Ajuntament d’Osor

NOTA INFORMATIVA DEL SERVEI COMARCAL DE COMPOSTATGE A OSOR
Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que el passat 1 d’abril es van instal·lar els punts
de compostatge comunitari d’Osor per poder fer la gestió selectiva de les restes
orgàniques del municipi.
Els compostadors comunitaris els trobareu als següents punts del municipi:
-

c/Major. Aparcament davant CERBUS.

-

c/Major. Aparcament davant can Quelic.

Una vegada finalitzats els tallers de compostatge, us informem que tots els habitatges que
no varen assistir-hi i no es van registrar es donaran d’alta en el servei de compostatge per la
modalitat de comunitari i han de fer servir el punt comunitari més proper a casa seva.
Us recordem que les dues modalitats del servei són:

-

Individual: adreçat a les famílies que tinguin espai al seu hort o jardí per instal·lar un
compostador o tenir un petit femer.

-

Comunitari: adreçat a les famílies que no poden tenir un compostador a casa.

En el cas que vulgueu donar-vos d’alta o canviar de modalitat i esteu interessats en el
funcionament d’aquest nou servei, us podeu adreçar a
- les oficines municipals de l’Ajuntament d’Osor de dilluns a divendres de 12:00h. a
13:30h, al telèfon 972 446000 o a l’adreça electrònica ajuntament@osor.cat
- a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Selva de dilluns a divendres de
9’00 a 14’00h al telèfon 972 84 21 61 o a l’adreça electrònica compostatge@selva.cat
(PODEU ESCOLLIR UNA DE LES 2 OPCIONS Ó COM HO CREIEU MÉS CONVENIENT)

ÚS DELS PUNTS DE COMPOSTATGE COMUNITARI
Què és el compostatge?
El compostatge és un procés natural de transformació de les restes orgàniques en compost,
un adob natural semblant a la terra vegetal.
Al compostador només hi podem posar:
• Restes de fruita i verdura
• Restes de marro de cafè i infusions
• Restes de carn i peix
• Taps de suro, paper de cuina i tovallons
• Pa sec
• Restes de jardí (gespa, fullaraca, poda triturada, etc)
• Restes d’horta sense terra
Les restes orgàniques s’han de llençar sense cap tipus de bossa.
Cal afegir restes seques sempre que utilitzem el compostador.

