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La necessitat urgent de transformació en la manera en què observem l’agricultura, els residus, la na-
turalesa, la vida en si... Ens ha portat a desenvolupar un model pedagògic no finalista, sinó amb efecte 
multiplicador. Això significa que els coneixements, pràctiques i tallers que Del Camp a la Taula ha de-
senvolupat per a la construcció de projectes de compostatge col·lectiu, així com la creació i la dinamit-
zació de les comunitats entorn d’ells. Van dirigits a la formació d’un grup motor capaç de dissenyar-lo 
basant-se en la realitat de cada municipi, el desenvolupe, dinamitze i garantisca la seua sostenibilitat 
en el temps. L’objectiu és capacitar a un grup motor que desenvolupe el projecte en el seu municipi i 
que al seu torn se sumen al grup de capacitadors per a continuar incorporant municipis a la xarxa www.
poblescirculars.org.

La tradicional execució de tallers a un nombre determinat d’assistents, per part d’un nombre deter-
minat de persones, sempre queda lligada a la disposició temporal i pressupostària. Busquem salvar 
aquest obstacle formant a persones que, al seu torn, dins de la seua labor educativa habitual, assumis-
quen el rol de formadors i actuen com a agents multiplicadors de canvi.

Objetiu: Capacitar a un grup de persones compromeses amb la sostenibilitat i la millora mediambien-
tal del seu municipi per al disseny, implementació i execució d’un projecte de compostatge comunita-
ri, a més de la creació i dinamització de la comunitat necessària entorn d’aquest.

Sessió introductòria

Diàleg participat entre tots els agents que participaran en la capacitació per a identificar la necessitat 
de la construcció del projecte. La duració s’estima en una hora. Aquesta sessió és oberta a qualsevol 
persona del municipi (entitats locals, personal de l’ajuntament, societat civil, associacions, etcètera) 
interessada en el projecte i és gratuïta.

Camps de capacitació

L’associació Del Camp a la Taula, basant-se en les experiències i resultats obtinguts en el projecte 
Albalcircular.org, ofereix serveis d’acompanyament a aquells municipis que estiguen interessats a dur 
a terme un projecte similar. Aquest transcendeix al procés del compostatge col·lectiu i s’endinsa en el 
camp de la regeneració d’una societat corresponsable, solidària i cohesionada, amb l’ús del compost 
com a eina.

Aquest acompanyament es duu a terme durant un període de 6 a 12 mesos, en funció de la població i 
la seua realitat social. Es duu a terme en les següents línies:
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• Construcció del prototip del projecte i dinamització de la comunitat que li dona suport.

• Formació tècnica sobre el procés de compostatge.

• Formació, conscienciació i difusió entre el públic general sobre el procés de compostatge i els seus 
beneficis.

• Coneixement de la realitat del sòl i aplicació del compost en la regeneració d’aquest.

• Comunicació com a eina de suport i dinamització de tot el procés.

• La visió ‘bioterritorial’ del projecte com a element necessari per a generar un impacte social, am-
biental i econòmic rellevant.

Disponibilitat contínua de recursos

Com a complement i eina posibilitadora d’aquesta capacitació, tot el coneixement i materials (en la 
seua forma bruta) que s’han generat i es continua generant al llarg del procés de vida del projecte 
Albalcircular.org, està disponible en la web i el canal de YouTube de Del Camp a la Taula de manera 
permanent i gratuïta.

Acompanyament

Durant els sis mesos posteriors a la finalització de la capacitació, s’acompanyarà a l’equip motor en el 
procés de posada en funcionament del projecte. Passat aquest període, s’atendran consultes con-
cretes que no haja sigut possible solucionar amb els recursos oferits en la web. El nombre màxim de 
consultes durant aquest període és de 5 consultes que inclouen desplaçament al municipi.

Participació a la xarxa de Pobles Circulars

La finalización de la capacitación en cada municipio supone la inclusión voluntaria del mismo en la red 
de municipios comprometidos www.poblescirculars.org.

Centre de Compostatge d’Albal Circular

http://www.poblescirculars.org
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