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Martxoaren amaieran sariketa aurkeztu ondoren, eta behin amaitu 

zenean izena emateko epea, apiril eta maiatz artean parte-hartzaileen 

49 laginak bildu ziren. 

 

 

 

 

 

 

SARIKETAREN GARAPENA 
 

Laginak bildu eta konpost-ontzi bakoitzaren prozesuaren eta erabileraren 

xehetasunak jaso eta gero, lehen analisia egin zen. Analisi horretan laginaren 

itxura baloratzen da, kolorea, usaina, testura, granulometria eta hondakin 

desegokien presentzia. Fase hau erabakigarria da analisi fisiko-kimikorako 

laborategira zein lagin bidaltzen diren erabakitzeko.   

 

47 lagin laborategian aztertuak 
 

 

 

Laborategiko analisiaren ondoren, baloraziorako talde teknikoak laginen hautaketa 

egingo du, epaimahaiak baloratuko dituenena. Epaimahaiak iden�fikatuko ditu 

kategorietako bakoitzeko lagin irabazleak, lagin bakoitzaren informazio guz�a 

aintzat hartuta (lehen analisia, prozesua eta analisi fisiko-kimikoa).  

  

Sariak irailaren amaieran banatuko dira (oraindik erabaki eta zehaztu gabe dago 

eguna). 
 
 

ANALISIAK 
 

Parte-hartzaile bakoitzari (etxebizitza, auzoko konpostajekoa, ikastetxea) jasotako 

laginaren analisiaren emaitza bidaliko zaio, sariketako baloraziorako talde 

teknikoak egindako iruzkinekin.  

Emaitzak, hain zuzen, sariak banatu ondoren bidaliko dira.   

Etxeko eta auzoko 

konpostajea 

Konpostajean espezialistak diren langile 

teknikariak konpost-ontzi bakoitzera joan 

dira, lagin-hartze objek�boa egiteko, eta 

prozedura berbera izan da denetan. Era 

berean, bisita baliatu da kasu bakoitzean 

gauzatutako prozesuaren datuak osatu eta 

egiaztatzeko.  

7  
lagin, auzoko kon-

postajerako gunee-

takoak   

36  
lagin, etxeko 

konpostajekoak  

6  
lagin, konposta egiteko 

programan parte hartzen 

duten ikastetxeetakoak 

Etxeko konpostajerako sariak 600 €, 300 € 

eta 150 € izango dira, baratzerako eta/edo 

lorategirako produktuekin edo Nafarroako 

Landetxeen Sareko establezimendu batean 

nekazaritza-turismoko egonaldi batekin 

trukatzeko.  

 

Auzoko konpostajerako saria izango da gu-

neari aitortza publikoa egitea eta birziklape-

nerako materiala ematea konpostajerako 

gune horretan parte hartzen duten pertsona 

guz�entzat. Ikastetxeen kasuan ere saria 

aitortza publikoa egitea izango da. 
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Erika Mar<nez Zubirikoa da eta bere herriko auzoko konpostajean aritzen den 

boluntario gazteenetako bat da. Ekonomian lizentziaduna da, Garapenerako 

lankidetzan egiten du lan, eta, hala ere, gogoa eta denbora izaten du 

konpostaren zereginei arreta pi<n bat eskaintzeko. Jardunbide honen gainean 

duen iritzia jakiteko egin dizkiogun galdera batzuei atsegin handiz erantzun die.  

 

Gatozen harira, zerga<k eman zenuen konposta egiteko izena? 

Uste dut garrantzitsua dela sortzen ditugun hondakinak kudeatzea, ohituta gaude 

birziklatzera (batzuk besteak baino ohituago), baina ez hainbeste hondakin 

organikoak bereizi eta berrerabiltzera, kasu honetan konposta sortzen. Baratzea ere 

badudanez, auzoko konpostajerako guneko konposta banatzen denean, opari 

moduan hartzen dut. 
 

Zure inguruan, konposta egiten duen jende asko dago? 

Auzoko konpostajerako gune honetan gutxi gara eta be� berberak. Ona litzateke 

hitzaldiren bat-edo egitea eta jende gehiago bultzatzea parte hartzera.  
 

Zalantzatan dabiltzan horiei esango nieke animatzeko, ez dela ezer kostatzen eta, 

gainera, hala beren hondar-aletxoa jarri ahal izango dutela ingurumena babesteko.   
 

Gertatzen diren gauzak 

Behin hondakinak botatzera joan nintzen, gauez, eta konpost-ontziaren estalkia 

zabalik zegoen. Hurbiltzean, zarata entzun nuen barnean eta begiratzean katu bat 

atera zen, sekulako sustoa eman zidana. Geroz�k, zabalik ikusten badut, gerturatu 

eta kontuz ixten dut, beste katuren bat badabil, badaezpada.  

 

KONPOSTAJEA ZUBIRIN 
 

Esteribarko auzoko konpostajerako gune bakarra Zubirin dago. Ibarreko gainerako 

herrietan, txikiagoak izatean, ohikoena da hondakinak etxeko konpost-ontzien bidez 

kudeatzea.  
 

Zubiriko gune hau 2018az geroz�k dago martxan, eta egun 14 dira auzoko 

konpostajerako sistema honetan izena emanda daudenak. Konposta ateratzeko 

2 saio egin dira.    
 

Zubirin, auzoko konpostajerako guneaz gain, konposta bakarka egiten duten 49 

familia daude. Familia horiek material birrindua balia dezakete, beren konpost-

ontzian material lehorra gehitzeko.  
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Auzoko konpostajea egiteko Zubirin dagoen gunea hondakin berdeak bildu eta 

birrintzeko gune batek osatzen du (ikusi argazkia). 

 

Lehen, hondakinak kiroldegiaren atzealdean uzten ziren, baina Udalak eskaera 

egin ondoren, gunea beste toki batera aldatu zen, aurrekoaren inguruan, kale 

berberaren beste muturrean. 

22. ZENBAKIKO BULETINA, 2021EKO 

UZTAILA 

Erika hondakinak botatzen. Auzoko konpostaje-

rako boluntario moduan, prozesua berrikusteko 

lanak egiten ditu, material lehorra botatzen du, 

beharrezkoa bada, eta noizean behin konpost-

ontziko edukia nahasten du, konposta ongi egin 

dadin. 

Biltzeko eta birrintzeko gune berria  

 

Herrian sortutako hondakin berdeak (adarrak, 

belarra…) uzteko balio du gune honek, inauste-

lanetako hondakinak, bai etxebizitzetakoak, 

bai udal-lorezaintzakoak ere. 

Iruñerriko Mankomunitateak hondakin horiek 

birrintzen ditu, geroago erabili ahal izateko, 

edo auzoko konpostajerako gunean, edo Zubi-

riko etxebizitzetako konpost-ontzietan.  
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Gune honetan dauden 11 konpost-ontzietako hezetasunari 

eusten lagunduko dute 200 litroek.  

 

Zenbaitetan, gerta daiteke egiten ari den konposta lehortzea, edo hondakin 

lehor asko bota delako, edo hondakin heze gutxi bota delako. Ondorioz, 

konpost-ontziko hondakinak lehortzen direnean, konpostaje-prozesua 

gelditu egiten da. Beraz, prozesua berriro martxan jartzeko, beharrezkoa 

den hezetasuna eman beharko da lehenbailehen. 

 

Santa Bizenta Maria kaleko gunean, ez dago iturririk gertu, eta, beraz, 

beharrezkoa ikusi zen ur-andel bat kokatzea, hartara, ur hori erabili eta ez 

gelditzeko konpostaje-prozesua.  
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2021eko ekainaren 1az geroz�k, Iruñerriko Mankomunitateko konpostaje-

programak gidalerro berriak hartu ditu, VERMICAN enpresarekin sinatutako 

kontratu berria martxan jartzearekin. Horrek esan nahi du, besteak beste, 

handitu egingo dela auzoko konpostajerako guneetako kontrol-maiztasuna 

(bisitak astero, edukiera handieneko guneetan), hartara, bermatzeko 

konpostaje-prozesua baldintza onenetan egiten ari dela. 

 

659 85 52 30  

 comp.comarcapamplona@gmail.com   

  
 

 

BITXIKERIAK 
 
ORGANI-KOPA 
 

Nafarroako Gobernuak eta Hondakinen Partzuergoak herritarrak 

birziklatzera animatu nahi dituzte, “Sartu gol bat gainerakoen 

frakzioari… Irabazi organikoarekin” lelopean.   

Ekimen berezi eta original honetan 92 herrik eman dute izena,  eta biztanle 

bakoitzeko birziklatutako gai organikoen batez bestekoa eta bildutakoaren 

kalitatea baloratuko dira txapelketan.  

Argibide gehiagotarako, egin klik hemen  

Organi-kopa kanpainaren irudia. 
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Santa Bizenta Maria kaleko gunean kokatu den ur

-andel berriak ahalbidetuko du lehortzen hasten 

diren konpost-ontziak ureztatzea. 
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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 kontak-

turako dauden bitartekoen bidez. 
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KONPOSTA ATERATZEKO LEHEN SAIOA SARRIGURENGO 

ERREPIDEAN 
 

Konposta ateratzeko lehen saioa berezia izaten da be�. Oraingo honetan, zegoki-

on deialdia egin zen eta 6 parte-hartzaile eta konpostajerako beste gune batzue-

tako pertsonak gerturatu ziren.  
 

400 litro inguru atera eta bahetu ondoren, Mankomunitateak balkoirako landare 

bana oparitu zien bertaratutakoei.   

 

HERRITARREN ELKARLANAK FUNTZIONATZEN DU 
 

Etxarrin, Sanduzelain, ikastetxearen ondoan, eta Añezkarren, besteak beste, 

konpostajean parte hartzen dutenen elkarlanari eta ahaleginari esker egin da 

konposta ateratzeko saioa. Gune horietako bakoitzean 500 litro inguru atera dira.   

 

 

HEMEN ERE ARITU GINEN... 
 

Antsoaingo baratzeetan, lorezaintzaren eta konpostajearen hastapenen gaineko 

ikastaro bat antolatu zuten. 700 litro konpost atera zituzten, eta parte-

hartzaileentzat eta guneko baratzeetarako izan ziren.  
 

Berriobei<n eta Mu<loan (Sadar etorbidea) ere 700 litro inguru atera zituzten 

gune bakoitzean.  

3.253 
172 

758 
698 

familia etxeko konpos-

tajean parte hartzen 

bisita etxeko konpost-

ontzietara 2021ean 
familia, autoges-

�oaren arloan  

familia, auzoko 

konpostajean 
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Boluntarioak konposta bahetzen, Sarriguren-

go errepidean, Iruñean. 

Konposta ateratzeko saioa Antsoainen. Bertan, 

lorezaintzako taldeak ere parte hartzen du. 


