
Com puc començar

Què puc fer

XARXAMés info

si em sorgeixen dubtes?

a compostar? auto-

compos-

tatge
Sol·licita el compostador a l’Ajuntament, 
trucant al 977 83 70 05 o enviant un correu 
electrònic a ajuntament@mont-roig.cat

No pateixis, no estàs sol/a, suma’t a la 
Xarxa de compostaires de Mont-roig del Camp! 

Només cal que segueixis el canal de Telegram 
@Compostaires Mont-roig Miami. 

Hi trobaràs consells, informació i t’ajudarem a resoldre 
els teus dubtes.

Fracció orgànica

COMENÇAR
REDUIR i 

RECICLAR tot
és Més info:

www.reduirireciclar.mont-roig.cat 

Sabies que el

Fes autocompostatge! 
Tot són beneficis! 

Mitjançant el compostatge els residus 
orgànics es transformen en compost,
un adob natural que podràs utilitzar 
a l’hort o al jardí.

Pots reciclar les restes orgàniques 
a casa instal·lant un compostador 
al jardí. Al cap d’uns 4 o 5 mesos 
obtindràs un compost de qualitat! 

DE LA BROSSA SÓN 

RESIDUS 
QUE ES PODEN 
COMPOSTAR?

40%
Telegram

Reduiràs gairebé 
a la meitat les 
escombraries 
que llences.

Aconseguiràs un 
fertilitzant natural 
per a les plantes 
i horts. 

Ajudaràs a millorar 
la qualitat del 
sòl evitant l’ús 
de fertilitzants. 

COMENÇAR

REDUIR i RECICLAR totés

¿Quieres esta información en castellano? 
Encuéntrala en la web www.reduirireciclar.mont-roig.cat/es

En el manipulat i repartiment d’aquest fulletó s’han utilitzat desinfectants 
amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.



Què t’indiquenQuines restes
els següents símptomes?puc compostar?

La barreja està 
freda i seca

Hi ha poc material compostant

Hi ha un excés de restes seques

Es volteja massa sovint

Afegir més restes orgàniques
Afegir restes humides o regar
Remenar menys sovint

La barreja està 
massa humida

Hi ha un excés de restes 
humides. La barreja s’ha mullat 
per la pluja o s’ha regat massa

Afegir restes seques 
i remenar

La barreja 
fa pudor

Hi ha manca d’oxigen
Hi ha excés d’humitat

Afegir restes seques 
i remenar

La barreja 
fa olor d’amoníac

Hi ha un excés de residus 
humits (nitrogen)

Afegir restes seques 
i remenar

Aparició 
de floridures 
o tels blancs

Hi ha un creixement 
de fongs, hi ha activitat 
bacteriana

No cal preocupar-se, 
és un bon senyal

Presència 
de mosques 
de la fruita

La barreja no està ben feta i hi 
ha restes fresques en superfície 

Hi ha un excés d’humitat

Voltejar la barreja per tal que 
les restes fresques no quedin 
a la superfície

De la cuina

La majoria de restes que generes a 
la cuina, jardí o hort  

NO 
compostis...

Del jardí o de l’hort
Símptoma Per què passa? Què cal fer?

Quan ja tinguis experiència

• Restes de fruita i verdura
• Closques d’ou i fruits secs
• Pa sec
• Marro del cafè i restes d’infusions
• Menjar cuinat
• Taps de suro i llumins

• Gespa
• Fullaraca, branques petites i pinyes
• Restes de poda triturades
• Restes de l’hort
• Flors i rams marcits

• Restes de carn i peix
• Ossos, espines i closques de marisc
• Paper de cuina brut de menjar
• Pells de cítrics

Fustes tractades o aglomerats, excrements d’animals domèstics, grans quantitats de 
vegetals podrits, plantes o fruits malalts, qualsevol residu inorgànic o no biodegradable

• Pinassa i cendres completament 
fredes i apagades

Quan ja tinguis experiència

Què has de fer per obtenir 

Com puc saber si el procés  

un adob de qualitat?

funciona correctament?

Està llest si...

Escull una
bona ubicació

resguardada del sol 
directe i la pluja 

Posa una capa 
drenant

al fons entre 
10-30 cm 

Mantingues una 
bona proporció 

humida/seca
(1/1) 

Volteja la mescla
un cop per
 setmana, 

com a mínim 

Controla
la humitat,

ni massa seca 
ni xopa 

Quan remenes 
la mescla fumeja

Fa olor de terra de bosc i 
ja no fumeja

Observes la presència 
d’alguns invertebrats

 i no fa mala olor

Agafa un grapat 
de la mescla amb la mà 

i apreta-la, si suqueja està 
massa humida

 i necessita restes seques, 
si no suqueja obre 

la mà, si s’esmicola 
ràpidament està massa 

seca, rega-la una mica

Té un color marró fosc 
i taca molt poc les mans 

No s’hi reconeix cap 
tipus de resta, excepte 
alguna branqueta 
o pinyols


