
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Compostadors casolans.Image not found or type unknown

Compostadors casolans.

Castellar acollirà dilluns 3 de juny un taller d’autocompostatge
gratuït i obert a la ciutadania

Dimarts 28 de maig de 2019

Les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig al Servei d’Atenció Ciutadana

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert inscripcions a un taller
d’autocompostatge que es durà a terme el proper dilluns 3 de juny emmarcat en les
activitats del Dia Mundial del Medi Ambient.

Es tracta d’una proposta gratuïta que permetrà als assistents conèixer el cicle de la
matèria orgànica i el procés d’autocompostatge. Així, les persones que hi participin
aprendran a produir compost a partir de la matèria orgànica, bàsicament restes de
menjar i de jardí de mida petita, de manera que es puguin aprofitar aquestes restes a
la pròpia llar per poder fer un adob natural que es pot aplicar a les plantes, al jardí o
a l’hort. D’aquesta manera, es retornen al sòl els nutrients, i es tanca el cicle de la
matèria orgànica, un cicle que es veu simplificat pel fet que es produeix al mateix
lloc on es generen els residus orgànics.

Val a dir que l’orgànica representa la fracció més important dels residus generats a
les llars, i suposa aproximadament un 40% del pes total dels residus. Amb la
recollida selectiva, es produeixen diverses millores ambientals i es redueixen també
els residus de la llar que necessiten tractament, de manera que s’allarga la vida útil
dels dipòsits controlats, de les plantes incineradores i d’altres plantes de tractament
de residus. A més, es redueix l’emissió de gasos com el metà i el diòxid de carboni,
responsables de l’escalfament de l’atmosfera.

Per participar en aquest taller, que és obert a tothom, cal formalitzar inscripció, fins
al 31 de maig, al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador (pl. d’El Mirador, s/n),
trucant al telèfon 93 714 40 40 o presencialment dilluns i divendres de 8.30 a 14.30
h i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h.

El taller tindrà lloc a la Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador, de 18 a 19.30 hores. El
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, del qual forma part
l’Ajuntament de Castellar, serà l’encarregat de dur-lo a terme.
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