VOLEU FER COMPOSTATGE?
Si sou d'un municipi de la Mancomunitat La Plana podeu adquirir un
compostador casolà subvencionat en un 70% del cost total.
Els compostadors són de fusta recuperada i estan fets en un centre especial de treball de
la Fundació Privada Areté, la qual fomenta la integració laboral i social de persones amb
malalties mentals.

COMPOSTATGE CASOLÀ
Imita la natura...

Podeu participar en un curset introductori.
Els tècnics de la Mancomunitat us faran visites per facilitar el seguiment
del procés.
Rebreu informació de les activitats que realitzen els compostaires de la
Mancomunitat La Plana (trobades de compostaires, cursos d'horticultura
ecològica, etc.).
Us lliurarem una guia pràctica del compostatge casolà.
Podeu sol·licitar una biotrituradora a través del servei gratuït de préstec
que ofereix la Mancomunitat.
També podeu demanar poda (material
estructurant) a la Mancomunitat.
Si hi esteu interessats podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres a:
Àrea de Medi Ambient
Mancomunitat La Plana
Tel. 93 812 41 67
mediambient@mancoplana.org

i tanca el cicle!

Amb el suport dels:
ajuntaments dAiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola,
Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau
Amb la col·laboració:

"La digestió dels recursos orgànics"

Què és el compostatge casolà?

Què necessitem per fer compostatge?

El compostatge és un procés natural de descomposició dels residus
orgànics. Mitjançant un compostador o una pila al jardí de casa, podem
transformar aquests residus en
compost, d'una manera controlada,
imitant el procés de descomposició
que es produeix d'una manera
natural als nostres boscos. La
durada del procés sol ser d'uns sis
mesos, en funció de les atencions
que hi dediquem.

Un espai al jardí
Un compostador de material reciclat
o una pila
Unes tisores de podar o, en el millor
dels casos, una biotrituradora, per
trossejar les restes llenyoses
Una forca o un airejador per remenar la pila
Una regadora o una mànega amb
aspersió per regar la pila quan sigui
seca
Una pala i un garbell per refinar i
repartir el compost un cop és madur

Qui intervé en el compostatge?
En aquest procés, hi intervenen els mateixos microorganismes que
descomponen la fullaraca al bosc (fongs, bacteris, actinomicets,
invertebrats...).

Un bon exemple de sostenibilitat!
Una família
i un jardí

generen

Perquè facin bé la seva feina haurem d'assegurar-nos que tinguin:
aigua per beure

aire per respirar

es transforma

matèria orgànica fresca de
la cuina, de l'hort o del jardí
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matèria orgànica seca
(esporga, fulles seques...)

Tancant el cicle de la matèria orgànica a casa nostra, estalviem transport,
energia i emissions, i obtenim un adob molt útil per al consum propi.
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