
 COMPOSTAR, COMPOSTAR, COMPOSTAR, COMPOSTAR,     
UN GEST UN GEST UN GEST UN GEST 100% NATURAL!100% NATURAL!100% NATURAL!100% NATURAL!    
    Què diferent seria l’Què diferent seria l’Què diferent seria l’Què diferent seria l’agressió humanaagressió humanaagressió humanaagressió humana al medi ambient si el volum  al medi ambient si el volum  al medi ambient si el volum  al medi ambient si el volum 
d’escombrariesd’escombrariesd’escombrariesd’escombraries fos la meitat del que ara és i si, enlloc de fer servir substàncies  fos la meitat del que ara és i si, enlloc de fer servir substàncies  fos la meitat del que ara és i si, enlloc de fer servir substàncies  fos la meitat del que ara és i si, enlloc de fer servir substàncies 
químiques com a adobquímiques com a adobquímiques com a adobquímiques com a adob    ----que esgoten els sòls i desnaturalitque esgoten els sòls i desnaturalitque esgoten els sòls i desnaturalitque esgoten els sòls i desnaturalitzen els producteszen els producteszen els producteszen els productes---- els  els  els  els 
agricultors empressin adob natural, orgànic.agricultors empressin adob natural, orgànic.agricultors empressin adob natural, orgànic.agricultors empressin adob natural, orgànic.        
    

Sabies què?Sabies què?Sabies què?Sabies què?    
    Si al llarg del temps aneu llençant tota la matèria orgànica al mateix Si al llarg del temps aneu llençant tota la matèria orgànica al mateix Si al llarg del temps aneu llençant tota la matèria orgànica al mateix Si al llarg del temps aneu llençant tota la matèria orgànica al mateix 
lloc, mantelloc, mantelloc, mantelloc, manteniu aquest espai lleugerament huniu aquest espai lleugerament huniu aquest espai lleugerament huniu aquest espai lleugerament humitejat i hi procureu una circulació mitejat i hi procureu una circulació mitejat i hi procureu una circulació mitejat i hi procureu una circulació 
d’aire adient, es prodd’aire adient, es prodd’aire adient, es prodd’aire adient, es produirà una reacció aeròbica a través del diversos uirà una reacció aeròbica a través del diversos uirà una reacció aeròbica a través del diversos uirà una reacció aeròbica a través del diversos 
microorganismes (bacterismicroorganismes (bacterismicroorganismes (bacterismicroorganismes (bacteris))))  que s’hi generen. El resultat serà una massa   que s’hi generen. El resultat serà una massa   que s’hi generen. El resultat serà una massa   que s’hi generen. El resultat serà una massa 
compacta rcompacta rcompacta rcompacta recomanable com a adob. A aquestecomanable com a adob. A aquestecomanable com a adob. A aquestecomanable com a adob. A aquest procés biològic se l’anomena  procés biològic se l’anomena  procés biològic se l’anomena  procés biològic se l’anomena 
“compostatge”, i al material resultant, “compost”“compostatge”, i al material resultant, “compost”“compostatge”, i al material resultant, “compost”“compostatge”, i al material resultant, “compost”. Als recipient. Als recipient. Als recipient. Als recipients preparats per as preparats per as preparats per as preparats per a    
dur a terme el procés de compostatge se’ls coneix com a “compostadors”.dur a terme el procés de compostatge se’ls coneix com a “compostadors”.dur a terme el procés de compostatge se’ls coneix com a “compostadors”.dur a terme el procés de compostatge se’ls coneix com a “compostadors”.    
A l’Alt Camp, cadascú de nosaltres produeix 530 Kg d’escombraries en un A l’Alt Camp, cadascú de nosaltres produeix 530 Kg d’escombraries en un A l’Alt Camp, cadascú de nosaltres produeix 530 Kg d’escombraries en un A l’Alt Camp, cadascú de nosaltres produeix 530 Kg d’escombraries en un 
any. Gairebé la meitat de la brossa que produïm és matèria orgànica. any. Gairebé la meitat de la brossa que produïm és matèria orgànica. any. Gairebé la meitat de la brossa que produïm és matèria orgànica. any. Gairebé la meitat de la brossa que produïm és matèria orgànica.     
L’any 2006, tots els ciuL’any 2006, tots els ciuL’any 2006, tots els ciuL’any 2006, tots els ciutadans de la nostra comarca van aconseguir tadans de la nostra comarca van aconseguir tadans de la nostra comarca van aconseguir tadans de la nostra comarca van aconseguir 
compostar més d’un milió de quilos de matèria orgànica. Gairebé s’ha doblat compostar més d’un milió de quilos de matèria orgànica. Gairebé s’ha doblat compostar més d’un milió de quilos de matèria orgànica. Gairebé s’ha doblat compostar més d’un milió de quilos de matèria orgànica. Gairebé s’ha doblat 
la xifra del 2005, però encara queda molt per fer, ja que només recuperem la xifra del 2005, però encara queda molt per fer, ja que només recuperem la xifra del 2005, però encara queda molt per fer, ja que només recuperem la xifra del 2005, però encara queda molt per fer, ja que només recuperem 
el 23% de tota la matèria orgànica que produïm.el 23% de tota la matèria orgànica que produïm.el 23% de tota la matèria orgànica que produïm.el 23% de tota la matèria orgànica que produïm.        
    

Coses fàcils Coses fàcils Coses fàcils Coses fàcils de fer :de fer :de fer :de fer :    
    Recollir tot tipus de matèria orgànica: restes de verdura, restes de carn, Recollir tot tipus de matèria orgànica: restes de verdura, restes de carn, Recollir tot tipus de matèria orgànica: restes de verdura, restes de carn, Recollir tot tipus de matèria orgànica: restes de verdura, restes de carn, 
peix i ossos, restes de fruita, closques d’ou, de fruits secs i altres, restes del peix i ossos, restes de fruita, closques d’ou, de fruits secs i altres, restes del peix i ossos, restes de fruita, closques d’ou, de fruits secs i altres, restes del peix i ossos, restes de fruita, closques d’ou, de fruits secs i altres, restes del 
jardí: branquillons i fulles.jardí: branquillons i fulles.jardí: branquillons i fulles.jardí: branquillons i fulles.    AbocarAbocarAbocarAbocar----ho al cubell de matèria orgànica de la ho al cubell de matèria orgànica de la ho al cubell de matèria orgànica de la ho al cubell de matèria orgànica de la 
cuinacuinacuinacuina i segu i segu i segu i seguidament al contenidor beix de tapa marró. Els camions ho idament al contenidor beix de tapa marró. Els camions ho idament al contenidor beix de tapa marró. Els camions ho idament al contenidor beix de tapa marró. Els camions ho 
passaran a recollirpassaran a recollirpassaran a recollirpassaran a recollir i  i  i  i  ho portaran a la planta de compostatge. Tots aquests  ho portaran a la planta de compostatge. Tots aquests  ho portaran a la planta de compostatge. Tots aquests  ho portaran a la planta de compostatge. Tots aquests 
residus es transformaranresidus es transformaranresidus es transformaranresidus es transformaran en compost, en compost, en compost, en compost, un adob orgànic  un adob orgànic  un adob orgànic  un adob orgànic natural que es podrànatural que es podrànatural que es podrànatural que es podrà    
utilitzar en la jardineria  o en l’agricultura.utilitzar en la jardineria  o en l’agricultura.utilitzar en la jardineria  o en l’agricultura.utilitzar en la jardineria  o en l’agricultura.    
            
Hem de seguir compostant fins que es converteixi en un gest 100% natural!Hem de seguir compostant fins que es converteixi en un gest 100% natural!Hem de seguir compostant fins que es converteixi en un gest 100% natural!Hem de seguir compostant fins que es converteixi en un gest 100% natural!    
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