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Iruñerriko Mankomunitateak hondakinen kudeaketa 
deszentralizatuaren alde egiten du (etxeko eta auzoko 
konpostajea, eta autoges>oa). Landa-eremuan gai organikoak 
kudeatzeko sistema nagusia da, berekin dakartzan ingurumen– 
eta gizarte-abantailenga>k.   

2025ean landa-eremuan bizi diren herritarren %85ek frakzio organikoa in 

situ edo bertan kudeatzeko helburua lortze aldera, informazioa emateko 
eta parte-hartzea sustatzeko tokiko kanpainak egingo dira.  
 
Zizur Txikiko eta Zendea Oltzako udalerrietan hasiko gara, eta bisitak eta 
bilerak egingo ditugu, zuzenean herritarrengana iristeko. Horren guz�aren 
bidez, parte-hartzea handitu eta esperientzia beste udalerri batzuetara 
hedatzea espero dugu. 
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2020an, 14 familiaren laguntzari esker, etxeko konpostajean 
kudeatutako gai organikoen batez besteko datu moduan, 
familia bakoitzeko 1,9 kilogramoko kopurua egunean lortu 
genuen.  
 
Urtean gelditzen diren hilabeteetan, esperientzia jarraitzeko asmoa dugu, 
datu gehiago eta gero eta adierazgarriagoak diren kopuruak lortzeko. 
Iraila eta urtearen amaiera artean, beste 15 familiak parte hartuko dute 
eta hain interesgarria den informazio hau emango digute.   
 
Oraingo honetan, etxeko konpostajeko familiez gain, auzoko konpostajeko 
eta autoges>oko (pila eginez, etxeko abereen bidez) familiek ere parte 
hartzea nahi dugu.   

 
 

Etxeko eta auzoko 
konpostajea 

Irudian, Olatz-Subitzako auzoko         

konpostajerako gunea.   

 

Olatz-Subitza bezalako herrietan, 200 

biztanle baino gutxiago dituztenetan, 

bio-hondakinen frakzioaren tratamen-

dua etxeko eta auzoko konpostajearen 

eta autoges�oaren bidez egiten da.  
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Parte hartu nahi duzu? Oso erraza da, eta 
behar dituzun materialak utziko dizkizugu. 
Jar zaitez harremanetan, telefonoz:  

659 855 230   
Edo posta elektronikoaren bidez: 
comp.comarcapamplona@gmail.com 
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KONPOSTAJEAREN EGOERA 
Konpostajeari dagokionez zuen egoeraren berri izateko asmoarekin (konposta 
egiten jarraitzen duzuen, ezustekoren bat gertatu zaizuen, baja eman duzuen…), 
galdetegi labur bat egin dugu eta parte hartzen duzuen familia guz�oi bidaliko 
dizuegu, bitarteko digitalen bidez.   
Kontakturako datuak eguneratzeko erabilgarria izango da. Datu horiek familiengana 
iristea eta Iruñerriko konpostajearen jarraipena egoki egitea ahalbidetzen digute.    
 

KONPOSTAJEKO ETXEZ ETXEKO BISITAK ANTOLATZEN 
Bisita horiek arinago antolatzeko, aurre�k formulario bat bidaltzen zaizue inguru 
horretako familiei. Eskatzen zaizue egun jakin baterako edo beste baterako ordutegi 
alde�k libre noiz zaudeten adierazteko. Eskerrik asko zuen etxeetan hartzeaga�k!  
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Duela gutxi, Soraurenen, inkesta labur bat egin da, bertako talde 
batek sustatuta, gai organikoen frakzioaren kudeaketaren 
gainean herritarren konpromisoa eta interesa ezagutzeko, 
konpostajea bultzatzeko helburuarekin.  
 

Orain arte, 16 familiaren iritzia jaso dugu, eta informazio hori osatzen jarraitzea 
gustatuko litzaiguke.    
Oraingoz, inkesta egindako gehienek (%90 inguru) esan digute etxean hondakin 
organikoak bereizten dituztela eta konpostajean parte hartzeko interesa dutela, 
edo auzokoaren bidez (%50) edo etxekoaren bidez (%40).    
 

Nola aprobetxatzen dituzte familiek hondakin organikoak egun Soraurenen?  
Gai organikoak bereizten dituzten etxebizitzetan, etxeko konpostajean aritzen dira, 
baratzeetan eta lorategietan. Eta animaliek ere laguntzen dute hondakin horiek 
eraldatzen, besteak beste, oiloek, txakurrek eta katuek.   
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Inork ez zuen pentsatuko sumendi bat konpostajeari buruzko 10. 
mintegia egitearen tartean jarriko zenik. Egoera hobetu zain, 
antolatzaileak ekitaldia atzeratzera eraman ditu egoerak.   
Jada izena emanda zeuden pertsonekin harremanetan jartzen ari dira 
antolatzaileak, atzeratzearen berri emateko eta izen-ematea gordeko dela 
jakinarazteko.    
 

Espero dugu gertakari ikusgarri eta ikaragarri hau ez 
luzatzea. Babesa adierazi nahi diegu halako une gogorrak 
bizitzen ari diren pertsona guz>ei.  
 
Video composta lehiaketaren kasuan (hori ere atzeratu egin da), aukera izan 
daiteke beren lanak aurkezteko denborarik izan ez duten pertsonentzat.  
Gogorarazi nahi dugu bideoak bi kategoriatan aurkeztu ahal direla. Alde bate�k, film 
labur didak�ko-informa�boak, eta beste�k, egile film laburrak, ar�s�koagoak 
direnak. Horrez gain, ikus-entzuleek ere hautatuko dute beren gogokoena. Irabazten 
duen film labur bakoitzak 200 euroko saria lortuko du. Kontsultatu oinarriak 
hemen klik eginez.  

Cumbre Vieja sumendiaren erupzioa ezustean 

sartu da La Palmako biztanleen bizitzan. Arduraz 

aritzeko, mintegia atzeratu egin da. @involcan 

(Twi&er) kontu(k ateratako argazkia. 

KONPOSTAJEKO ZEIN MODALITATETAN 
PARTE HARTU NAHIKO LUKETE INKESTA 

EGINDAKO FAMILIEK? 

%50 %40 %10 

Auzokoan Etxekoan 
5. edukion-

tzian 
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ETA ZUK NOLA 
DARAMAZU? 

 
Etxeetako konpost-ontzietara bisitak egiteko ibilbideak Galarrera 
eraman gaitu, eta han Gaizka Vizcay eta bere familia aurkitu ditugu. 
Paseo bat eginez, baratze publikoetara joan gara, bertan baitute konpost
-ontzia eta bertara eramaten bai>tuzte etxeko hondakin organikoak. 
Galdera batzuk egiteko parada izan dugu.  
 

Zuen konposta ikusita, antzematen da urte batzuetako eskarmentua 

duzuela. Gogoan al duzu zerga�k eman zenuten izena konpostajean?  

2015 aldera hasi ginen konposta egiten, konpostajearen kalitatea eta 
prozesua hobetzeko modua izango genuela iruditu baitzitzaigun.  
 
Konpostajea harrigarria da, denbora igaro arren.   

Gehien harritzen nauena da ikustea hondakinak zeinen azkar eta erraz 
bihurtzen diren kalitateko ongarri.  
 
Urte hauetan ziur asko trikimailuren bat ikasiko zenuen prozesua 

hobetzeko. Kontatuko diguzu? 

Etxeko ontziaren behealdean zerrautsa botatzen dut, urin lixibiatuak 
xurgatzeko eta usainak ekiditeko. Ez dut botatzen etxeko txakurrak jan 
dezakeenik. Alabetako batek esaten duen moduan, etxean bi konpost-ontzi 
ditugu: ontzia bera eta txakurra. 
Batzuetan, baratzean sobera gelditu zaidan zaldi-simaurra botatzen diot eta 
loreontzietako lurra,  oso erabilia dagoena. 
 
Ziur asko, simaurra oso ongi doakio, prozesua bizkortzen baitu. Konpost-

ontzia baratzean duzula eta erraz irits daitekeela… ikusten dugu.  

Bai, izan ere, handik zebilen baten batek zakarrontzi moduan ere erabili du 
noizbait, eta, ironikoa bada ere, pozten naiz (garbitu eta kito!), bestela ez 
baitakit nora iritsiko zen hondakin hori. Beste behin, hankaz gora aurkitu 
nuen, traktoreren batek kolpea eman ziolako.   
 
Parte hartu edo ez zalantzatan daudenei zer esan diezaiekegu? 

Niretzat oso garrantzitsua da ohartu garela zenbat zabor sortzeari uzten 
diozun, eta aldi berean, oso modu errazean, landareetarako oso ona den 
ongarri bat lortzen duzula (dena onura da naturarako eta pertsonontzat).  
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Iruñerriko konpost onenarendako lehiaketaren irabazleak 
ezagutarazi ziren irailaren 24an. Parte hartu izana 
eskertzeko, analisien emaitzak posta elektronikoz bidaliko 
zaizkie familiei eta arduradunei.  
 
Etxeko konpostajerako sariak 600 €, 300 € eta 150 € izan dira, 
baratzerako eta/edo lorategirako produktuekin edo Nafarroako 
Landetxeen Sareko establezimendu batean nekazaritza-turismoko 
egonaldi batekin trukatu beharrekoak. Auzoko konpost 
onenarendako saria, berriz, guneari aitortza publikoa egitea eta 
konpostajerako gune horretan parte hartzen duten pertsona 
guz�entzat birziklapen-materiala izan da. Ikastetxeen kasuan, saria, 
era berean, aitortza publikoa egitea izan da, eta heziketa-materiala 
banatzea.  

Gaizka eta alabak ageri dira irudian. Lantxotegiko eskola 

txiki batean gizarte-integratzaile aritzen da Gaizka. 

2015az geroz(k ari dira konposta egiten Mankomunitate-

arekin. 

 Eskerrik asko, familia! 

Z O R I O N A K !  
 

ETXEKO KONPOSTAJEA 
1. SARIA LUIS URIZ ECHALECU (IRUÑEA) 

2. SARIA JOSÉ MADRIGAL ALONSO (BERIAIN) 
3. SARIA MIKEL ETXARTE AZKARATE (ELKANO) 

 

AUZOKO KONPOSTAJEA 
SARIA SANDUZELAIKO GUNEA —REPÁRAZ DOKTOREA-

REN KALEA 
 

ESKOLAKO KONPOSTAJEA 
 SARIA ISTERRIA HEZK. BEREZ. IKASTETXEA (IBERO) 

Saridunak, David Campión (Mankomunitateko lehendakaria), 

Alfonso Amorena (Mankomunitateko kudeatzailea) eta Bea-

triz Yabenekin batera (Mankomunitateko teknikaria) 
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HARREMANETARAKO 

IM:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 
Beatriz Yaben:  948 423 836  |  byaben@mcp.es 
Vermican:   659 855 230  |  comp.comarcapamplona@gmail.com 

INTERESEKO LOTURAK 

www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.miteco.gob.es 

 Nola eman izena konpostajean? 

IMren webgunearen bidez edo atal honetan harre-
manetarako dauden bitartekoen bidez. 
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KONPOSTA ATERATZEKO LEHEN SAIOA LARRAGETAN  
 

Zenbait urtean hondakinak botatzen eta konpostaje-prozesua zaintzen aritu 
ondoren (ureztatzen eta pi>n bat gehiago iraultzen), uztailean, herri honetako 
parte-hartzaileek konpost ondua biltzeko aukera izan zuten. 
Gainera, konposta ateratzeko lehen saioa izan zenez, lore batzuk jaso zituzten 
oparitan, konposta egiten aritu izana eskertzeko. Beroa lagun izan genuen, kon-
postaren 600 litroak ateratzeko elkartu ginen bost lagunok.  
 

HAUETAN ERE IZAN GINEN… 
Mendebaldeko konpostajerako guneak, abuztuan, auzoko konpostajerako parte-
hartzaileak eta Loraldea baratzekoak elkartu zituen, eta denen artean 800 litro 
atera zituzten, berehala banatu zirenak.   
 
Horrez gain, irailean, Mu�loan izan ginen, Santxiki kalean eta Unibertsitateko 
pasealekuan. Ontzen denbora luzea zeraman konposta atera zen, oso kalitate 
onekoa.  
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Abuztuaren 19an, Arazurin elkartu ginen beste behin ere konpostajeari buruzko 
prestakuntza-saioak egiteko. Zehazki, 24 familiak konpost-ontzi bat lortu zuten.  
Familia asko ezin izan ziren joan, oporretan zeudelako, eta, horrenbestez, hurren-
go hilabeteetan beste saio baterako deia egingo dugu.  

3.295 223 759 700 

Familia, etxeko konpos-
tajean 

Bisita etxeko konpost-
ontzietara 2021ean 

Familia, auto-
ges�oa egiten 

Familia, auzoko konpostajean 

Boluntarioak, konposta bahetzen, Larragetako 

gunean 

Mendebaldeko gunean, konposta ateratzen 

eta bahetzen, txandaka 
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