
Garden Hotels 

La marca Garden està obrint camí. La seva aposta per la sosteni-
bilitat, per generar benefici dins el seu entorn i especialment, el seu 
suport al sector primari, fan que Garden s’hagi posicionat de forma 
diferencial dins el sector hoteler.  La família Ramis és al capdavant, 
una família mallorquina i pagesa. La cadena Garden Hotels ges-
tiona actualment 13 establiments, a Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Huelva.

Les 
sinergies 
són clau per 
plantejar el 
futur

Adreça: 
Menestrals 5, 07300 Inca (Mallorca)

Telèfon: 
+34 971 888400

Web: 
www.gardenhotels.com
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Garden Hotels

Jaume Ordinas
Interventor General

1. De quins valors partiu?
La nostra iniciativa parteix de dalt, que és la cosa impor-
tant, si els de dalt no estan convençuts, és difícil arribar. Jo 
vaig entrar a Garden fa 6 anys. Tenint en compte els nos-
tres valors de sostenibilitat i d’ajudar a generar economia 
dins el municipi, vaig veure que havíem de fer canvis en la 
política de compres i enfocar-nos al màxim al producte lo-
cal. A partir d’aquí fer una passa més i apostar per la quali-
tat, és a dir, producte local i ecològic. Comprar ecològic em 
va costar moltíssim, ja que la infraestructura del pagès és 
limitada, i més fa 4 anys. Avui dia ho tenim resolt en part. 
A l’hotel Platja de Muro hem creat un bufet ecològic, el Bio 
Corner, on tots els productes son eco, en concret, el 90% 
vénen de la finca de Sa Teulera.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
El principal problema dels productors ecològics per aug-
mentar la producció era que no disposaven de compost 
ecològic i a Mallorca no es produeix. Així va ser com el 
2016 vàrem decidir començar una prova pilot per pro-
duir compost ecològic a Mallorca, amb la col·laboració 
d’APAEMA, Amics de la Terra, Estel de Llevant i Ramon 
Plana, mestre compostador.
Vàrem agafar restes de cuina d’hotel.  Un hotel nostre fa 
cada dia uns 700 kg de restes que es tiren. Ja pots ima-
ginar tot el sector hoteler el que genera. A la prova pilot 
vàrem aconseguir uns 20.000 kg de compost en un mes. I 
totes les analítiques varen ser aptes. Això va confirmar que 
nosaltres, en lloc de tenir un residu, tenim un recurs. 

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
El Govern Balear ens va convidar a participar en la redacció 
de la nova Llei de Residus. Nosaltres vàrem defensar dur a 
terme el model austríac, és a dir, petites plantes de com-
postatge a cada municipi perquè aquests se n’aprofitin i així 
evitar transport. La Llei ho ha incorporat i ara es permet fer 
petites plantes de fins 300 Tn/l’any. Això vol dir que ara ja 
podem incorporar aquesta pràctica de forma habitual als 
nostres hotels. De fet, ja hem començat, amb una ajuda de 
l’Impost de Turisme Sostenible compostam directament a la 
finca de Sa Teulera, tenim una permuta, ells fan el compost 
amb la gent de S’Estel de Llevant i nosaltres els hi com-
pram els productes ecològics.
També el sector hoteler està col·laborant. A la zona nord de 
Mallorca tenim un acord per recuperar les restes de poda, 
que després mesclam amb les restes de cuina. 

4. Com imagines el futur?
Ara es tracta d’obrir camí. Als hotels que tenim a la zona 
nord deixarem aquesta pràctica permanent. També volem 
oferir un servei integral a altres hotels, ajuntaments o gent 
que ho vulgui incorporar.
La naturalesa no necessita les persones, en canvi les per-
sones necessiten la naturalesa. A Mallorca som privilegiats 
i l’hoteler ho té molt clar. Com no comencem a fer accions 
d’aquestes el sector hoteler anirà a pitjor. Però és neces-
sària la col·laboració, les accions no poden ser impulsades 
individualment o des d’una empresa. Les sinergies són clau 
per plantejar el futur. 

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 inspirado-
res 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


