
 

AL BARRI,

RESIDU
ZERO
COM QUE SEPARES BÉ ELS RESIDUS ORGÀNICS, ARA

El compostatge ens permet transformar els
nostres residus orgànics en un adob natural i de
qualitat.

Si voleu participar en aquest projecte de
compostatge comunitari adreceu-vos a:

www.barcelona.cat/ecologiaurbana

PARTICIPEU I FEM COMPOST
ENTRE TOTS!

FEM COMPOSTATGE COMUNITARI

SUMA’T A

L’ESTIL ZERO!

Hort de Can Valent
Carrer Pintor Alsamora, 14 
compostcanvalent@gmail.com

Horari d’hivern: 
Dimarts i dissabte de 12 a 14 h  
Dijous de 17 a 19 h

Horari d’estiu: 
Dimarts, dijous i dissabte de 19 i 21 h



Què és el compostatge?
El compostatge és un procés que permet 
transformar la matèria orgànica en compost, un 
adob natural i de gran qualitat, de color fosc i 
olor a terra humida, que aporta gran quantitat de 
nutrients al sòl.

És molt similar al procés que es dóna de manera 
natural als boscos: se n’encarreguen una sèrie 
d’organismes descomponedors i, si es fa 
correctament, no provoca molèsties ni males olors.

Què és el compostatge comunitari?
En ciutats com Barcelona, on molts domicilis no 
disposen de jardí, el compostatge comunitari 
permet que veïns i veïnes fem compost de forma 
col·lectiva en espais comuns o públics. 

Si fem compostatge, reciclem la matèria orgànica 
amb qualitat i proximitat, contribuïm a reduir els 
residus municipals i generem un estalvi econòmic.

Què es pot compostar?

Es pot llençar

Restes crues de verdures, fruita i flors

Marro de cafè i restes d’infusions

Closques d’ous i fruits secs

Restes de jardineria i horta trossejades

Paper de cuina i tovallons de paper

(*) Malgrat que també són matèria orgànica, poden atreure 
animalons (ratolins, gats) i insectes o provocar males olors.

És convenient tapar les restes més humides amb material sec 
(esporga, fusta triturada, fullaraca...) per tal de reduir la presència 
de mosques.

Com podeu participar?

Podeu aportar les restes orgàniques de la vostra 
cuina, plantes o jardí de forma regular o puntual. A 
canvi rebreu una part del compost produït per aplicar 
a les vostres plantes. 

No es pot llençar

Restes d’aliments cuinats i làctics (*)

Restes de carn i ossos  (*)

Restes de peix, espines i closques de marisc (*)

Fusta tractada, terra i excrements d’animals

Residus inorgànics i especials com plàstics, 
metalls, bolquers...


