EXPERIENCIAS LOCAIS
COA COMPOSTAXE CASEIRA
Mª Dolores Folgar Vilas,
Concelleira de Medio
Ambiente e Servizos
sociais.
– A Illa de Arousa fo
f i a localidade pioneira na compostaxe caseira en
Galiza. É xa unha experiencia consolidada?
– Comezou con 20 persoas voluntarias e
hoxe aséntase no uso de 416 composteiros e 300 familias participantes.
Case a metade das familias da Illa
apostan por esta forma de xestionar os
residuos orgánicos domiciliarios. Ademais, a parte das normas ou indicacións que deben cumprir marcadas
polo concello, tamén se animaron a
experimentar eles mesmos con algas
mariñas (Fi
F cus ve
v siculosos)
s , o que está
a dar excelentes resultados.
– Desde o concello cales son as vantaxes que observan na compostaxe
caseira?
– Todas. En primeiro lugar, acádase un
abono de calidade que enriquece o

CONCELLO DE PIÑOR.
Francisco Xosé Fraga
Civeira, Alcalde de Piñor.
– Como xorde a súa experiencia coa
compostaxe caseira?
– No 2006 fixemos contas e chegamos á
conclusión de que nos saía carísima a
xestión do lixo no concello. Custábanos 60.000  ao ano e só recadábamos 12.000 . Entón, decidimos estudar as posibilidades de mellora.
Intentámolo dentro da mancomunidade pero non funcionou, polo que en
2007, xunto co Concello do Carballiño, acordamos facer a recollida conxuntamente e, paralelamente, presentámoslle un programa de compostaxe
caseira aos nosos veciños e veciñas.
Neste primeiro momento, xa se sumaron 50 familias ao programa. Logo
contamos co apoio de SOGAMA, na

solo; por outra banda, as persoas participantes da compostaxe presumen
dos seus produtos e do sabor que
teñen, xa que o abono vai para a terra
da propia xente que o xestiona. Algúns
veciños mesmo peneiran o compost
para que sexa máis fino. Hai familias
que teñen ata 3 composteiros. Para o
concello, a compostaxe caseira supón
reducir custos de xestión con respecto
ao lixo depositado no contedor verde
porque nel depositamos menos quilos
de materia orgánica. Mentres que a
media diaria de residuos sólidos urbanos xerados sitúase en 1,5 kg por persoa noutros concellos, no noso é de
1kg por persoa.
– Ao tratarse dunha illa, Arousa ofrece unhas condicións máis óptimas
para a introdución deste tipo de sistemas?
– É posíbel. Na Illa é máis doado chegar
á poboación porque alí coñecémonos
todos e hai unha relación moi directa
cos veciños do pobo, iso facilítanos o
traballo fronte a núcleos máis dispersos. Tamén é máis doado localizar aos
infractores que, desgraciadamente,
temos que castigar con multas cando

etapa do seu anterior presidente. Unha
das claves de éxito foi o seguimento e
as visitas que se fixeron. De 2008 a
2009 pasaron de ser 110 a 222 vivendas as que están compostando, é dicir,r
arredor da metade das vivendas de
Piñor.r

Mª Dolores Folgar Vilas,
concelleira de Medio Ambiente
e Servizos Sociais na Illa de
Arousa.

non xestionan adecuadamente os
seus residuos, e o castigo ten que ser
inmediato senón non funciona.
– O reto…
– Seguir promocionando a compostaxe
no concello co fin de convertela nunha
práctica cada vez máis habitual. Continuamente estamos recibindo solicitudes para a obtención de composteiros.

Ramsés Pérez

ILLA DE AROUSA.

Ramsés Pérez

Belén Rodríguez

– Hai bonificacións para os veciños?
– Si, en 2008 decidimos bonificar dalgunha maneira á xente que fai compostaxe a través dunha redución no recibo do lixo, tanto para os participantes
no programa de compostaxe como
para aquelas persoas que separasen os
envases lixeiros (o que iría no contedor
amarelo), pois no rural este tipo de
residuos representa un elevado volume. A veces por desgraza é a maneira
que tes de que a xente adquira conciencia, irlles ao peto.

– Calculamos que pasamos de xerar
343.000 Kg. en 2007 a 309.000 kg en
2009. O obxectivo en 2010 é acadar un
máximo de 300.000 kg.

– O concello de Piñor tamén conseguiu
reducir o volume de lixo xerado…

– Tamén calcularon o afo
f rro económico?

Francisco Xosé Fraga Civeira,
alcalde de Piñor.
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– No 2008 non o notamos. Ao revés,
porque SOGAMA subiu o prezo da
tonelada. Pero se non tiveramos a
compostaxe doméstica, teríamos que
pagar aínda moito máis. No 2009 xa
reducimos bastante os custos. Agora
temos en marcha integrar outros programas de redución específicos no
vidro. Pouco a pouco imos dando
pasos.

– A dife
f renza da Illa, Piñor é un concello de carácter rural e de poboación dispersa. Supón isto maiores
dificultades?
– Piñor é un concello de 1.400 habitantes, distribuídos en 62 núcleos de
poboación, é por iso que os custes de
recollida son moi elevados. Pero a meirande parte da poboación é xente
maior que xa está acostumada ao sis-

tema de compostaxe, coñece o proceso porque teñen unha experiencia vital
vinculada á gandería e á agricultura.
Ademais observan os beneficios de
compost: teñen un abono de calidade
sen necesidade de mercalo. É máis
difícil, por exemplo, conseguir que
varíen o hábito de botar todo o lixo
xunto nos contedores, sen separar.r

Ramsés Pérez

– O reto…

Mª Dolores Folgar Vilas e Francisco X. Fraga Civeira participaron nas Xornadas de Compostaxe organizadas por ADEGA e a UDC o pasado 22 de maio.
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– Ademais de intentar reducir a 300
toneladas anuais o volume do lixo
xerado no concello, probabelmente a
finais de ano modifiquemos a ordenanza sobre residuos para beneficiar
aínda máis á xente que fai compostaxe na súa casa. Cara o futuro queremos introducir programas de mellora
na xestión doutros residuos como o
vidro, envases e papel-cartón, coa
colaboración doutros concellos, de
xeito que poidamos obter algunha
contrapartida por parte das empresas
que se benefician dos nosos residuos.
Outro dos retos é facer a recollida
porta a porta da bolsa negra ou da
fracción resto.

