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2020KO URTARRILEKO BULETINA 

1. or. 4tik 

AUZOKO KONPOSTAJEAN 
ARITZEN DIREN BOLUNTARIOEN 
TOPAKETA  

 
2019aren hasieran, Irurtzunen, auzoko 
konpostajean aritzen diren boluntarioek topaketa 
bat egin zuten, Sakanako Mankomunitatearekin 
lankidetzan antolatuta. Eduki zuen arrakasta 
ikusita, errepikatzea pentsatu zen, baina 
oraingoan Iruñerriko Mankomunitatearen 
esparruan. Hala, 2019ko azaroaren 16an, 
boluntarioen topaketa bat egin zen Iruñean. 

Plan honen arabera egin zen saioa:  

 

ELKARGUNEA: SANTA BIZENTA MARIAKO 
AUZOKO KONPOSTAJERAKO GUNEA 

Eguna hasteko, bisita egin zen Sanduzelaiko Santa 
Bizenta Maria kaleko gunera, eta bertan parte hartzen 
duten pertsonei entzuteko aukera izan genuen.  

Mankomunitateak kudeatzen dituenen artean, hau 
gune handiena da; 11 konpost-ontzi daude eta, dena 
ongi joan dadin, boluntario gisa antolatuta dauden 
pertsonen talde handi eta garrantzitsu bat.    

 
AUZOKO KONPOSTAJEA ETA LORALDEA, TALDE 
BIKAINA  

Mendebaldeak erakutsi zigun, elkarlana eta auzoko 
konpostajean parte hartzea abiapuntu hartuta, beste 
auzo-ekimen batzuk sor daitezkeela, hala nola hiri-
baratzeak.   

Euria egin zuen arren, Loraldea baratzea eder agertu 
zen neguko barazkien, loreen eta auzokideen 
lankidetzaren artean. Horrez gain, baratzeko 
hondakinak pilan edo tontorrean nola konpostatzen 
diren ere erakutsi zuten. 

ETA AMAITZEKO... 

Eta jada estalpean, Iruñeko Udalaren gizarte-zentro 
batean, eta mahai gainean hamaiketakoa zegoela, 
galderak eta zalantzak planteatzen joan ziren 
bertaratutakoak, eta haiei erantzuten bi 
mankomunitateetako ordezkariak aritu ziren, 
Sakanakoak eta Iruñerrikoak. 

10:30 Bisita Sanduzelaiko konpostaje-gune ba-
tera (Santa Bizenta Maria kalea) 

 

11:30 Bisita Mendebaldeko konpostaje-gunera 
eta Loraldea hiri-baratzera 

 

12:45 Hamaiketako-solasaldia 

URTE BERRI ON! 
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COP 25 KLIMAREN ALDEKO 
MUNDU-MAILAKO GOI-BILERA 
 
200 herrialdetako 25.000 ordezkari baino gehiago bildu 
ziren Madrilen, Klimaren aldeko goi-bileran, abendua-
ren 2a eta 13a artean, klima-aldaketaren eraginei au-
rre egiteko nazioen arteko akordioak eta konpromi-
soak lortzeko helburuarekin.   

 
KONPOSTAJEA: HERRITARREN EKINTZA 

 
Goi-bileran ez ziren falta izan konpostajeari egindako 
aipamenak. Hain zuzen ere, jarraian dagoen loturan, 
karbono-aztarnan gure eragina murrizte aldera herrita-
rrok gauzatu ahal ditugun hainbat ekintza daude.  
Etxean konposta egitea, nola ez, planteatutako ekin-
tzen artean dago.  

 

 

COMPOSTA EN RED, GOI-BILERAN 

Beatriz Yabenek, Iruñerriko Mankomunitateko teknika-
riak, “biohondakinen kudeaketa deszentralizatuari eta 
kudeaketa horrek karbono-aztarna murriztean egiten 
duen ekarpenari” buruzko mahai-inguru batean parte 
hartu zuen. 

 

Etxeko eta Auzoko Konpostajerako Toki Erakundeen 
Estatuko Sarearen bidez egin zen parte-hartze hori 
(sare horretan, Mankomunitatea presidenteordea da). 
Mahai-inguruan, gainera, Jorge Romea, Rivas Vaciama-
drideko Udalaren ordezkaria, David Morales, Vermica-
neko zuzendaria, eta Beatriz Marin, Konpostajerako 
Toki Erakundeen Estatuko Sareko bulego teknikoko 
kidea, izan ziren. 

Herritarrontzako ekintzen web orriaren 
atala. Goi-bileraren webgune ofiziala 

Goi-bilerako Pabiloi berdearen irudia. Erakundeek, elkarteek eta 
abarrek gauzatutako ekimen desberdinak erakutsi ziren bertan 

COP25 goi-bilerako Pabiloi berdean, klimaren aldeko sektore-
ekintzaren foroan egin zen aurkezpenaren une bat 

https://www.porelclima.cl/acciones/elaboro-compostaje-domestico-a-partir-de-residuos/
https://www.porelclima.cl/acciones/elaboro-compostaje-domestico-a-partir-de-residuos/
https://www.porelclima.cl/acciones/elaboro-compostaje-domestico-a-partir-de-residuos/
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ESPERIENTZIA PILOTUA, KONPOST-
ONTZI DINAMIKO BATEKIN  
Iruñerriko enpresa batean konpost-ontzi dinamiko bat 
jarri dute, mota honetako konpost-ontzien 
funtzionamendua ezagutzeko.   
 
Konposta pilan edo tontorrean egin daiteke 
(baratzeetan beti egin izan den moduan), etxean 
sortutako ontzietan edo ontzi komertzialetan, 
programan parte hartzen duten familiei 
Mankomunitateak uzten dizkienak bezalakoetan. 
Baina badira beste ontzi batzuk ere, dinamikoak, eta 
haietan, ontzi guztia mugitzen da, nahastura aireztatu 
eta homogeneizatzeko.  

EZAUGARRIAK ETA 
ERABILERA 
 
Proba piloturako erabiltzen ari den konpost-ontzi 
dinamikoa esekita dagoen zilindro horizontal bat da, 
lurra ukitzen ez duena, eta bi konpartimendu ditu, 
enpresako hondakin organikoak (hamaiketako eta 
bazkarietakoak) botatzen joateko. Instalazioko 
mantentze-langileak arduratzen dira prozesuan behar 
den egituratzailea botatzeaz (pelleta).  

 
 
 

Urriaren 15ean hasi ziren konpost-ontzia betetzen, eta 
azaro amaiera bitartean 148 kg hondakin organiko 
(astean 21 kg batez beste) eta 18 kg pellet zituzten 
boteak. Azaro bukaeran, bigarren konpartimendua 
erabiltzen hasi ziren, hartara, lehenbizikoan botata 
zeudenen konpostatze-prozesuari amaitzen uzteko.   
 

Mankomunitateak astero kontrolatzen du prozesua, 
eta ikusten ari da astero ari direla lortzen higienizazio-
tenperaturak (55 gradu zentigradutik gorako 
tenperaturak). 

ZERGATIK PROBATU KONPOST-ONTZI 
HAU? 

 

Konpostaje deszentralizatua hobetzeko 
Mankomunitateak hartua duen konpromisoaren 
ondorioz, konpostatze-sistema desberdinak probatzen 
ari da, esate baterako, konpost-ontzi dinamikoak. 
Konpost-ontzi dinamikoan konposta egiteak dituen 
alderdi onak eta txarrak ageri dira taula honetan: 

 

Konpost-ontzi dinamikoaren 
irudia 

 Alderdi onak Alderdi txarrak 

Konpostajearen fase aktibo-
ena azkarrago eta era kon-

trolatuagoan egiten da 
(higienizazio-prozesu homo-

geneoa). 

Egituratzaile fina eta xur-
gatzailea behar da 

(pelleta, zerrautsa…).  

Ez du lurra ukitu behar.  Lixibiatuak sor daitezke, 
egituratzaile nahikorik ez 

bada botatzen.   

Iraulketa homogeneoa eta 
erraza, konpost-ontzia bira-

razten.  

Oso beteta badago, gerta 
liteke iraultzea zaila iza-

tea. 

“Erraz”ateratzen da, grabita-
tez, lurrera edo eskorgara. 

Kostu ekonomikoa lorate-
giko konpost-ontziena 
baino handiagoa da. 

Instalazio pilotua. Ezkerreko ontzian, egituratzaile gisa 
erabiltzen den pelleta egoten da  

Bi konpartimenduen itxura. Bat erabiltzen ari da eta 
bestea hutsik dago. Erabiltzen ari dena betetzen de-
nean, itxi egiten da eta bestea erabiltzen hasten da 

Hasteko, material lehor edo marroi moduan pelleta era-
biltzen ari da. Ale fina du, eta behin hedatuta hezetasuna 
xurgatzen du eta beharrezkoa den karbonoa ematen du 
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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 (2019/12/31) 

Etxeko konpostajean                      

Auzoko konpostajean                        

LOTURA INTERESGARRIAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es

 
ETXERAKO KONPOST-ONTZIAK BANATZEKO ETA 
PRESTAKUNTZA EMATEKO HURRENGO SAIOA 

 

Etxeko konpostajerako pro-
grama sustatzeko, parte-
hartzaileen kopurua handitzeko 
eta jasotako eskaerei erantzu-
teko xedearekin, 2020aren hasi-
eran, prestakuntza emateko eta 
etxean konposta egin ahal iza-
teko materiala banatzeko saioa 
egingo da. Hain zuzen, saio ho-
rretan, oinarrizko ezagutzei bu-
ruzko mintzaldia egingo da eta 
konpostajean hasi nahi dutenek 
izan ditzaketen zalantzei eran-
tzungo zaie.   
 
Beraz, interesa izan dezakeen inor ezagutzen baduzu, 
ez izan zalantzarik eta birbidali informazio-buletin hau, 
konposta egiten hasteko izena eman dezan. 
 

AUZOKO KONPOSTAJERAKO GUNEAK 
BEREN BIDEA EGITEN ARI DIRA 
Konposta ateratzeko saioa, Bizenta 
Maria kaleko auzoko konpostajerako 
gunean  
2019aren amaieran, Bizenta Maria kaleko gune eman-
korrean tokia behar zen, hondakin organikoak bota-
tzen jarraitzeko. Horregatik, abenduaren 12an, bolun-
tarioak eta Mankomunitateko kideak elkartu ginen, 
konpost fina eta lodia ateratzen aritzeko.  

 

2019AN EGINDAKO SEGIMENDU-
JARDUERA 

 
KONPOSTAJE-PROZESUAREN SEGIMENDU
-DATUAK 
 
2019an zehar egindako jarduera aztertzeko unea iritsi 
da urte hasiera honetan. Hain zuzen ere, etxeko eta 
auzoko konpostajearen jarduera kudeatzeko, 2019an 
hauek egin ziren: 
 

 Etxeko eta auzoko konpostajeko 514 parte-
hartzaileri laguntza eman zitzaien telefonoz.  

 403 bisita egin ziren etxebizitzetara, partikularrek 
jarritako konpost-ontzien egoera ikusteko. 

 Aldian behingo bisitak egin ziren auzoko konposta-
jerako gune guztietara.  

 
2020an zehar, segimendua egiten jarraituko dugu, 
eskualde osoan dauden konpost-ontziak ongi daudela 
bermatzeko. Aholkularitza behar baduzu edo zure kon-
post-ontziaren egoera baloratzeko bisita bat egitea 
nahi baduzu, ez izan zalantzarik eta harremanetan jar 
zaitez gurekin. 
 
 

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen bidez edo atal honetan 
kontakturako dauden bitartekoen bidez. 

ZENBAIT BERRI LABUR 

Etxebizitza partikular bateko baratzean 
jarrita dagoen konpost-ontzia  

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
https://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico

