Kit d'eines de comunicació

Ciutadans

De la cuina al jardí:
tot cap al compostador!
Peles de fruita i verdura, marro de cafè, els cors de les pomes, flors marcides... Els residus orgànics suposen un
terç dels nostres residus diaris. Si es processen adequadament, 3 kg de residus orgànics es converteixen en 1 kg de
compost que ens és molt útil per adobar la terra del nostre jardí. I per això és doblement útil! Animeu‐vos a
compostar.
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Objectius
Animar la gent a fer compost a casa i també al barri (districte, carrer, etc.).

Què necessiteu?
Compostador comunitari
Què és? Un lloc on les llars participants poden portar‐hi els seus residus biodegradables de cuina i jardí per tal de
fer‐ne compost.
En què consisteix? Fer un grup amb l'objectiu de crear un nou compostador comunitari o, en cas d'existir‐ne ja
un, animar els veïns perquè hi duguin els seus residus.
Què es pot utilitzar per avaluar? La quantitat de residus orgànics que es compostaran durant la EWWR en
comptes de ser llençats amb el rebuig.
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Un taller per aprendre a compostar
Què és? Una sessió informativa sobre els avantatges de compostar els residus. Explicació dels avantatges i
principis bàsics del compostatge.
En què consisteix? Convideu els veïns al taller perquè s'animin a tenir un compostador i parleu‐ne també a la
gent del vostre barri.
Què es pot utilitzar per avaluar? El nombre de persones que es comprometen a fer un compostador a casa.

Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
Compostador comunitari
Si ja existeix una iniciativa similar a la teva àrea, demaneu al seu responsable si pot pesar els residus
biodegradables que la gent porta al compostador durant una setmana.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Un mes abans de la EWWR
Compostador comunitari
Si ja n'hi ha un: poseu‐vos en contacte amb els seus gestors i recopileu informació que us pugui ser útil per
sensibilitzar la gent, informar els vostres veïns i promoure la iniciativa.
Si no n'hi ha cap: aplegueu aquella gent que estigui interessada en crear un grup de treball.
Trobeu un espai (privat o públic) i planifiqueu un acord amb el propietari per tal que us el cedeixi.
Redacteu unes bones normes de gestió: nomeneu un director, organitzeu el procediment d'aportació del
material compostable, definiu els termes de repartiment del compost, etc.
Informeu de l'acció els veïns i altres possibles participants.
Prepareu el lloc on s'ubicarà el compostador. Proporcioneu bàscules i una pissarra a prop del compostador on els
participants puguin anotar el pes dels residus orgànics que hi han dut
Un taller per aprendre a compostar
Trobeu algú que vulgui dirigir la sessió informativa o feu un curset per poder fer vosaltres mateixos totes les
explicacions.
Decidiu lloc, dia i data de celebració de la sessió.
Feu difusió de la iniciativa. Compartiu tots els detalls sobre la sessió informativa (dia, lloc, hora, persona de
contacte, inscripció, etc.). Prioritzeu la comunicació sense paper (p. ex. a través de les xarxes socials) i, en cas de ser
necessari, feu uns quants pòsters i flyers per distribuir en punts estratègics.
Prepareu una llista on hi anotareu els noms i el nombre de persones que es comprometen a fer un compostador
a casa.
Aconseguiu l'equipament necessari.
Implementar l'acció
Durant la EWWR
Compostador comunitari
Reuniu els participants al voltant del compostador. Mostreu‐los què han de fer i expliqueu les normes de gestió
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que s'han de seguir per utilitzar el nou compostador comunitari. Recordeu donar un toc festiu a la inauguració del
nou compostador comunitari (p. ex. oferir una beguda als assistents)
Demaneu als participants que pesin els residus biodegradables que dipositaran durant la EWWR i que anotin el
pes registrat a la pissarra.

Un taller per aprendre a compostar
Feu la sessió informativa i, en finalitzar, demaneu als participants que han decidit fer un compostador a casa seva
que signin un registre.
Mètode d'avaluació
Compostador comunitari
Si el projecte ja existeix, compareu el pes mesurat durant la setmana de referència abans de la EWWR i el pes
mesurat durant la EWWR. La diferència ens indica la quantitat de residus biodegradables que no han acabat al cubell
de les escombraries gràcies a la vostra acció.
Si esteu instal∙lant un nou compostador comunitari, el pes mesurat durant la EWWR correspon al pes dels residus
biodegradables que no han acabat al cubell de les escombraries.
Un taller per aprendre a compostar
Compteu el nombre de persones que s'han sensibilitzat amb aquesta acció (p. ex. els assistents) i aquells que
s'han compromès a posar un compostador a casa.
Més informació
Informació general sobre compostadors individuals o col∙lectius i llista d'iniciatives (Brussel∙les, Bèlgica):
http://www.wormsasbl.org/
Exemples d'activitats (més exemples a www.ewwr.eu):
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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