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Kutxa Ekoguneak eta Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketak
sinatutako hitzarmenarekin, amaiera emango zaio hondakin organikoen zikloari, sukaldeetako hondarrak sukaldee-

tara itzuliz, barazki gozo bilakatuta. Baratze Parke Sarea
osatzen duten lursail ekologikoak hornitzeaz gain, ikastaroak egitea ere ahalbidetuko du akordioak.

Gipuzkoako konpostak Ekoguneko
668 baratzeak hornituko ditu
GARA | DONOSTIA

Baratze Parke Sarea osatzen duten 668 baratze ekologikoetan,
lurzorua mimatzeko eta barazkiak elikatzeko behar adina konpost izango dute erabiltzaileek,
Kutxa Ekoguneak eta Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketak materia organikoaren bilketan lortzen den konposta ongarr i
natural gisa erabiltzea adostu
baitute.
Ekogunean, Donostiako Oriamendi pasealekuan, aurkeztu
dute ituna bertako zuzendari
Mikel Insaustik eta GHK-ko lehendakari Ainhoa Intxaurrandietak. Lehenbizikoak helburuak
laburbildu
ditu:
«Gipuzkoan sortzen den konpostaren balioa, erabilpena eta
merkaturatzea sustatzea; Ekogunearen Baratze Parke Sareko
baratze ekologikoetan konposta
ongarri gisa erabiltzea eta lurzoruaren emankortasunaren esparruan jardunbide iraunkorragoak sustatzea, herr itarrek
produktuaren balioaren eta kalitatearen inguruan kontzientzia hartzeko».
Hitzarmenak jasotzen duen
beste puntu bat GHK-k Ekoguneak antolatutako ikastaroak finantzatzea da. Ikastaro horiek

Kutxa Ekoguneko baratzeak, Donostian, Hernanirekin mugan.

konpostak nekazaritza ekologikoan ongarri gisa duen potentziala azaltzeko xedea dute.
Maiatzean hasi ziren eta aben-
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dura arte egingo dira, eta gaia
interesatzen zaion edozeinek
parte har dezake.
Baratze Parke Sarea zazpi udalerrik osatzen dute: Hernani,
Alegia, Lezo, Errenteria, Usurbil,
Tolosa, eta Zegamako udalek.
Laster Azpeitia eta Zumaia gehituko dira, eta estatuko baratze
sare handiena izango da. Kontsumo propiorako lur sail ekologikoek 800 erabiltzailetik gora
izango dute datorren urtean.
Intxaurrandietak Gipuzkoako
konpostaren gaineko datuak
eman ditu eta nabarmendu du
zabortegietara bidaltzen den
hondakin kopurua %30 murriztea lortu dela. Horrek birziklatze
maila %40ra heltzea eta 2016an
lortu behar den %60ra hurbiltzea ahalbidetu du.
«Hondakin organikoak konpost bilakatzea naturarekin erlazio berezia eraikitzea da eta
horrek jendarte bezala harro
sentiarazi behar gaitu», adierazi
du. Defendatu duenez, produktuaren balioa nabarmentzea eta
bere erabilera sustatzea herritar
guztien egitekoa da, onurak gizarte osoarentzat izango baitira.
Bosgarren edukiontzia
Bestalde, Eguzki talde ekologistak Donostiako bosgarren edukiontziaren gaineko kritika bat
plazaratu du idatzi batean. Bertan dio hiri honetako Udalak
ongi baloratu duela Bilduk eta
PSEk adostu zuten sistema zabaltzeko kanpaina, baina, bere

KALITATE HANDIA
GHK-ko lehendakariak,
Ainhoa Intxaurrandietak,
azaldu duenez, Gipuzkoan
«kalitate handiko
konposta» sortzen ari da,
A+ kalitatekoa, etxeetan
oso ondo bereizten den
seinale. Horregatik,
baratze ekologikoetan ere
erabil daiteke.

ustetan, errealitatea bestelakoa
dela.
«Iragarritako porrota» da,
Eguzkiren iritziz, bosgarren
kontenedorea eta honekin, txipa eramanda ere, ez da %60 birziklatzea lortuko, «borondatean
soilik oinarritutako edozein sistemak ibilbide laburra baitu».
Talde ekologistak argitu duenez, «gezurra» da 13.400 familiek organikoa edukiontzira botatzen dutela, «izatekotan,
13.400 dira horretarako aukera
dutenak, baina hortik egitera zati handia dago».

