








L’autocompostatge individual i comunitari són eixos bàsics de les estratègies de prevenció de 
residus municipals. La gestió de la fracció orgànica al mateix lloc d’origen evita que s’hagi de 
gestionar dins els sistemes de recollida municipal.

És una tecnologia senzilla, robusta i versàtil, aplicable a molts diferents contextos socials i 
territorials, inclosos àmbits urbans densos. Permet, a més, la implicació i la participació de la 
ciutadania en la gestió dels residus de forma individual o col·lectiva.



Tant les estratègies d’impuls del verd urbà com les que busquen fer més ecològica la seva gestió 
han de considerar el compostatge com a part del procés de naturalització de la ciutats. El 
compostatge permet tancar el cicle de la matèria orgànica i potencia la funció ecològica dels 
espais verds, ajudant a disposar d’hàbitats de més qualitat.

Espai Ambiental Cooperativa compta amb experiència en la gestió de projectes de compostatge 
comunitari, així com en formació, tallers i activitats educatives sobre compostatge.



TALLER INTRODUCTORI AL COMPOSTATGE: 
COMPOSTATGE DE JARDÍ I VERMICOMPOSTATGE

• Explicació del procés de compostatge.

• Informació pràctica de les dues tècniques 
d’autocompostatge: jardí i vermi.

• Orientació i assessorament sobre quina tècnica pot 
ser més adequada en cada cas.

Aquest taller introductori es pot plantejar com a 
activitat a l'aire lliure en el marc de fires i 
esdeveniments.

Durada: 1 hora



TALLERS D'APROFUNDIMENT

• Sessions específiques per formar futurs 
compostaires en una de les tècniques 
d’autocompostatge.

• Explicació dels aspectes teòrics i pràctics 
fonamentals del procés de compostatge: ubicació, 
requisits, espai, resolució de problemes, etc.

Durada: 2 hores



DORA LA COMPOSTADORA

La Dora és un cuc de terra molt especial que ens 
ensenyarà com reciclar les restes orgàniques amb 
l’ajuda dels cucs que viuen al vermicompostador.

Educació infantil, cicle inicial de primària i famílies. 
Durada: 1 hora.

COM RECICLA LA NATURA?

Taller pràctic per descobrir el cicle de la matèria 
orgànica, els tipus de compost i experimentar amb 
les seves propietats.

Cicle mitjà i superior de primària, ESO i Batxillerat. 
Durada: 2 hores.



CUCS FENT FEINA A L'ESCOLA

Préstec d'un vermicompostador al centre acompanyat 
d'una guia d'activitats per diferents nivells. El centre 
podrà gestionar el compostador i realitzar les activitats 
al llarg d'un curs escolar.  

Al final del projecte el centre podrà optar a quedar-se 
el vermicompostador.



IMPULS A LA CREACIÓ DE PROJECTES DE 
COMPOSTATGE COMUNITARI

• Assessorament per a la posada en marxa del 
projecte.

• Creació de sinèrgies i xarxes amb entitats 
socials i del territori. 

• Assessorament pedagògic i comunicatiu. 

• Proposta d’activitats de dinamització dels 
compostadors. 

Adreçat a horts municipals, escolars o altres 
espais comunitaris o veïnals.



SUPORT TÈCNIC A PROJECTES EXISTENTS

• Visita i seguiment a projectes de 
compostatge.  

• Avaluació de l’estat dels compostadors. 

• Assessorament i suport tècnic (eines, 
manteniment, ubicació...). 

• Accions de formació a mida per a la 
comunitat de compostaires.



Assessorament i seguiment a compostaires particulars.

Redacció de projectes a mida sobre autocompostatge.

Disseny de campanyes, estratègies de comunicació i 
publicacions o materials educatius sobre autocompostatge.

Suport a la redacció de subvencions.



Contacte:
projectes@espaiambiental.com


