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AUZO KONPOSTAJEKO 
BOLONDRESAK ELKARTZEKO 
EGUNA  
 

Hainbat herritako pertsonak, hainbat 
eskualdetakoak, baina xede berbera dutenak, 
auzoko konposta egitea, alegia, bolondresak 
elkartzeko eguna ospatzeko elkartu ziren 
Irurtzunen.  
 
Konposta egiteko modu honek ez luke era berean 
funtzionatuko boluntarioaren parte-hartze baliotsu 
lagungarria izan gabe.  
 
Bai Iruñerrian eta bai Sakanan ere auzo konpostajea 
egiteko guneak daude, bertako bolondresek 
mantetzen dituztenak.  

Hori dela-eta, bolondresaren garrantzia 
nabarmentzeko, Iruñerriko Mankomunitateak eta 
Sakanako Mankomunitateak topaketa txiki bat 
antolatu zuten, parte-hartzaileei hitz egiteko, toki 

bakoitzeko egoerak eta iritziak trukatzeko aukera 
eman ziena. 
Hitzordua urtarrilaren 19an izan zen, larunbat 
goizean, eguzkiak lagunduta, han bildu ziren 
parte-hartzaileak Irurtzungo plazan.  

Guz ra, bi mankomunitateetako 24 lagun izan ziren 
Irurtzunen. Iruñerri k, hain zuzen, Sanduzelai eta 
Mendebaldea auzoetako, eta Larrageta eta Oteitza 
herrietako ordezkariak joan ziren. Beste batzuk, 
ordea, ezin izan ziren joan eta, beraz, hurrengo 
ekitaldietara joan ahal izatea espero dugu.  

 
Lehendabiziko une k, Irurtzungo plazan, elkarri  
agurtzeko parada izan zuten bertaratutakoak. 
Laster batean solasaldian murgildu ziren denak, giro 
ederra sortu baitzen jardunaldi osorako. 

D Topaketa Irurtzungo plazan. 
D Bisita auzoko konpostajerako guneetara. 
D Mintzaldi-solasaldia eta hamaiketakoa ere 

izan ziren. 

Lehen kontaktuak, Irurtzungo plazan elkartzeak, Saka-
nako eta Iruñerriko parte-hartzaileak bildu zituen   

Gernika plazako gunea 

Etxeko eta auzo  
konpostajea 
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Guneak erakusten Irurtzundarrak, beraiek, aritu 
ziren. Bai hamaiketakoa eta bai ondorengo hitzaldi-
solasaldia Irurtzungo Iratxo elkartean egin ziren.   
 
Hitzaldia: une ezin hobea ideiak partekatu eta 
galderak egiteko. 
 

Guneetara bisita egin eta gero, taldea elkartera joan 
zen, bertan, hamaiketakoa jan eta elkarri nork-bere 
esperientziaren berri emateko.  
Jezarri eta berehala sortu ziren 
iritziak nahiz kontsultak gai hauen 
inguruan:  
 

 Boluntarioaren garrantzia-
eginkizuna auzoko 
konpostajean. 

 Gune berrien eskaera eta haietan parte-hartzea.  
 Erabiltzaileen kopurua gutxitzea auzoko 

konpostajean, gai organikoak botatzeko 
edukiontziaren eraginez.  

 Informazio-eza bi sistema horiekiko (konpostajea 
eta bosgarren edukiontzia). 

 Herritarren kontzientziazioa hondakinen 
arloarekiko.  

 Hedapena egiteko kanpainak, eta, horretarako, 
eskuragarri dauden bitartekoak. 

 Hobetzeko proposamenak eta zalantzak 
Sakanako esparruan.  

 
 
 
 

 
Auzoko konpostajeko boluntarioen arteko 
topaketa oso esperientzia ona izan da, eta, 
horrenbestez, errepikatu egingo dugu!  
Auzo konposta modu desberdinean egiten duten 
guneen berri izateko eta beren jarduera k ikasteko 
aukera paregabea izan da.  
Boluntarioen eginkizunak duen garrantzia 
indartzeko balio dute esperientzia hauek, 
konpostajeak arrakasta izateko haiek funtsezkoak 
bai ra.  
Denbora agortu zenez, zenbait gai landu gabe gelditu 
ziren, eta, beraz, hurrengo topaketetan jorratuko 
dira.  

Irurtzungo Iratxo elkartea. Indarberritu eta gero solasean aritzeko unea iritsi zen 

Aireztagailuaren erabilera erakusten. Funtsezkoa da konpost 
ona lortzeko 
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URTEA ONGI HASI, HOBEKI KON-
POST ONDUAREKIN 

Urtearen lehen za a eguzkitsua 
izan da, eta ez oso euritsua. Egu-
raldia aprobetxatzea gomendatu 
nahi dizuegu, baita konpost ondua 
atera eta biltegian gordetzea ere. 
Laster, gure lorategiak eta bara-
tzeak ongarriz ontzeko beharko 
dugu.  

 

SANDUZELAI-IKASTETXEA 
 

Konpost-ontzietan tokirik ez zegoenez, urtarrilaren 
16an, urtea hasi eta berehala, ateratzen aritu ziren. 
Egun horretan, zehazki, 500 litro konpost ondu 
atera zituzten, kalitate bikainekoa. 
 

 
BERRIOGOITI-ERGILLADIA 
Gune gazte eta txiki honetako lehen konpost-
ateratzea urtarrilaren 17an egin zuten. Estreinaldi-
rako, Mankomunitateak loreontziak oparitu zizkien 
parte-hartzaileei. Lehen saio horretan, kan tatea 
xumea izan zen, 150 litro, baina ziur asko etorkizu-
nean konpost gehiago egongo da banatzeko.  
 
BARATZEETAKO APARKALEKUKO GU-
NEA-UHARTE 
 

Gune honetan otsailaren 25ean atera zuten kon-
posta. Hustu zen konpost-ontzi k 350 litro konpost 
ondu atera zituzten, ongi konpostatuak. Ateratzen 
lagundu zuten bi erabiltzaileen artean banatu zu-
ten, hain zuzen. 
 

 
 
 

SANDUZELAI-BIZENTA MARIA 
Ez da denbora asko igaro azken aldiz konposta ate-
ratzen aritu zirene k, baina tokia behar zenez eta 
materiala jada onduta zegoenez, erabiltzaileei otsai-
laren 28rako egin zitzaien deia, baratzeetarako kon-
posta ateratzeko. Hain zuzen, konpost asko atera 
zen, 3.000 litro gutxi gorabehera, eta 17 lagunek 
parte hartu zuten saioan.  

 

ANTSOAIN 
Konpost-ontziak eta hiri-baratzea dituen gune ho-
netan, konposta ateratzeko asmoa dute martxoan 
zehar. Ziur asko, gustura hartuko dituzte konposta-
jean eta baratzeetan aritzen direnek konpost on-
duaren 400 litroak. 

 

D GOGOAN IZAN… 
Behin konposta atera dugunean, erabili bitar-
tean gorde dezakegu. Izan ere, onduta ego-
tean, ez du usainik izaten eta ez du intsekturik 
edo beste mota bateko animaliarik erakartzen.   
 

Gordetzeko: ontziak, zakuak edo plas ko sen-
doarekin egindako poltsak aproposak dira. 
Lekua badugu, pila batean utz dezakegu, toki 
babestu batean, euriak ez eramateko modu-
koan.   

Sanduzelai-Ikastetxean konposta ateratzen 

Konposta ateratzen Uharten 

Sanduzelai-Bizenta Marian konposta ateratzen 
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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 (2019/03/07) 

Etxeko konpostajean              3.430 

Auzoko konpostajean              855 

LOTURA INTERESGARRI BATZUK 
www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.mapama.gob.es 

MINTZALDIA ETA KONPOST-ONTZIEN 
BANAKETA ARAZURIN  
 
Elkartzeko eguna urtarrilaren 
19a izan zen, Arazuriko 
araztegiaren instalazioetan. 
Konpost-ontzia eskuratu 
zuten 25 familiek, hura 
erabiltzean, gai organikoak 
zabortegira ez bideratzen 
lagunduko dute. Zeregin 
horretan, hain zuzen, denok 
aritu eta lagundu behar 
dugu.  
 
I  S  B  M   

   (S )  

Otsailaren 28an, 
Sanduzelaiko 
ikastetxe publikoko bi 
talde, konpostajerako 
gunean izan ziren 
konposta egiteko 
prozesua 
esperimentatzeko.    
 
Bi taldeek (20 lagun 
inguru bakoitzak) 
eta irakasleek, 
konpost-ontzira 
bota behar diren 

materialak ikasi zituzten, baita haiek zein modutan 
isuri behar diren ere. Horren ondoren, konposta 

ateratzen aritu ziren, ateratze-prozesua eta emaitza 
ikusi ahal izateko. Hartara, ikusi zuten konposta 
lurraren antzeko materiala dela, usain atsegina 
duena eta ezin hobea dela landareen ongarri 
moduan erabiltzeko.  
 

INFORMAZIOA EMATEKO TOPAKETA: 
AUZOKO KONPOSTAJEA MUTILOAN  
 

Otsailaren 12an, Mu loako kultur etxean, topaketa 
antolatu zen, bertako auzoko konpostajearen gaia 
lantzeko.  
Iruñerriko Mankomunitatearen alde k, eskualdeko 
auzoko konposta egiteko sistema eta 
Mu loako hainbat gune berrikusi ziren. 
 
A    

    
Zubirin, Berriogoi n (Garbikundearen kalea), 
Iruñeko Alde Zaharrean (Santa Ana plaza) eta 
Sanduzelai auzoan (Santa Bizenta Maria kalea) 
konpost-ontzi bana gehiago dago.  
Familia Sakratuaren komentuan, Oteitzan, berriz, 
bost moduluak ordeztu egin dituzte eta edukiera 
handiagokoak kokatu. 
 

 

ZENBAIT BERRI LABUR 

 NOLA EMAN BEHAR DA IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen bidez edo atal honetan kon-
takturako dauden bitartekoen bidez. 


