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HI TROBAREU…   

 

Comencem el mes de maig, i compartim una nova entrega de recursos d’educació ambiental per reflexionar i 
actuar des de casa. 

Per a qualsevol consulta i/o proposta, restem a la vostra disposició. El Servei d’Educació Ambiental segueix 
virtualment. 

Cuideu-vos molt. 

 

UNA DATA IMPORTANT 

Del 3 al 9 de maig es celebra la Setmana Internacional del Compost. 

International Compost Awareness Week (ICAW 2020). 

ICAW 2020 a Catalunya. 

Us recordem alguns dels principals beneficis que aporta fer autocompostatge a casa o a l’escola: retorn de 
nutrients al sòl, tancament del cicle de la matèria orgànica, augment de la salut del sòl, reducció de l’ús de 
pesticides i productes químics, reducció de malalties de les plantes, reducció d’emissions de metà dels 
abocadors, mitigació del canvi climàtic. 

La Mancomunitat La Plana porta a terme projectes relacionats amb el compostatge i ofereix diversos serveis a la 
ciutadania: 

https://www.compostfoundation.org/ICAW/ICAW-Home
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/el_compost/icaw/icaw_2020/index.html
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 Assessorament sobre compostatge casolà. Es promou el compostatge casolà a la ciutadania oferint suport i 
visites als compostaires per ajudar-los en el procés i resoldre dubtes. Més informació. 

 Lliurament de poda, préstec de biotrituradora, venda de compost i compostadors. Més informació. 
 Planta de gestió de la matèria orgànica. Instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica que es 

recull mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis mancomunats. De la fracció orgànica 
separada pels ciutadans se n’obté un adob orgànic totalment estabilitzat i d’alta qualitat. És possible adquirir 
el compost, en sacs de 25 Kg o a granel. Vídeo de la planta de compostatge de la Mancomunitat. 

 Projecte de compostatge escolar. El Servei d’Educació Ambiental dinamitza projectes educatius de 
compostatge escolar, en què hi participen diverses escoles, com l’escola de Muntanyola, l’escola Valldeneu de 
Sant Martí de Centelles, l’escola Farigola se Seva o l’escola Les Pinediques de Taradell. A més, en breu es 
presentarà el dossier pedagògic Com pots fer compost, amb un recull d’activitats didàctiques per fer compost 
a l’escola. 

 Exposició La matèria orgànica. Exposició que pretén acostar la temàtica del cicle de la matèria orgànica a tot 
tipus de públics. Més informació. 

Durant aquesta setmana us animem a compartir fotografies del compost, del compostador, i de les hortalisses i 
flors adobades amb compost. 

Per fer difusió a les xarxes: @Mancoplana @residuscat #icaw2020 #ICAW #soillovescompost 
#SetmanaInternacionalCompost 

Sempre és un bon moment per començar a fer compostatge i reduir els residus. 

UN ARTICLE PER PENSAR 

9 enseñanzas medioambientales de la Covid-19. Article de José Luis Gallego publicat a la Vanguardia el 
29/04/2020. 

UNA NOTÍCIA D’ACTUALITAT 

Protegir la biodiversitat, clau per al benestar i per a la prevenció de pandèmies. Un estudi dirigit pel català Iago 
Otero demana invertir les prioritats del sistema econòmic i posar benestar i biodiversitat al davant de 
creixement. Notícia de la CCMA del 16/04/2020. 

UN RECURS EDUCATIU 

Documentals en guerra amb el plàstic. Xarxanet ofereix un llistat de propostes cinematogràfiques que, 
des d’una consciència ambientalista, t’ajudaran a reduir la contaminació plàstica. 

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Aprofiteu elements orgànics per pintar. Si us agrada fer experiments i pintar, podeu crear les vostres pròpies 
pintures naturals casolanes i practicar l’art de l’aprofitament. Sabeu que podeu fer pintures naturals amb 
espècies com el pebre vermell, la cúrcuma, el curri o el cafè? Barregeu-los amb aigua i a pintar! I si encara voleu 

http://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/assessorament-sobre-compostatge.html
http://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/lliurament-de-poda.html
http://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/venda-de-compost.html
http://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/venda-de-compost.html
https://www.youtube.com/watch?v=mSOtSUwBWTw
http://www.mancoplana.cat/93-arees/medi-ambient/prestec-de-materials-i-recursos-educatius.html
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20200429/48789925039/9-ensenanzas-medioambientales-de-la-covid-19.html
https://www.ccma.cat/324/protegir-la-biodiversitat-clau-per-al-benestar-i-per-a-la-prevencio-de-pandemies/noticia/3004908/
https://xarxanet.org/ambiental/noticies/documentals-en-guerra-amb-el-plastic
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arriscar més, proveu de fer tints amb peles, fulles o polpa de les restes de fruites i/o hortalisses. Només cal que 
les bulliu i/o les xafeu i les barregeu amb aigua o oli. Aprofiteu tot el menjar, no llenceu res. 

UN VÍDEO 

Man 2020. Després del vídeo viral Man, Steve Cutts publica un nou curtmetratge d’animació que ens convida a 
reflexionar sobre com la natura s’està fent un lloc durant la pandèmia de la Covid-19. Durada: 1:05 min. 

UN CONSELL 

Fixeu-vos en evitar el malbaratament alimentari. Alguns consells: congelar els aliments, planificar 
bé els àpats, fixar-se en la data de caducitat, reaprofitar els aliments a la cuina i estalviar, fer 
conserves… I us animem a iniciar-vos en el món de l’autocompostatge per reciclar totes les restes 
orgàniques que genereu a la llar (peles de fruita i verdura, gespa, restes de poda…). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0

