NOTA DE PREMSA
COMENÇA LA SEGONA EDICIÓ DE LA CAMPANYA D'AUTOCOMPOSTATGE

FER COMPOST ÉS LA PERA!
La prevenció de residus esdevé la màxima prioritat en la jerarquia de principis de gestió
de residus que promulga la Unió Europea, amb la finalitat de construir una «societat del
reciclatge» i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
Dins del compromís amb el desenvolupament sostenible, des del Consorci de Residus i
Energia de Menorca, integrat per tots els ajuntaments de l'illa i el Consell Insular de
Menorca, es vol impulsar l'autocompostatge de la matèria orgànica, una bona ocasió per
aprendre a fer compost a ca nostra.
Per aquest motiu, i per segon any consecutiu, s'ha engegat la campanya FER COMPOST
ÉS LA PERA!, amb la què es vol seguir incidint en la importància de separar bé les restes
de menjar i els residus vegetals, com fulles, gespa o branques, i els avantatges que
suposa reciclar-los.

A través d'un senzill compostador que es pot instal·lar al pati de casa, es pot compostar la
matèria orgànica de forma natural, transformant-la en adob que es pot utilitzar per a les
plantes, l’hort o el jardí. Els residus que un habitatge genera de forma diària conté un 40%
de matèria orgànica que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d’humus per a les
plantes i els conreus. D’aquesta manera es contribueix a la reducció de residus i
s’aconsegueix reduir el consum d’adobs químics. Es calcula que amb un compostador,
cada habitant deixa de llençar 90 quilograms de fems al contenidor, cosa que suposa un
important estalvi econòmic en la gestió de residus.
Aprèn a fer compost amb els tallers que organitza el Consorci de Residus i Energia a tots
els pobles de Menorca. En total 9 tallers totalment gratuïts en els quals es rifaran
compostadors entre els assistents.
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I és que, el millor residu és aquell que no es produeix, motiu pel qual tenim l’obligació
legal i moral de cercar estratègies per a la reducció de residus.

Per a més informació:
Consorci de Residus i Energia de Menorca
971 35 41 72
rsu@cime.es
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