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Antoni Jaén, Banyoles

EL COMPOSTATGE COMUNITARI AL PLA DE L’ESTANY

La Comunitat de la Coromina

En aquesta edició del “Butlletí del Compostatge Casolà” des del Consell Comarcal
volem donar valor a les experiències en compostatge comunitari dutes a terme per
diferents entitats i iniciatives ciutadanes de la comarca. En aquest número mostrem
el projecte de compostatge comunitari de la comunitat de veïns de la Coromina de
Banyoles, al carrer Torres i Bages, 29, on ja fa uns anys que composten els residus
orgànics de les seves llars i el jardí de la comunitat.
Ens ha atès Antoni Jaén, promotor de la
iniciativa:
Quin any s’inicià el procés de compostatge? Vau assistir a alguna formació?
Aquesta iniciativa va començar el 2009. La
formació la vaig rebre jo particularment, en
un taller a Girona. D’altra banda des de la
comunitat hem fet estudi de documentació i recerca de manuals d’internet. Finalment, un cop iniciat el procés ens hem acollit a la campanya de compostatge casolà
que promou el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, que ha realitzat les visites de seguiment domiciliari per resoldre dubtes.
Què us va portar a començar?
Amb el jardí comunitari, es feia necessari
compostar les restes de segar, i també calia
animar els veïns a fer compost de qualitat
perquè fos més sostenible i més econòmic.
Quins residus orgànics composteu?
Herba i fulles del jardí, i restes orgàniques de
les llars, exceptuant-ne restes de carn i peix.

Quines actuacions de manteniment dueu a
terme? Com us organitzeu?
Voltegem la barreja un cop per setmana i,
per garantir la humitat de la barreja, ens
ajuda molt el rec automàtic que manté la
gespa. Des de la comunitat de veïns s’han
repartit fulletons i tríptics informatius a
les bústies i els panells de la comunitat
així com s’han enviat correus electrònics
informatius.
Un cop l’any duem a terme el buidatge de
compost, i se’n deixa a l’abast per a tots els
veïns. Les restes no compostades les tornem al compostador. L’any passat fins i tot
es van repartir bosses amb compost per a
les plantes dels particulars.
Heu tingut algun problema durant el procés? Com ho heu resolt?
Algun veí hi posava bosses compostables,
que realment dificultaven la barreja. L’arribada de la recollida selectiva de la FORM al
barri ha fet baixar la participació en l’ús del
compostador pels particulars.

RECORDA QUE...
a la deixalleria comarcal podeu trobar durant tot l’any restes de poda
triturada que us ajudaran a mantenir el procés correctament airejant
la barreja. La deixalleria del Pla de
l’Estany està situada a les instal·lacions de l’abocador de Puigpalter
a Banyoles.
Consulteu l’horari a:
www.plaestany.cat

Amb quina periodicitat obteniu compost?
On l’apliqueu?
Durant el primer any, cada dos o quatre
mesos. Actualment cada any. L’apliquem al
jardí mateix (plantes i gespa) i el repartim
per les jardineres dels pisos i les cases de
la comunitat.
Esteu satisfets de l’experiència?
Estem molt satisfest perquè aconseguim
autogestionar les restes del jardí i d’algunes llars sense males olors.

CONCLUSIONS
• La majoria dels participants composten
correctament: voltegen la barreja un cop
per setmana i utilitzen com a eina la forca,
que és la més recomanada. Aquells que
no ho fan amb la freqüència i intensitat
adequada tenen més problemes d’humitat.
• Després de les vistes de primer i segon
seguiment, només queden casos aïllats
amb problemes que es resolen durant la
segona visita.
Lola Molina, Esponellà

PER SABER-NE MÉS...
Els nous compostaires a la comarca
Durant els anys 2011 i 2012 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha continuat
apostant per la prevenció i gestió de residus mitjançant les campanyes de compostatge casolà arreu de la comarca.
Amb aquest objectiu s’han realitzat tallers
de formació per a nous usuaris dels municipis d’Esponellà, Sant Miquel de Campmajor, Vilademuls, Cornellà de Terri i Banyoles.
El taller de formació l’imparteix un tècnic
especialitzat en compostatge, que fomenta la participació dels assistents per introduir-los en la problemàtica dels residus i la
situació actual a la comarca abans d’explicar els passos a seguir per aconseguir compost i com controlar el procés.
Durant la visita, el mateix tècnic que imparteix el taller corregeix, en presència de
l’usuari, els possibles errors en el manteniment del procés i reforça les tasques executades correctament.
Tanmateix, tots els adherits a la campanya
disposen d’un telèfon d’atenció permanent
amb el tècnic per resoldre dubtes puntuals.

Les visites de seguiment dels nous usuaris
del 2011 han permès detectar que la majoria
dels compostaires segueixen correctament
les indicacions del taller i procuren abocar
la proporció adequada de restes seques i
restes de la cuina dins el compostador.

• En el 60% dels casos de compostadors
visitats en els dos seguiments s’ha trobat
que hi manca matèria seca estructurant
(branquillons, poda triturada, etc.).
El 2012 ja s’hi han adherit vuit usuaris
més, entre els quals es troben el CEIP Pla
de l’Ametller i la llar d’infants La Balca de
Banyoles. Tots estan en fase de seguiment
i està previst dur a terme un altre taller de
formació de nous usuaris.

Per facilitar l’aprenentatge dels nous
compostaires i el bon funcionament
del procés s’han dut a terme dues
visites de seguiment domiciliari al cap
d’un i quatre mesos després del taller.
També s’ha detectat que hi ha determinades èpoques de l’any en què la proporció canvia per l’augment de producció
de matèria orgànica humida (horts, més
fruita i verdura a la cuina i augment de la
producció de gespa) i els usuaris han de
varirar les accions de manteniment.
Així doncs els 22 nous usuaris s’autogestionen 4,5 tones/any de residus orgànics.
En total els compostaires de 2009, 2010 i
2011 ja suposen un estalvi de 18 tones/any
d’entrada de residus a l’abocador.

VOLEU FER COMPOSTATGE CASOLÀ?
SI VOLEU PARTICIPAR EN ALGUN
DELS TALLERS DE FORMACIÓ
HO PODEU FER:

• trucant al 972 57 35 50,
• enviant un correu electrònic a:
separes@plaestany.net
• al web: compostatge.plaestany.cat
(accediu a “Voleu fer compostatge”
i ompliu la butlleta d’inscripció).

CONSULTA LA VERSIÓ ELECTRÒNICA
compostatge.plaestany.cat

VISITA’NS TAMBÉ A FACEBOOK
www.facebook.com/separes

Quan es realitzi un nou taller us trucarem
per informar-vos-en i convidar-vos-hi.
Recordeu que per adquirir un compostador cal pagar 20 euros pel compostador
de 300 litres o 40 euros pel de 700 litres.

