
CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ 
“A Blanes, amb compostadors, uns jardins millors” 

 
El 2 de març el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament iniciarà una nova campanya 
de compostatge casolà al municipi. Durant el 2006/07 es va realitzar una campanya 
pilot als barris de Mas Cremat, Residencial Blanes, Blanes Vistamar i Puig de la Dona i 
ara l’Ajuntament vol ampliar aquesta experiència als barris de Mas Guelo, Mas 
Borinot, Montferrant (carrers Abat Oliba, Lluís Millet, Àngel Guimerà i Abat 
Escarré), Sant Francesc, Corona i Residencial Santa Cristina. 
 
Aquells veïns que disposin de jardí o hort i estiguin interessats es podran inscriure a 
l’Ajuntament fins al 3 d’abril i l’Ajuntament els hi facilitarà un compostador de 420 
litres. Per obtenir-lo només caldrà dipositar prèviament una fiança de 30 euros a 
l’Ajuntament i venir a alguna de les xerrades-tallers que s’organitzaran: 
 
 

 
 
 
Per aprendre a utilitzar correctament el compostador l’Ajuntament també oferirà 
assessorament (domiciliari, telefònic i per Internet) a tots els compostaires mentres 
duri la campanya. 
 
Les inscripcions són limitades, així que l’Ajuntament respectarà estrictament l’ordre 
d’inscripció. 
 
Si ets de Blanes i estàs interessat en el compostatge, però no vius en cap d’aquestes 
zones on ara es realitzarà la campanya, pots adreçar-te igualment al Servei de Medi 
Ambient on t’agafaran les teves dades i t’inscriuran en una llista de reserva que es farà 
servir en el cas que no s’arribi al límit establert d’inscripcions amb els veïns de les 
zones incloses a la campanya.  
 
Per a més informació: 972 379 371 o mediambient@blanes.cat (Servei de Medi 
Ambient). 

 
 
 

 

1a XERRADA-TALLER 
Dissabte, 7 de març 
Escola Safa (Av. Estació, 43) 
11.00h  

2a XERRADA-TALLER 
Dissabte, 4 d’abril 
Escola Safa (Av. Estació, 43) 
11.00h  



A Blanes,
amb compostadors,

uns jardins millors

Inscripcions limitades. Consulta la 
data límit. Demana més informació:  

972 37 93 71
o a Internet:

http://www.blanes.cat/mediambient

Ajuntament 
de Blanes

Vols ser compostaire?

L'Ajuntament et facilita un compostador de 
420 litres. Per obtenir-lo cal dipositar una 
fiança de 30 euros a l'Ajuntament i venir a 
alguna de les xerrades-tallers que 
s'organitzin. La fiança es retornarà després 
de 6 mesos, una vegada es comprovi que es 
fa un bon ús del compostador.

Per aprendre a utilitzar correctament el 
compostador l'Ajuntament oferirà 
assessorament (domiciliari, telefònic i per 
Internet) a tots els compostaires.

Disseny i continguts: albert.pique@gmail.com Il·lustracions: tatay@aguait.com

mailto:albert.pique@gmail.com


Les quatre regles bàsiques del 
compostatge

El compostador ha d'anar muntat directament a terra

Per garantir el drenatge i un bon procés de compostatge. El compostador mai 
no es pot muntar sobre enrajolat o paviment.

El que llencem s'ha de barrejar a parts iguals

Tots els materials que podem compostar es divideixen en dos grans grups: la 
MATÈRIA VERDA (totes les restes de la cuina o gespa fresca), i la 
MATÈRIA LLENYOSA (gespa assecada, fulles seques, serradures, encenalls, 
poda petita...).
Cal abocar-los en el compostador en volums iguals cada vegada.

Remenar el que acabem de llençar

En abocar els diferents materials a parts iguals s'ha de remenar el que 
acabem de llençar. No és necessari remenar tot el contingut del 
compostador.

Mantenir la humitat

Si el compostador s'asseca el procés de compostatge s'atura. Si el 
compostador està muntat a l'ombra i l'aportació de material és 
periòdica, no caldrà regar-lo.

El compostatge és un procés natural

Permet transformar totes les restes 
orgàniques de la cuina i les restes vegetals 
del jardí en compost, un adob de primera 
qualitat per a les nostres plantes.

Millora la salut del jardí

Amb el compost regulem 
el PH del sòl, augmentem 
els continguts de 
matèria orgànica i 
microorganismes 
beneficiosos i obtenim 
plantes més sanes i 
resistents.

Ajuda al medi 
ambient

Compostant ens 
fem responsables 
d'una part dels 
nostres residus i 
contribuïm a 
allargar la vida  
dels abocadors.
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