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26. ZENBAKIKO BULETINA, 2022KO 
UZTAILA 

 1. or. 4tik 

AUTOKONPOSTAJEA  
BULTZATZEN / EKINTZAK 
ESTERIBARREN 

 
Azken hilabete hauetan, Esteribarren hainbat ekintza garatu 
dira autokonpostajea sustatzeko:  
 informazio-saioak erakundeekin, bizilagunekin eta 

negozioekin,  
 konpostajeari buruzko prestakuntza-mintzaldiak,  
 instalazio berriak kokatze. 
Kanpaina honek jarraipena izango du laster beste udalerri 
batzuetan.  

 
HAINBAT JARDUERA, HELBURU BAKARRA  
Esteribarko Udalarekin eta hango kontzejuekin harremanetan jarri ginen, 
jarduketa berrien eta hondakin berdeak metatu eta birrintzeko guneak 
kokatzearen berri emateko.  
Tokiko sare sozialak oso erabilgarriak izan ziren, eskupaper digitalak eta 
informazio-saioetarako gonbidapenak bidaltzeko. Herri batzuetan, dibulgazio
-eskupaperak etxez etxe banatu ziren.  
 
Lehen fase horren ondoren, Eugin, Larrasoañan, Zubirin eta Urdaitzen 
informazio-bilerak egin ziren. Zehazki, proposamenak eztabaidatu ziren, 
zalantzak argitu eta bizilagunek konpostaje-sistema desberdinetan izena 
emateko aukera izan zuten.  
Ekainaren 21ean, prestakuntza-topaketa egin zen etxeko konpostajerako.  
Behin auzoko konpostajerako guneak kokatuta, prestakuntza-saioak egingo 
dira.   
 
Jatetxeek, aterpetxeek, saltokiek eta beste negozio batzuek konpostajean 
duten inplikazioa jakiteko, bisitak egin dira haietara eta informazioa bildu da, 
auzoko konpostajeko parte-hartzaile berriak identifikatzeko.  
 

0 KILOMETROKO INAUSTE-HONDAKINAK 
Eugin, lorategietako eta inauste-lanetako hondakinak metatzeko eta 
birrintzeko gunea kokatu da. Herriaren sarreran dago, egurtegien ondoan  
Laster, Urdaitzen eta Larrasoañan jarriko dira halako guneak.  
 

SISTEMA BERRIA: AUZOKO KONPOSTAJE MODULARRA 
Eugin, Larrasoañan eta Zubirin konpostaje-gune modularrak egokituko dira. 
Hau sistema berria da IMn, eta hondakin organikoak auzoko konpost bikain 
bihurtzeko balio du.  
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Eugin gune hau egokitu dute hondakin berdeak 

uzteko. Hara eramandako adar-hondakinak birrin-
tzeaz Mankomunitatea arduratzen da, gero konpos-
ta egitean material lehor moduan erabiltzeko.  

ETXEKO 
KONPOSTAJERAKO 
BESTE PRESTAKUNTZA-
SAIO BATZUK  

 

Zubirikoa laugarren saioa izan da, martxoan 
azken buletina argitaratu genuenetik.   
Zubirin baino lehen, Iraizotzen elkartu gara, 
Ultzaman, konpostajea sustatzeko programaren 
barnean. Amatiko eta Ultzamako urbanizazioetako 
pertsonak joan ziren, interesa zutenak. 
Era berean, denbora honetan, bi saio egin dira 
Arazuriko HUAn. 
 

  EMAN DIREN KONPOST-ONTZIAK 
 

      APIRILAREN 12AN IRAIZOTZEN   11 
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      EKAINAREN 21EAN ZUBIRIN  21   
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Mancoeduca eta eskola-
konpostajeko programa  
 

 
 
Eskola edo institutu bakoitzak bere berezitasunak ditu, baina jardunbide 
egokien adibide batzuk nabarmendu nahi ditugu, adibidez, Buztintxurikoa. 
Bertan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek hamaiketakoko fruta-
hondarrak botatzen dituzte egunero ikastetxeko hiru-konpost-ontzietara 
(etxean ditugun ontzi marroiak halako 25) eta hilabete batzuen buruan 
ongarri nola bihurtzen diren ikusten dute; gero eskolako baratzean 
erabiltzen duten ongarria.  
 
Institutuetan, oro har, ez dute hainbeste hondakin organiko sortzen 
atsedenaldietan, baina batzuek elkarlaneko moduak pentsatu dituzte 
konpost-ontzia kudeatu ahal izateko, adibidez, Mendillorri BHIk. Astean 
bitan, auzoko fruta-denda bateko hondakinak biltzen ditu, konpost 
bihurtzeko. Ikastetxe honetan, gainera, konpostaje-prozesutik abiatuta 
energia sortzeko sistema bat asmatu dute, eta berrikuntzako sari 
nazional bat eskuratzea ekarri die.  
 
Mancoeducako eskolako konpostaje programak martxan daramatzan 
hamar urteetan baino gehiagotan, konpostaje prozesuaren gainean 
ikasleen eta irakasleen interesa nola hazi den ikusi dugu eta nola integratu 
den pixkana gero eta ikastetxeko proiektu gehiagotan, interes pedagogiko 
eta sozial handia duelako.  
 

2022-2023 ikasturtea hau bezain emankorra 
izatea espero dugu gure ikastetxeetarako eta 

bai beste askok bat egitea gurekin ere, haietan 
sortzen dituzten gai organikoak eurek kudeatu 

ahal izateko   
 

Ikasteko aukera bikaina da, eta ezin zaio ihes egiten utzi. Mancoeduca beti 
egongo da ikastetxeen ondoan, aholkularitza teknikoa eta didaktikoa 
emateko eta bai proiektuak ongi joan daitezen behar diren materialak ere.  

2021-2022 ikasturte honetan, Iruñe-
rriko ikastetxeek kemenez ekin diete 
beren konpostaje-proiektuei. Zehaz-
ki, ikasturtean zehar 52 eskola eta 
institutuk landu dute gai organikoen 

zikloa konpostajearen bidez.  
 
Mankomunitateko heziketa-
programak, Mancoeducak, materia-
la eta aholkularitza etengabea es-
kaintzen dizkie, hondakinen frakzio 
honen kudeaketa ongi egin ahal 
izateko, modu hezigarrian eta esko-
la-curriculumean eta errutinetan 
txertatuta.  

26. ZENBAKIKO BULETINA, 2022KO 
UZTAILA 

Ezkerreko irudian, Buztintxuriko konpost-ontziak daude. Bertan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek fruta-hondakinak botatzen dituzte 
egunero. Eskuinean, Sanduzelaiko Iparralde BHIko eskola-konpostajea dago ikusgai.  
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Konpostaje-esperientziak: 
Antonio López 

 
Konpost-ontziak bisitatzen egiten ditugun saioetan kasu bitxi 
asko aurkitzen ditugu; familiak adina kasu, esan genezake. 
Gainerakoentzat interesgarria izan daitekeela ikusten dugunean, 
trikimailuak, gakoak edo konpostaje-esperientzia konta 
diezagutela saiatzen gara.  
Kasu honetan, Antonio Lópezi egindako elkarrizketa ekarri dugu. 
Beriaindar honek harrera bikaina egin zigun.  
 
Testuingurua kokatzeko, kontatu zerbait zutaz. 
Antonio López naiz, 55 urtekoa, Beriangoa berez eta bertan bizi naiz. 
Elektronika ikasi nuen, baina administrari aritzen naiz.  
 
Beraz, konpostajeak ez dauka, hasiera batean, zerikusirik zure 
prestakuntza edo lanarekin, baina interesgarria iruditu zitzaizun. 
Nola jakin zenuen konpost-ontzia lortzeko aukera zegoela? 
Egia esateko, urteak dira konposta egiten dugula. Mankomunitatean 
lan egiten duen lagun bati esker izan zen. Berak abisatu zigun eta 
izena eman genuen. Geroztik etengabe egin dugu.  
 
Etengabe aritu zarete eta, gainera, aurrera egin duzue. Ez duzue 
bakarrik konposta egiten hondakinekin, ezta?   
Hala da, sukaldean sortzen dugunaren zati bat oiloek jaten dute, 
oilategi bat baitugu. Eta jaten ez dutena, jakina, konpost-ontzira 
joaten da, soropilarekin eta lorategiko beste hondakin batzuekin 
batera. Hemen dena aprobetxatzen dugu.  
 
Urteekin ikasten ari gara konpostajea prozesu nahiko soila eta 
erraza dela.  
Bai, hala da, oso erraz egiten da. Beraz, parte hartzeko zalantza 
duten guztiei saiatzeko esango nieke!  
Nik neuk zailagoa izango zela pentsatzen nuen, baina ez. Dena den, 
garrantzitsua da pitin bat zaintzea, noski. Nire kasuan, komunzki 
nahasten aritzen naiz. Edukia homogeneo gelditzeko egiten dut, 
hezetasunarengatik, nire kasuan trinkotu egin baitaiteke pixka bat.  
 
Prozesu honetan, nahastu eta hondarrak bota egin behar da. Nola 
antolatzen zarete etxean? Ba al da gehixeago inplikatzen den 
norbait? 
Etxean oso konprometituta gaude, baina zeregin batzuez, batez ere, 
neu arduratzen naiz. Lehenago esan dizuedana: nahastea, 
mantentzea arazorik ez egoteko, hezetasun handia badu edo zerbait 
behar badu… Horiek nire lanak dira, nagusiki. Hala ere, argazkietan 
ikus dezakezuen moduan, oso laguntzaile onak ditut.  
 
Konpostajearen inguruan, sarritan, gauza bitxiak aurkitzen ditugu. 
Ba al duzu pasadizoren bat? 
Behin, liztor batzuek habia egin zuten barnean, eta, beraz, sustoa 
hartu genuen hasieran.  
 

Antoniok eta etxekoek lorategian duten konpost-

ontzia berrikusten dute. Irudi hauek bidali izana esker-
tzen diegu. Eskerrik asko, Antonio! 

Aireztagailuari esker, Antoniok konpost-ontziko 

edukia nahasten du. Pitin bat trinkotzen denean, he-
zeegi dagoelako, konpostari arnasa hartzeko bidea 
ematen dio.  

26. ZENBAKIKO BULETINA, 2022KO 
UZTAILA 
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KONTAKTUAK 

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 harremanetara-
ko dauden bideen bitartez. 

KONPOSTAJEA 

KOPURUTAN  

 

Composta en red sarearen 
mintegiak 

 

 
URTE BAT, BI MINTEGI 
2021ean, sumendiaren erupzioaren ondorioz, La Palmarako aurreikusita zegoen 
programa bertan behera gelditu eta 2022ko martxora atzeratu zen. Beraz, azke-
nean, aurten bi mintegi izango ditugu. Eta oraingoan ez dugu oso urrun joan be-
harko parte hartzeko, Iruñean izango baita!  
 

MINTEGIA IRUÑEAN: BEHIN-BEHINEKO PROGRAMA.  
Etxeko eta auzoko konpostajearen 11. mintegia, Iruñerriko Mankomunitateak eta 

Nafarroako Hondakinen Partzuergoak antolatua. 

3.294 154 745 691 

Familia etxeko konposta-
jean 

Bisita, etxeko konpost-
ontzietara 2022an 

Familia autoges-
tioan 

Familia auzoko 
konpostajean 

26. ZENBAKIKO BULETINA, 2022KO 
UZTAILA 

AUTOKONPOSTAJEA 

Hondakin organikoen kudeaketa landa
-eremuan  
 
2022ko urriaren 20a, osteguna 
09:00 Harrera parte-hartzaileei 
09:30 Mintegia inauguratzea 
10:00 Kudeaketa deszentralizatuko 
politikak eta jarduketak Nafarroan 
10:00 MITECO. Hondakinen legea, eta 
etxeko eta auzoko konpostajea 
10:20 NAFARROAKO GOBERNUA. Na-
farroako Hondakinen Plana 
10:40 IRUÑERRIKO MANKOMUNITA-
TEA 
11:00 NAFARROAKO HONDAKINEN 
PARTZUERGOA 
11:45 Etenaldia-kafea 
12:15 Mahai-ingurua hondakin organi-
koen landa-kudeaketari buruz 
14:00 Bazkaria 
15:15 Berrikuntza eta sormena, bio-
hondakinen zerbitzura 

16:15 Ondorioak eta amaitzea 
17:00 Videocomposta V egitea 
 
Programatik kanpoko jarduera: 
19:30 Bisita gidatua Iruñearen erdigu-
nean  
 
2022ko urriaren 21, ostirala 
09:30 - 13:00 Bisita teknikoak 
 
2022ko urriaren 22a, larunbata 
11:00 - 14:00 Konpostaren eguna 
(lekua: Mendillorriko ur-biltegiak) 
- Konpostaje-enpresak 
- Haurrentzako jarduerak 
- “Ekarri zure konposta” lehiaketa 
- 11:00 - 12:00 Laginak hartzea. 
- 12:00 - 13:00 Laginak baloratzea. 
- 13:00 Sariak banatzea 

Hau konpost pila! 
 

Hiru hilabete hauetan, konposta atera dugu 

Añezkarren, Mutiloan (baratzeak), Antsoainen, 

Mendebaldean, Olatz Subitzan, Sanduzelain 

(geltokia), Taxoaren eta Mutiloan (Ibaialde).  

Uztailaren 5ean, 17:00etan, Sanduzelain 

ariko gara, Repáraz Doktorearen kalean, 

Landazuri Doktorearen plazaren atzean.  

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

