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El Calaix Sostenible
Un projecte original nascut a Manacor el 2011, la seva fundadora,
Magdalena Mayol juntament amb la seva germana varen voler posar en pràctica allò que sempre havien vist fer a ca seva, aprofitar
qualsevol tros de roba, un botó, una màniga... per crear una cosa
nova. Així va néixer El Calaix, una botiga de roba que aprofita els
retalls per dissenyar nous models residu zero. Actualment compta
amb dues marques comercials, El Calaix, roba infantil i juguetes i
Seny, roba per adults.

Adreça:
Francesc Gomila 85, Manacor
(Mallorca)
Telèfon:
+34 657 958 010
Web:
www.escalaix.mozello.es
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1. De quins valors partiu?
Es Calaix per jo és un projecte que vol normalitzar i expandir l’upcycling, la reutilització creativa. Som una obsessiva del no tirar. Dissenyar amb materials nous per jo no
té mèrit. Ma mare ja ens feia roba amb retalls que tenia.
Quan no existien les paraules reutilitzar, reciclar, ells deien
aprofitar. En lloc de partir de què vull, partir de què tenc.
És economia social i ambiental. Amb el temps he descobert
que no només aprofitam les matèries primeres sinó també
els recursos humans. Quan jo aprofit una màniga, un botó,
estic aprofitant la feina que una altra persona va fer. La
indústria de la moda és la 2a més contaminant i és la que
més esclavitza. Més de 1000 M de persones fan feina en
condicions infrahumanes.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
La botiga la vàrem obrir l’octubre del 2011 la meva germana i jo. A vegades no record que això és un negoci. La roba
m’arriba de la gent que passa, clients, amics que descarten
el que no volen. Mai he fet crida i tenc un magatzem ple
enorme i només amb algunes persones de Manacor. Imagina com seria això a escala mundial.
La majoria de roba és sintètica. Aquesta roba dura molt i
per això li puc donar nous dissenys i diferents vides. Quan
jo els hi don nova vida estic evitant que es gasti més energia en produir noves peces i també evitam nous residus.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
Tenc una clienta que diu que renta la meva roba a mà
perquè li duri tota la vida. Una altra diu que es posa la
meva roba només en els moments més especials... És molt
gratificant. Puc dir que faig alquímia tèxtil. Fer d’allò dolent,
del residu, una altra cosa que sí que serveix i té valor.

4. Com imagines el futur?
A mi m’agradaria créixer perquè l’impacte ambiental fos
més fort. Ara començaré una nova etapa amb nous socis i
formarem un equip.
M’imagín una tenda com la meva davant cada Zara, per
dir-ho de qualque manera, però no només això, centres
comercials on tot allò que es vengui estigui fet a partir de
material recuperat. A Suïssa ja hi ha un centre comercial
que es diu Retuna i funciona molt bé. A Mallorca entenc
que encara és prest per aquest concepte.
Imagín que no existeixen els residus perquè aquests només
ho són quan nosaltres ho decidim. Imagín que això ens
porta un món més creatiu. Perquè aquestes peces no
només són sostenibles, també són irrepetibles, cada una és
particular i diferent de l’altra.

Rezero és una fundació sense ànim de lucre que anhela una societat que valora els recursos que proveeixen
els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que
quedin sense ús. 
Aquesta campanya pretén visibilitzar les iniciatives i empreses balears que duen a la pràctica accions inspiradores i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

