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Compostatge urbà i comunitari
Serveis per administracions

espaiambiental.coop/compostatge-comunitari/

El Compostatge en l’àmbit urbà
Reciclatge km zero amb implicació ciutadana
El compostatge permet la implicació i la participació individual i col·lectiva
de la ciutadania en la gestió dels seus residus.

Naturalització de la ciutat
El compostatge forma part del procés de naturalització de la ciutat i
potencia la funció ecològica de les llars i els espais verds.

Estalvi d’emissions de canvi climàtic
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El compostatge permet tancar el cicle de la matèria orgànica reduint les
emissions de CO2 associades a la gestió de residus.

Servei integral de compostatge
Oferim un servei complert orientat a una implantació òptima del
compostatge al municipi.
1. Formació de compostaires:
Sessions de formació en les diferents tècniques de compostatge.

2. Seguiment de la comunitat compostaire:
Visites a compostaires, recollida d’informació, dinamització de la
comunitat i resolució d’incidències.
3. Implantació de compostatge comunitari:
Assessorament i gestió del compostatge en espais comunitaris.
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4. Activitats educatives per a centres educatius, entitats i famílies:
Tallers i activitats de descoberta del compostatge i el cicle de la
matèria orgànica.

Formació de compostaires
Dissenyem les sessions segons les necessitats i potencialitats del municipi.

Sessions de Formació de futurs compostaires
•

Informació pràctica de les dues tècniques de compostatge: jardí i
vermicompostatge. Tallers pràctics i vivencials.

•

Orientació i assessorament personalitzat.

•

Gestió de l’entrega del compostador a les famílies compostaires.

Aprofundiment i reforç
•

Sessions de reforç, aprofundiment tècnic, visites a projectes i intercanvi
d’experiències.
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Seguiment de la comunitat compostaire
Realitzem visites formatives i avaluatives amb l’objectiu de fer un seguiment
acurat i estimular els compostaires en el seu procés d’aprenentatge.
•

Visites protocolaritzades. Recollida d’informació i manteniment de les bases
de dades d’usuaris.

•

Telèfon, web i correu electrònic permanent d’atenció a dubtes i consultes.

•

Resolució d’incidències a domicili.
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Implantació del compostatge
comunitari
Acompanyem la posada en marxa i el funcionament de projectes de
compostatge comunitari, des de la implantació fins a la obtenció del compost.

• Creació de la comunitat compostaire i sinèrgies amb entitats del territori.
• Assessorament pedagògic i comunicatiu.
• Proposta d’activitats de dinamització dels compostadors.
• Assessorament i suport tècnic pel manteniment dels projectes.
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Activitats per a centres educatius,
entitats i famílies
Dora la compostadora
Taller per educació infantil, cicle inicial de primària i grups de famílies en el que
la Dora, un cuc de terra molt especial, explica com reciclar la matèria orgànica.

Cucs fent feina
Préstec d'un vermicompostador al centre o entitat, acompanyat d'una guia
d'activitats per diferents nivells. El centre podrà gestionar el compostador i
realitzar les activitats al llarg d'un curs escolar i optar a quedar-se el
vermicompostador.
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Amb qui treballem
• Formació de compostaires i seguiment de la comunitat
compostaire

Implantació i dinamització de quatre compostadors comunitaris a Barcelona:
- Barri Sagrada Família.
- Barri Barceloneta.
- Barri Raval (Plaça Folch i Torres).
- Barri Fort Pienc (Plaza Anna Lizaran).
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• Implantació de projectes de compostatge comunitari:
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