Campanya pel Foment del Compostatge Casolà

CAMPANYA PEL FOMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ

Per tal de promoure el compostatge casolà entre els veïns del municipi us proposem realitzar
una campanya de comunicació i sensibilització. Habitualment, el tipus de compostatge que es
dóna a conèixer és el tradicional, en compostador, tot i que també es pot apostar pel
vermicompostatge, amb la possbilitat d’implantar-lo en un pis o casa sense jardí.
A continuació es fa un llistat de les accions que acostumem a dur a terme al llarg de les
campanyes de foment del compostatge casolà, entre d’altres:


Detecció d’habitatges amb jardí dins del municipi (en cas que s’aposti per un compostatge
tradicional)



Realització de reunions informatives: en les quals es fa una breu introduciió al procés de
compostatge i s’anima als assistents a participar en els cursos i a posar.lo en pràctica a
casa seva.



Realització d’un curs d’introducció al compostatge casolà: El curs consta de dues sessions,
una teòrica on es fa una introducció a la problemàtica actual dels residus, a la filosofia de
les 3Rs i, al procés del compostatge i una pràctica on es mostrarà el funcionament d’un
compostador i les diferents eines necessàries així com el producte resultant, el compost. A
cada participant se li fa entrega d’un dossier informatiu amb els continguts del curs.



Instal·lació de compostadors: un tècnic especialitzat en compostatge anirà a casa dels
participants al curs de compostatge casolà que finalment hagin decidit posar-lo en pràctica
per tal d’instal·lar i iniciar el compostador així com donar recomanacions tècniques.



Assessorament directe dels compostaires (telèfon i correu electrònic).



Seguiment dels compostadors: per tal de comprovar el correcte funcionament del
compostador, resoldre possibles dubtes i valorar la qualitat del compost obtingut.



Creació d’una xarxa de compostaires: per tal que aquests estiguin en contacte entre ells i
puguin compartir les seves experiències, dubtes i les corresponents solucions.
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Celebració de trobades de compostaires: en la qual totes aquelles persones que fan
compostatge al municipi es puguin reunir per compartir la seva experiència i els
coneixements adquirits amb la resta de comopstaires. També pot servir d’estímul per a
aquelles persones que encara no coneixen el compostatge i vulguin saber-ne més o, fins i
tot, animar-se a posar-lo en pràctica. Es pot organitzar el concurs “El millor compost” en el
que un jurat format per experts escollirà el millor compost, en relació a la seva qualitat,
d’entre les diverses mostres de compost dels compostaires del municipi que es presentin al
concurs. El guanyador obtindrà un premi.



Xerrades i instal·lació de compostadors a centres docents: es formarà al personal del centre
responsable del compostador així com als alumnes i als monitors de menjador. Alhora,
s’instal·larà el compostador al centre i es faran una sèrie de xerrades per donar a conèixer
el compostatge casolà com a mètode per aprofitar els residus orgànics que generen al
menjador i a l’hort i implicar als alumnes en el manteniment del compostador.
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Recull d’imatges
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