dute.  

 

Nahiz eta sanferminen ondoren konpost-ontziak 

berriro eraiki eta antolatu behar izan ziren, 

bizilagunen ahalegin etengabeak ordaina izan du 

konpost moduan. 
  

 

 

Abuztuaren 9an, konposta ateratzeko deira joan 

ziren 10 lagun aritu ziren Santa Anako gunean.  

  

Hartara, bertaratu ziren guz$ak talde-lanean 

arituta, palak eta baheak erabilita, 200 litro$k gora 

konpost atera zituzten, eta kalitate bikaineko 

konposta izan zen, gainera.  

 

Emandako laguntza eskertu nahian, elas$koak 

banatu ziren txikientzat eta bai sasoiko loreak ere 

parte-hartzaile guz$entzat. 

 
Parte-hartzaileak, bahetutako materiala poltsatan sartzen.  

Gunea, konposta ateratzen hasi aurre�k. 

Ateratako konposta, guneko erabiltzaileek eramateko prest. 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

 3. or. 4$k 

COMPOSTA EN RED SAREA 
Composta en Red sarearen etxeko eta 
auzoko konpostajeari buruzko 8. 
mintegia 
 

Composta En Red sareak zortzi urte daramatza 

mintegiak antolatzen, konpostajerako poli$ka 

publikoak sustatu eta bultzatzeko helburuarekin.  

 

Aurreko urteko saioa Gipuzkoako Hernani herrian 

egin zen, eta mintegi hartan, konpostajeak 

ekonomia zirkularrean duen eginkizuna planteatu 

zen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurten, zortzigarren mintegia egingo da. Zehazki, 

Rivas Vaciamadriden izango da, urriaren 18an, eta 

hurrengo egunean El Boalo-Cerceda-Mataelpinoko 

esperientzietara (Madril) bisita egingo da.  

 
 

Mintegiaren gai nagusia frakzio organikoak 

ekonomia zirkularraren aukeretan duen eginkizuna 

izango da.  

 

Behin-behineko egitaraua: 
 

Urriak 18, osteguna 
 09:30 Mintegia aurkeztu eta abiaraztea 

 10:00 MAPAMA 

       10:30 Madrilgo Erkidegoa — Eztabaida 

 11:30 Atsedenaldia, kafea 

 12:00-13:00 Madrilgo Erkidegoko esperientzien 

gaineko mahai-ingurua — Eztabaida 

 16:00 Esparru-txostena: frakzio organikoaren 

eginkizuna ekonomia zirkularraren aukeretan  

 16:45-18:00 Proiektu berritzaileak 

 18:00 Ikus-entzunezkoen 2. lehiaketa    

  VIDEOCOMPOSTA 

 19:00 Mintegia amaitzea 
 

Urriaren 19an, os�rala, bisita teknikoak egingo dira: 

El Boalo-Cercerda-Mataelpinoko proiektuak.  

Videocomposta  
 

Videocompostaren lehen edizioaren arrakastaren 

ondo$k, Composta en Red sareak konpostajearen 

gaineko film laburren eta bideoen bigarren 

lehiaketarako deia egin du, etxeko eta auzoko 

konpostajearen gaineko 8. mintegiaren esparruan.  

Edonork parte har dezake lehiaketan. Dena den, 

www.compostajeenred.org webgunean sartuz gero, 

lehiaketaren oinarrien eta kategoria desberdinen 

berri izateko aukera izango duzue. 
 

2017ko saridunak ikusteko loturak 
Kategoria didak$ko-informa$boa: IES Montejícar 

Egile-film laburraren kategoria: Excalibur producciones 

Categoría Premio del público: Te kiero verde 

 

Txostengilearen aurkezpena Hernanin, 2017ko mintegian. 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

 2. or. 4$k 

KONPOSTAJE-GUNEEK FRUITUAK 
EMATEN JARRAITZEN DUTE  
Santa Anako gunean ez ezik, beste batzuetan 

ere aritu dira konposta ateratzen. 
 

SANDUZELAI - IKASTETXEA 
Ekainaren 29an, parte-hartzaileak eta teknikariak 

elkartu ginen, Sanduzelai-Ikastetxea guneko kon-

post-ontzietako bita$k 600 litro ateratzeko.  

Gune horretan dagoen itzalak konposta nahiko heze 

egotea ekartzen du eta horrek zaildu egiten du gero 

bahetzea. Za$ bat bahetu zen, eta bestea in situ utzi 

zen, bahetu gabe erabiltzeko, poltsa handietan. 

MENDEBALDEA 
Uztailaren 19an, gune horretara joan ziren herrita-

rrekin batera, 1. zenbakiko konpost-ontzi$k edukia 

atera zen. Ondorioz, zortzi poltsa handi bete ziren, 

bahetu gabeko konpostarekin, eta bost poltsa txi-

kiago, bahetuarekin. Guz$ra, 200 litro inguru izan 

ziren. Gune horretan, aurrekoan ez bezala, mate-

riala gehiegi lehortzen da, eta, hortaz, konpost bi-

hurtzeko prozesua motelagoa izaten da.  

 
SANDUZELAI - GELTOKIA 
Uztailaren 20an berriro egon ginen Sanduzelai auzo 

konprome$tuan, oraingoan Geltokiko plazan. Han, 

bertaratu ziren guz$en artean, hiru konpost-ontzi 

hustu ziren. Gutxi gorabehera 950 litro konpost 

atera ziren, pi$n bat hezea. Konpost hori bahetu 

zenean baztertu zen materiala, beste gune batzue-

tan bezala, bertan utzi zen, material egituratzaile 

gisa erabiltzeko.  

ATERATZE-SAIOA ETXAURIN 
Etxaurin abuztuaren 10ean atera zen konpostaren 

kalitatea bikaina izan zen. Ia 500 litro lortu ziren eta 

ez zen ezer gelditu sobera; ahalegin txiki bat eginez 

gero, konpostajeak funtzionatzen duelako seinale.   

Talde-lana, Sanduzelai-Ikastetxea gunean. 

Sanduzelai-Geltokia. Konposta ateratzeko saioa. 

OHIKO ELEMENTU DESEGOKIAK 

Gune batzuetan elementu desegoki batzuk aurkitzen 

jarraitzen dugu. Gogoan izan ez direla bota behar!  
 

Ez dira bota behar: 
◊ Poltsak, konpost bi-

hurtu ezin direnak, 

biodegradagarriak, 

berrerabilgarriak, sin-

te$koak, barazkien 

sareak, ehunezkoak... 

◊ Fruten eranskailuak, 

hestebeteen sokak, 

bo�ken bilgarriak... 

◊ Paper �ndatua

(koloretako ahozapiak, 

aldizkariak), barazkien 

gomak, film papera, 

erratza pasatakoan 

bildutako zaborrak... Konpost-ontzi batean botata-

ko elementu desegoki txikiak. 

 

ETXEKO EDO AUZOKO KONPOSTA-
JEAN PARTE HARTZEKO 
 

Etxekoan,  webgunearen bidez, formularioa 

beteta, eta/edo bule$n honetan harremane-

tarako dauden telefono zenbakien bidez. 

Auzokoan, konpost-ateratzeetara joanda 

edo bule$n honetako kontaktu-bideen bitar-

tez eskatuta. 



KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA 

 4. or. 4$k 

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 2018/09/31 

Etxeko konpostajean                 3.234 

Auzoko konpostajean                 883 

LOTURA INTERESGARRI BATZUK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

ETXEETARAKO KONPOST-ONTZIAK 

BANATZEKO SAIOAK 
PARTE-HARTZAILE BERRIAK EKAINEAN ETA IRAILEAN  
 

PRESTAKUNTZA ETA MATERIAL-BANAKETA  
 

Ekainaren 21ean, osteguna, eta joan den iraila-

ren 26ko arratsaldean konpost-ontziak bana-

tzeko saioak egin ziren, Arazuriko HUAko insta-

lazioetan.  
 

Konpost-ontziaz gain, konposta egiteko gidali-
burua, biohondakinak sukaldean bota eta kon-

post-ontziraino eramateko 7 litroko ontzi bat 

eta aireztagailua banatzen dira. Azken hori, 

hain zuzen, nahitaez erabili behar da, konpost-

ontziaren barnean konposta egiteko prozesua 

ongi joango dela ziurtatzeko. 

 

Gainera, mintzaldi labur baten bidez, konposta 

egiteko prozesua ongi egiteari begira lagunga-

rriak izango diren oinarrizko hastapenak ema-

ten dira. 

 

Iruñerriko 150 etxebizitza baino gehiago daude 

oraindik ere etxean konposta egiten hasteko 

asmoz. Hurrengo saioetarako deia egingo zaie, 

prestakuntza eta materialak hartzera joan dai-

tezen.  
 

GORABEHERAK GUNEETAN 
SANTA ANA 

San Fermin jaien ondoren, Iruñeko Santa Ana pla-

zako auzoko konpostajerako gunea guz$z desmun-

tatuta agertu zen. Halako ekintzak eta gertaerak 

salatu nahi ditugu, erabiltzaileen eguneroko lanari 

eta, oro har, herritar guz$ei kalte egiten bai$ete.  

 

SARRIGUREN - ERREGE BARDEAREN PLAZA 

Gune horretako hesia hondatuta gelditu zen, irudian 

ikusten den moduan. Eguesibarko Udalak arazoa kon-

pondu du, udalerriko auzoko konpostajearekin konpro-

miso handia hartua baituen udala baita. 

ZENBAIT BERRI LABUR 

Honela gelditu ziren konpost-ontziak Santa Anan 


