
Durant 2011, els veïns i veïnes de sant boi 
que visquin en habitatges amb pati i jardí 

poden demanar a l’ajuntament un composta-
dor. aquest aparell tracta les restes de jardí i 
de cuina per convertir-les en compost natural 
que es podrà utilitzar com a adob. les persones 
que ho sol·licitin (al 93 635 40 08) rebran el 
compostador, se’ls informarà sobre el correcte 
funcionament i se’n farà el seguiment. 

la campanya preveu que en un termini màxim 
de dos anys hi hagi més de 250 compostadors 
domèstics en funcionament a la ciutat i que al 
2016 se superin els 400.
la mesura ha d’apropar sant boi als objectius 
del pla director de l’autocompostatge Metro-
polità, que planteja reduir un 2 % la matèria 
orgànica que es llença a la brossa. 

Més informació: masia torre de la vila

pàgiNa verda

per què unA ColumnA 
d’eduCACió AmbientAl 
Al viure SAnt boi?

Malgrat que el concepte és quinze anys 
anterior, va ser l’any 1987, al congrés 
internacional d’educació i formació 
sobre el Medi ambient, quan es va defi-
nir l’educació ambiental com un procés 
permanent en el qual els individus i les 
comunitats adquireixen consciència del 
seu medi i aprenen els coneixements, els 
valors, les destreses, l’experiència i, tam-
bé, la determinació que els capacita per 
actuar, individualment o col·lectivament, 
en la resolució dels problemes ambientals 
presents i futurs. l’educació ambiental 
és, per tant, una educació al llarg de tota 
la vida, no circumscrita a l’àmbit escolar, 
sinó oberta a tothom, sense límit d’edat, 
que ens permet acostar-nos als proble-
mes globals comuns a tot el planeta.
i és el nostre objectiu amb aquesta 
columna facilitar els coneixements que 
serveixin de base per a l’acció, com a 
persones i com a societat de sant boi. 
perquè plegats siguem capaços de bus-
car solucions als problemes ambientals 
que ens envolten i tinguem eines per 
posar-les en pràctica.
a partir de febrer iniciarem una sèrie 
d’articles sobre mobilitat sostenible.

educació ambiental

VSB gener 2011

L’ENTITAT DEL MEDI AMBIENT PROMOCIONA LA INSTAL·LACIó 
GRATUïTA D’APARELLS COMPOSTADORS DOMÈSTICS 

fer compostatge  a casa 

escultures d’aus 
de camí cap al riu
a l’avinguda de Maria girona s’han instal·lat 
dotze escultures de ferro que representen les 
espècies d’ocells més característiques que 
viuen al riu llobregat i que demostren la im-
portant biodiversitat de l’espai natural santboià. 
la iniciativa té per objectiu enllaçar el passeig 
entre la plaça de charles darwin i la passera que 
dóna accés al parc fluvial.

un 
comPostador 

fa PossiBlE 
rEutilitzar 

la matèria 
orgànica quE 
gEnErEm a la 

cuina o al 
Jardí




