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Tel:977.600.895 / celrogent@celrogent.com

ACTUACIONS PER AL
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA

I L’AUTOCOMPOSTATGE

A continuació us relacionem les actuacions que Cel Rogent us ofereix per a promoure la recollida 

selectiva i/o autocompostatge de la fracció orgànica. Totes aquestes actuacions es poden combinar 

i adaptar a la realitat del vostre municipi.

 www.celrogent.com

En campanyes de nova implantació o d’ampliació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 

sovint cal anar a trobar el ciutadà que passeja pel carrer per informar-lo dels nous contenidors o 

d’altres detalls de la recollida dels residus al municipi.

És també el moment idoni per establir una conversa informal amb els veïns i que aquests puguin 

resoldre els seus dubtes relacionats amb la gestió de residus.

En el muntatge de punts informatius per a la nova implantació o reforç de la recollida de matèria 

orgànica, incorporem algun element d’interès com la distribució de bossetes de compost, o de 

cubells i bosses compostables si cal repartir-les en aquell municipi, per tal de que siguin els 

mateixos ciutadans que s’acostin al punt.

També hem realitzat campanyes de repartiment porta a porta de cubells per a l’orgànica a ciutats 

com Valls, Reus o Vila-seca.

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL

Punt informatiu per a campanya de reforç de la recollida de la FORM.
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Els sopars populars, d’entitats, d’escoles o de festa major són moments idonis per realitzar accions 

de sensibilització ambiental relacionades amb els residus i la recollida selectiva. A la presència 

d’un grup més o menys gran de ciutadans, cal afegir que durant l’àpat s’hauran de gestionar – és 

a dir, llençar -  els residus resultants.

Sense destorbar en cap moment el curs habitual de la festa, els nostres educadors ambientals 

vetllen per a la correcta situació i ús dels contenidors de selectiva, informen als comensals del 

destí dels residus i resolen els seus dubtes relacionats amb la seva gestió.

Les accions informatives en àpats populars, a més, són moments idonis per a promoure la realització 

de festes més sostenibles, amb l’ús de vaixella compostable o bé de gots reutilitzables.

Els infants i joves del municipi són els ciutadans del futur, i de la seva informació i sensibilització 

depenen els hàbits futurs de la població. A més, són una porta d’entrada directa a les respectives 

famílies, i uns eficaços transmissors de missatges ambientals que, al contrari d’altres coneixements, 

passen “de fills a pares” i no de pares a fills.

Cel Rogent realitzem diverses activitats adreçades a les escoles i instituts amb aquest objectiu. 

Concretament:

- Activitat “escura amb cura”, de dues hores de durada, adreçat especialment a cicle superior 

i a secundària. En forma de joc cooperatiu, els alumnes treballen quins són els residus que es 

llencen al contenidor marró, el funcionament del compostatge de la matèria orgànica i els múltiples 

factors que hi intervenen. Es realitza a l’aula.

AMBIENTALITZACIÓ DE FESTES

PROGRAMA EDUCATIU PER A LES ESCOLES I INSTITUTS

Accions informatives i de sensibilització durant un sopar popular.
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Activitat “escura amb cura”

Visita d’adults a la planta de compostatge

- Visites didàctiques a la Planta de Compostatge més propera a la vostra població. A partir 

de cicle mitjà.

- Treball didàctic amb el compostador del centre, en el cas de que aquest en disposi. 

Assessorem als mestres i els facilitem material didàctic per tal de que el compostador del centre 

s’aprofiti al màxim com a recurs d’aprenentatge . Aquest treball amb el compostador és un eficaç 

element d’informació i sensibilització per a les famílies, ja que sovint els alumnes porten matèria 

vegetal de casa per al compostador, i a final de curs poden prendre una bosseta del compost 

resultant cap a casa. 
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El compostatge casolà és alhora un mecanisme de prevenció de residus orgànics i una eina de 

sensibilització ambiental. Compostar els propis residus al jardí de casa fomenta una conducta 

responsable envers les pròpies deixalles. Alhora, la reducció de la fracció orgànica que es recull es 

tradueix a la llarga en un estalvi econòmic per les finances municipals.

Qualsevol persona que disposi d’un petit jardí o un altre espai amb terra pot instal·lar-hi un 

compostador i fer el seu compost a partir dels seus propis residus orgànics. Amb un assessorament 

adequat, la tècnica del compostatge casolà és senzilla, i no té perquè produir males olors. Com a 

mostra, un bon nombre d’escoles en els darrers anys han optat per fer compostatge al propi centre 

escolar.

Els ajuntaments que opten per la creació d’una Xarxa de Compostatge Casolà al seu municipi 

solen subvencionar l’adquisició del compostador als veïns interessats, els quals es comprometen 

a rebre l’assessorament corresponent i utilitzar-lo.

Cel Rogent té una llarga experiència en realització de cursos inicials de formació i en el seguiment 

i assessorament dels compostadors, ja siguin particulars o escoles.

FOMENT DE L’AUTOCOMPOSTATGE

Alumnes al compostador del centre educatiu.


