Curs de compostatge domèstic a la Mola
dimarts, 8 de març de 2016 18:54

El Consell de Formentera ha organitzat un curs de compostatge domèstic que tindrà lloc el
pròxim dissabte 12 de març a l’escola de la Mola. Els interessats es poden apuntar a l’àrea de
Medi Ambient de la institució insular situada al carrer Mallorca de Sant Ferran. El curs impartit
per l’especialista Juanjo Torres, d’Amics de la Terra, té un cost de 20 euros, però els
participants s’enduran una compostadora valorada en 100 euros, i el coneixement de com fer-la
servir, segons ha explicat en la presentació feta avui matí la consellera de Medi Ambient,
Daisee Aguilera.

“Aquesta és una oportunitat de convertir els residus en subproductes i reduir el impacte
ambiental que generem a les nostres cases”, segons ha explicat. I és que, en paraules de la
responsable de Medi Ambient “el Consell aposta per la regeneració del camp i per això
esperem que amb aquesta formació els veïns de Formentera puguin enriquir les seves terres
aprofitant les restes orgàniques i evitant així que arribin a la planta de transferència de Es cap
de Barbaria”.

La representant d'Amics de la Terra, Hazel Morgan, ha declarat que l’aposta pel compostatge
domèstic és important perquè “és la manera més sostenible amb el medi ambient d’aprofitar la
matèria orgànica generada en cada casa”. Per part seva el professor del curs, Juanjo Torres,
ha dit que “fer compostatge domèstic és molt fàcil” i ha animat a la població a participar per
crear un compost que després “es pot fer servir al jardí o a l’hort”.

Compostatge entre els més joves

El tècnic de l’àrea, Javier Asensio ha declarat que aquest curs “es fa a l’escola de la Mola, on
els alumnes tenen el seu propi hort, per difondre el compostatge domèstic també entre els més
joves”. A més de la classe teòrica pràctica de dissabte Amics de la Terra ofereix
“assessorament telefònic i el seguiment del professor que farà una visita a cada alumne a ca
seva per veure que l’ús del compostador sigui correcte”, segons ha destacat Asensio.

El Consell de Formentera es fa càrrec de les despeses del curs pel qual aporta més de 3.000
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euros. Abans de l’estiu es farà un segon curs. En total unes 50 persones podran formar-se en
aquest món. La classe de dissabte s’emmarca dins les activitats de la XV edició de l’Olimpíada
Pagesa de la Mola als que han agraït la col·laboració. També han agraït el suport de Trasmapi
que ha ajudat amb el transport.
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