Máis información

Promove

Na páxina web do proxecto poderás atopar
información ampliada de todas as caracteristicas
do proxecto e os formularios de inscrición;
consellos e instruccións para un bo manexo do
proceso de compostaxe; documentación, materiais
e videos explicativos; etc.

www.compostaxe.org
www.marinasbetanzos.org

COIROS
IRIXOA
MIÑO
PADERNE
OZA DOS RÍOS

Subvenciona

Máis información

CEIDA Telf. 981 630 168
Asociación de Desenvolvemento Rural
Mariñas-Betanzos Telf. 981 669 541
Concellos colaboradores
Concello de Coirós Telf. 981 796 088
Concello de Irixoa Telf. 981 793 001
Concello de Miño Telf. 981 782 006
Concello de Paderne Telf. 981 797 001
Concello de Oza dos Ríos Telf. 981 782006
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www.compostaxe.org

PROXECTO EXPERIMENTAL

Compostaxe doméstica na comarca das Mariñas - Betanzos
Presentación

Como participar?

Para facer máis sostible, eficiente e económica a
xestión do lixo, a Asociación de Desenvolvemento
Rural Mariñas - Betanzos xunto cos concellos de
Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza dos Ríos e o
apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, ven de poñer en marcha este proxecto
experimental para favorecer a compostaxe.

Desde cada un dos concellos participantes
seleccionaranse a un total de 10 familias voluntarias
nas que se desenvolverá o proxecto piloto e recibirán:

Que é a compostaxe?
É un proceso natural grazas ao que podemos
transformar o lixo orgánico dos nosos fogares e xardíns
(fundamentalmente restos de comida, céspede, follas,
podas, etc.) nun abono natural, seguro e de excelente
calidade para seu uso en xardinería ou na horta
doméstica.

Por que compostar?
Compostando contribuirás a reducir as achegas de
lixo nos colectores, axudando deste xeito a minimizar
o impacto ambiental e os custes asociados aos
necesarios sistemas de recollida, transporte e
tratamento do lixo. Por outra banda obterás tamén un
abono de alta calidade para as túas prantas do xardín
ou horta.
Compostar apenas ocupará un pouco de tempo e
aplicando as técnicas e materiais que brinda este
proxecto evitaranse problemas de cheiros ou animais
molestos.

Proxecto de compostaxe doméstica na comarca
das Mariñas - Betanzos

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
A ENTREGAR NO SEU CONCELLO
DATOS PERSOA DE CONTACTO

-Un composteiro, documentación, curso
formativo e o asesoramento técnico
personalizado a través de varias visitas de
seguimento no seu domicilio.
-Contarán tamén cunha liña de teléfono onde
poderán consultar sobre calquera dúbida ou
posible incidencia.
-A participación e os materiais serán de balde

Apelidos e nome .........................................................................
......................................................................................................

ENDEREZO ONDE SE INSTALARÍA O COMPOSTEIRO...

Rúa . ............................................................. nº...........................
Parroquia .....................................................................................
Poboación . ..................................................................................
................................................... Código postal . ........................

Concello:

Coirós

Irixoa

Miño

Paderne

Oza dos Ríos

Teléfonos de contacto . ...............................................................
e-mails de contacto ....................................................................
Número de persoas na unidade familinar.................................

Se a súa familia quere participar neste
proxecto debe enviar este formulario ao
seu concello, ou en www.compostaxe.org
.
antes do 12/02/11.

Presentación nos concellos*
Miño
Paderne
Coirós
Oza dos ríos
Irixoa

25 xaneiro
27 xaneiro
01 febreiro
02 febreiro
03 febreiro

NOME E APELIDOS DOS RESIDENTES HABITUAIS
DA VIVENDA..............................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

SELECCIONE O SEU TIPO DE VIVENDA
Vivenda unifamiliar con horta
Vivenda unifamiliar con xardín
Bloque de vivendas ou urbanización con xardín

TEN ANIMAIS DOMÉSTICOS?
Porcos

Vacas

Galiñas

Cans

  Gatos

OBSERVACIÓNS (Engada o que considere oportuno)..
......................................................................................................
......................................................................................................

* Consulte nos seu concello o lugar e hora exactos

