ACTA DEL TALLER D’AGENDA LOCAL 21 D’ALAIOR:
LA REDUCCIÓ DE RESIDUS
LLOC:SALA D’ACTIVITATS CIUTADANES DE L’AJUNTAMENT D’ALAIOR
DIA:Dilluns dia 28 de maig del 2018
HORA:de les 20.00 a

les 21.30h aprox.

ASSISTÈNCIA:
Hi assisteixen 13 persones:

Nom de l’assistent

Entitat/Càrrec

1

Laia Garcia Domingo

Ajuntament Alaior

2

Marianna Mascaró Pons

Ajuntament Alaior

3

Paco Perea Villalonga

AHFM

4

Anna Gomila Orfila

Càritas

5

Josep Maria Teis Matavera

Cooperativa San Crispin

6

Catalina Gomila Sans

Mestresses de casa

7

Maties Mascaró Mir

Ciutadà

8

Sebastian Garriga Cardona

Tennis Taula

9

Sebastià Pons Rotger

Pagès

10

Úrsula Torres Sans

Ajuntadora

11

Eulàlia Torrà i Canyelles

Junts per Lô

12

Júlia Álvarez

13

Roger Ferrer Kemp

Regidor PP Aj. Alaior

14
OBJECTIU 1:Seguir elaborant propostes per el repte de la reducció de
residus.

Assumptes a tractar:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Trasllat d’informació
1. Informació dels informadors ambientals sobre residus
3. Compostatge domèstic i comunitari amb en Sam Pons, biòleg expert en
compostatge comunitari.
4. Proposta de data i ordre del dia de la propera reunió.
5. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la reunió:
En primer lloc es comenta la possibilitat de començar a petita escala un
proposta de compostatge comunitari.
El regidor Roger Ferrer Kemp, presenta a Sam Pons, biòleg i col·laborador
del taller fet amb el Consorci de Residus.
Sam Pons, fa la seva intervenció dividida en dues parts, una primera part
explicant a tall de resum el que es va parlar en el taller “Fer compost
és la pera” i una segona part on dona exemples de Compostatge comunitari,
juntament amb alguns ítems a tenir en compte a l’hora d’implementar-lo.
En la primera part de l’explicació, Sam Pons esmenta la importància de
trobar un bon lloc per la compostadora i la implicació en el procés de
compostatge. Recorda també que no és innovadora, ja que els avantpassats
del camp ja utilitzaven aquesta tècnica.
En el transcurs de l’explicació de la segona part, Sam Pons dona exemples
a nivell peninsular de CC.AA que porten a terme el compostatge comunitari
i
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Barcelona).
Catalina Gomila, recorda que no totes les persones tenen l’espai a casa
seva per poder tenir una compostadora, i que cada cop les vivendes són
més reduïdes.

Sam Pons presenta el que

per ell són els ítems, a tenir en compte alhora

de posar en marxa el compostatge comunitari.
En el moment de buscar l’espai es parla de posar-ho en un lloc còmode per
tothom i que alhora pugui ser
regidor Roger Ferrer, proposa

profitós a nivell de naturalesa. El
fer-ho al costat dels horts socials de

manera generalitzada les participants hi venen d’acord.
Surten propostes com incloure les escoles, fer un concurs de LA MILLOR
FAMÍLIA

COMPOSTADORA,

vincular

les

persones

encarregades

dels

horts,

utilitzar les restes de poda com a aport de carboni, implicar a la
brigada de jardineria, que l’ajuntament doni els cubells per posar-hi la
matèria orgànica, …
Es parla també de la necessitat de la implicació i el compromís de les
persones que vulguin entrar el procés de compostatge comunitari.
Sam Pons esmenta de manera més detallada com es situen les compostadores
a la ciutat de Barcelona, mostrant exemples gràfics. Explica també que
s’ha de començar a petita escala fent com una “prova pilot” per veure
quins aspectes s’han de millorar i canviar. També s’ha de tenir en compte
que hi ha d’haver una persona tècnica per poder anar fent revisions.
Júlia Álvarez, obra el tema de l’abocador de Milà i explica que el serà
un problema del futur si no es comencen a fer canvis en el present.

S’acorda fer una propera reunió dia

30/07/2018

a les 20.00h

S’aixeca la reunió, de la qual s’estén aquesta acta.

