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Fem compost al parc
Reciclar la matèria orgànica

Data d’inici: 1998

Promotors

Ajuntament de Barcelona
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal
C/ Tarragona, 173
Barcelona 08014
Tel. 93.413.24.00

Difondre el compostatge col·lectiu a la ciutat de Barcelona, conscienciant als ciutadans
de la necessitat de reciclar i compostar les restes orgàniques produïdes als domicilis,
així com donar a conèixer la possibilitat del compostatge individual.

A través del compostatge s’obté, per un procés natural, un adob orgànic de gran
qualitat que:
• Millora l’estructura del sòl
• Permet una aportació contínua de nutrients per a les plantes
• Substitueix els fertilitzants o adobs artificials
• Redueix la brossa, evitant la recollida, el tractament i les emissions associades de   

molts residus orgànics.

objectius de 
l’actuació 

La tardor de 1998, es va
engegar el projecte “Fem
compost al parc” amb 6
unitats de compostatge al
Parc del Clot, Parc de la
Pegaso, Parc de Can Sabaté,
Parc de la Ciutadella,
Jardins de Montbau i Can
Cadena, i es va afegir la
Sagrada Família l’any
següent. Amb motiu de la
Festa de la Tardor del 2000,
s’ha dotat a cada districte
de la ciutat d’una unitat de
compostatge, ampliant el
projecte a 5 nous espais
verds (Jardins de les Corts,
Jardins de Joan Vinyoli, Parc
de la Guineueta, Plaça
Joanic, Plaça Gaudí).

El programa es desenvolupa
amb la participació directa
dels veïns de cada zona,
coordinat conjuntament
per Parcs i Jardins i les
associacions de veïns. Els
ciutadans dipositen les
restes orgàniques a la
unitat de compostatge, en
la que el conservador del
parc hi afegeix restes
vegetals i compost ja fet.
Després d’un procés d’uns
9 mesos, es reparteix el
compost entre els veïns
participants perquè el facin
servir com a adob per a les
seves plantes.

Fins a la tardor del 2000,
han col·laborat en el projec-
te 203 famílies, s’ha aportat
un total de 7,2 m3 de matè-
ria orgànica i s’ha aconse-

guit 3,6 m3 de compost. En
el futur, s’espera estendre
els punts de recollida a
totes les zones verdes de 

la ciutat i anar incremen-
tant els ciutadans que hi
participen.

descripció de 
l’actuació

Unitat de compostatge de Can Sabaté

Un conservador del parc s’encarrega del procés del compost



Altres experiències
similars

El model de compostatge de la
ciutat de Zuric s’ha consolidat
com una experiència de referència
obligada per a qualsevol projecte
de compostatge en origen. Altres
ciutats com Munic, Viena, Basilea
o Nova York han iniciat projectes
similars.

Què és una unitat de compostatge?

Està formada per un recinte tancat d’uns 10-20
m2, on s’ubiquen tres mòduls que s’identifiquen
amb tres colors diferents:
Verd: mòdul en ús on es diposita la matèria
orgànica.
Groc: mòdul ja ple en procés de compostatge.
Vermell: mòdul que ja porta com a mínim un mes
de maduració.

Com es fa el compost?

El procés és bàsicament el mateix que té lloc en
els sòls naturals dels boscos caducifolis. Sobre una
capa base de grava i branquetes que fa de drenat-
ge, es van apilant successivament una capa de 10-
15 cm de material per compostar i una capa d’1-2
cm de terra o compost fresc, fins a omplir el
compostador.

Què es pot compostar?

Deixalles de la cuina i la llar:
• Restes crues de verdures i fruita
• Marro de cafè i de te amb el filtre de paper inclòs
• Bossetes d’infusió (sense les grapes        

metàl·liques)
• Flors, rams pansits i plantes
• Pèls, ungles
• Encenalls i cendra de fusta no tractada
• Closques d’ou esclafades

Restes de jardineria i horta:
• Restes de poda d’arbres, arbusts i matolls 

(trossejats)
• Poda de gespa
• Fullaraca
• Restes de la collita de flors i verdures d’horta
• Fruita caiguda

En poca quantitat:
• Pells de plàtan i cítrics
• Paper de cuina i tovallons de paper, oueres de 

cartró
• Paper de diari (sense impressió en color) i cartró 

ondulat
• Serradures de fusta (no conglomerat)
• Fullaraca de castanyer, noguera, roure i alzina
• Oli d’amanir.

Fitxa tècnica

Fer compostatge
a casa o al parc
permet reduir en
un 30% la brossa
domèstica i dis-
minuir la recolli-
da, el tractament
i les emissions
associades a la
gestió dels resi-
dus.
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Els ciutadans aporten les restes orgàniques a la
unitat de compostatge del seu districte

Festa de la Tardor 2000

Si voleu més informació, adreceu-vos als punts de contacte o a:
Centre de Recursos Barcelona Sostenible,
C/ Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Telf. 93 237 47 43 / 93 237 38 04


