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1. Objecte

La present memòria pretén recollir de forma resumida les principals actuacions desenvolupades 
per l’entitat durant l’any 2018 amb l’objectiu de donar a conèixer les actuacions realitzades al 
llarg de l'any i, especialment, els avenços realitzats cap a l’objectiu marc d’aconseguir una 
societat catalana més respectuosa amb el medi ambient. 

2. Objectius, àmbits de treball i estructura

La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (en endavant 
Rezero)  neix l'any 2005 com una entitat privada, independent, sense ànim de lucre i d'àmbit 
català. L’entitat pretén contribuir al fet que les administracions i els agents socials i econòmics 
iniciïn un gir radical cap a models més sostenibles, invertint les tendències actuals de producció 
de residus tot oferint eines i experiències, tant per la reducció de residus en concret, com per un 
canvi de model de consum general, basat en la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Objectius de Rezero

 Impulsar conjuntament amb les entitats socials, administracions i agents econòmics accions i 
pràctiques que promoguin la cultura de la reducció, la reutilització i l’aprofitament dels residus 
com a recursos.

 Col·laborar en la recerca, comunicació i debat científic i tècnic en matèria de consum, gestió 
eficient de recursos i energia. 

 Establir un espai d'intercanvi d'experiències i d’informació en l’àmbit de la prevenció i el 
consum responsable al nostre país, i amb d’altres iniciatives europees i internacionals.

 Dinamitzar la relació entre els sectors socials, universitaris, empresarials i de l’administració.

 Promoure la cooperació i participació de la societat civil en les decisions tal i com la Unió 
Europea contempla en el seu VI Programa d’Acció Ambiental. 

 Col·laborar amb el les administracions i el govern català en l’assessorament, suport i 
elaboració d’iniciatives legislatives en l’àmbit de la prevenció de residus i el consum sostenible.
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Àmbits de treball

Les activitats que desenvolupa Rezero s’estructuren en tres àmbits:

1. Campanyes estratègiques

2. Creació o socialització del coneixement

3. Plans i polítiques transformadores

4. Iniciatives legislatives

L’entitat pretén vincular als diferents sectors socials, econòmics, institucions i administracions, 
que tenen molt a fer en l’actual model de consum i desenvolupament de la nostra societat. Així 
els col·lectius que poden participar i beneficiar-se de les activitats de Rezero són:

 administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i consorcis, diputacions, 
departaments de la Generalitat de Catalunya, etc.)

 agents econòmics (empreses privades, comerços i distribuïdors, professionals lliures, etc.)

 centres d'ensenyament, recerca i innovació (universitats, centres investigadors, escoles, 
etc.)

 entitats (organitzacions cíviques, gremis, federacions i associacions de comerciants, 
sindicats, etc.) 

 ciutadania
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3. Resum d’activitats

3.1 Campanyes estratègiques

3.1.1 Campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”

El Dia Internacional lliure de bosses és un referent a Catalunya, però també a l’Estat espanyol i a
nivell internacional. Ja fa deu anys que la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus, junt 
amb ajuntaments com Barcelona, gremis, entitats, empreses de tota Catalunya i en el context de 
la campanya Catalunya lliure de bosses, celebrem el 3 de juliol, Dia Internacional Lliure Bosses, 
que va començar com a convocatòria catalana i ha esdevingut internacional. La convocatòria és 
secundada per diverses organitzacions a nivell català, estatal i internacional, com GAIA 
Internacional o Zero Waste Europe, que realitzen actuacions participatives. Any rere any més 
gent de tot el món s'uneix per reduir el consum de bosses, símbol universal de la cultura d’un sol 
ús.

El Dia Internacional sense bosses de plàstic té dos objectius principals:

1. Instar autoritats regionals, nacionals i locals a adoptar mesures ambicioses en el tema de l'ús 
de bosses de plàstic.

2. Crear consciència en el públic general i fomentar el canvi cap a bosses reutilitzables en els 
consumidors.

L’any 2018, més d’una desena d’entitats, entre elles REZERO,  van realitzar una sèrie 
d’actuacions per visualitzar el problema i, sobretot, per aportar i demanar solucions eficients per 
reduir els residus. L’actuació es va realitzar a l’Espigó del Gas a la Barceloneta. Durant l’actuació
es va realitzar un FLASHMOB sobre el soroll del plàstic i una lectura del manifest a càrrec de 
Bruno Sokolwicz.

A més, per a la promoció del 3 de juliol, es van elaborar els materials de comunicació del Dia, 
disponibles per a tots els interessats a nivell català, estatal i internacional a través del web de 
Rezero (www.r  ezero.cat  ), així com al web Plastic Bag Free Day (plasticbagfreeday.org) creat per 
a difondre el Dia.
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En conclusió, les actuacions realitzades en el marc del Dia Internacional Lliure de Bosses van 
tenir una incidència notable i contribueixen al tan necessari canvi de paradigma cap a un consum
responsable.

3.1.3 Campanya de difusió del sistema de retorn d'envasos

Des de l’any 2009 impulsem una campanya de difusió del sistema de retorn (SDDR) amb el 
convenciment  que calen models que apostin per la prevenció dels residus i dels residus 
d'envasos, així com la recollida i aprofitament màxim dels residus com a recursos.

S'ha continuat treballant en la campanya a nivell estatal, català i balear. Concretament a nivell 
balear s’han realitzat diferents actuacions:

- Rezero amb altres entitats com Greenpeace, Amics de la Terra, Fundació Deixalles o el GOB, 
han engegat la campanya Per una mar sense plàstic. A la primera acció de la campanya 
'#perunamarsenseplàstic', s’han pogut recuperar més de 3.000 envasos de beguda a la Plaça 
Major de Palma, en plena celebració de les festes de Sant Sebastià. 

- Participació a la Fira d’Artà, on les entitats impulsores de la campanya Per una mar sense 
plàstic, conjuntament amb el municipi mallorquí, van emular el funcionament del retorn 
d'envasos, una de les principals mesures de la futura Llei de Residus.

- Participació al World Clean Up Day realitzat a Formentera, assessorant en la separació dels 
residus retirats i estudiant els tipus i marques d’aquests residus.

- L'experiència de retorn d’envasos durant les festes de Sant Joan a Ciutadella (Menorca) amb 
més de 13.000 envasos recuperats durant 2 dies.
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- La realització d’un vídeo en el marc de la campanya Per una mar sense plàstic on es mostren 
els hàbitats naturals d’Es Trenc i Es Salobrard de Campos a mesura que expliquen que cada dia 
s'abandonen 1.000.000 de llaunes i ampolles.

http://perunamarsenseplastic.org/

3.1.4 Comerç Verd

Rezero impulsa des de la seva creació el Comerç Verd. Amb el certificat de qualitat “Comerç
Verd” es contribueix a identificar i donar a conèixer aquells comerços de proximitat que tenen a la
venda una oferta de productes que permeten a la ciutadania consumir de forma respectuosa amb
el medi  ambient.  Els comerços certificats per Rezero com a Comerç Verd han de complir  el
requisit de no distribuir gratuïtament bosses de plàstic d'un sol ús i, segons la seva tipologia, la
seva oferta comercial ha de complir uns criteris, com és la venda a granel, la venda de productes
de  proximitat  o  de  comerç  just,  la  venda  de  productes  ecològics  o  la  venda  de  productes
retornables o reutilitzables.

Des de Rezero s'han continuat amb les tasques de secretaria per aglutinar i donar suport a tots
els establiments certificats com a Comerç Verd arreu del territori català i en la promoció i difusió
dels Comerços Verds a través de la web, del Premi i de l'exposició Comerç Verd.

Des d'aquesta secretaria s'han coordinat actuacions de comunicació conjuntes i la dinamització
de recursos comunicatius amb el doble objectiu de donar a conèixer els establiments certificats
com a Comerç Verd i de fomentar un consum responsable entre la ciutadania. Concretament s'ha
fet el manteniment, actualització i millora del web de Comerç Verd creada l'any 2017 . Entre
d'altres millores s'ha creat un espai per automatitzar el  procés pel qual els comerços poden
sol·licitar la certificació de Comerç Verd i s'ha afegit a la informació que es dona al mapa dels
comerços certificats l'adreça web dels comerços.

També s'ha celebrat la primera edició del Premi a la millor iniciativa d'un establiment certificat
com a Comerç Verd per facilitar el consum responsable a la ciutadania. L'acte de lliurament s'ha
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realitzat el  8 de novembre en l'acte anual  de l'entitat  que se celebra entorn de la Setmana
Europea de Prevenció de Residus i on també s'han lliurat premis en altres categories: empresa,
administració local, entitat i una distinció especial al govern balear per impulsar la llei de residus
amb un total de 95 assistents.

 Per difondre el Comerç Verd i fomentar productes i hàbits que faciliten un consum conscient s'ha
instal·lat l'exposició de Comerç Verd a diferents espais de la ciutat:

 - Espai de Consum Responsable, situat al Palau Foronda, del 15 de Març al 21 de juny.

- L'exposició ha estat present en la programació de diferents actes com la inauguració de l'Espai
de Consum Responsable (15 de març) o la inauguració del mercat de Sant Antoni (26 de maig).
També totes les persones que han participat en les diferents activitats que ofereix aquest espai,
com les participants a les 1es Jornades d'Economia Socioambiental i Solidària (13 de juny) han
pogut veure l'exposició en aquest espai.

- Platja de la Barceloneta, l'1 de juliol, per l'acte de celebració del Dia Internacional Lliure de
Bosses  de  Plàstic  que  hem organitzat  diferents  entitats  per  demanar  una  Catalunya  sense
plàstic.
- Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán, del 5 al 29 d'octubre, en el marc del cicle Residu
Zero. S'ha instal·lat l'exposició Comerç Verd al centre cívic.

-  Aula Ambiental  de Ciutat  Vella  ubicada a La Fàbrica del  Sol,  del  15 al  29 de novembre.
A més, s'ha ampliat l'exposició amb uns panells informatius per completar la informació que es
facilita amb la paradeta.

Des de la secretaria també s'ha mantingut una relació directa amb els Comerços Verds per tal
d'assessorar-los, ajudar-los en la cerca de nous productes o proveïdors, mantenir-los informats
de notícies que pensem que són del seu interès i també s'ha donat resposta a les demandes
d'informació de botigues i de veïns de la ciutat que estan a barris on encara no s'ha pogut fer un
treball de camp per detectar quins compleixen els criteris per poder ser Comerç Verd.

En el marc d’aquesta campanya durant l’any 2018 l’entitat ha fet diferents actuacions a Girona, 
Papiol, Argentona, Badalona i Barcelona, incrementant el nombre d'adherits en un total de 465.

http://comercverd.rezero.cat/
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3.1.5 Remenja’mmm

Al 2018 s’ha continuat, conjuntament amb la Fundació Banc de Recursos i Nutrició sense 
Fronteres, la campanya Remenja’mmm, amb l’objectiu de sensibilitzar, tant els consumidors com 
la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint 
propostes i accions alternatives per a la seva reducció.

La campanya Remenja’mmm pretén implicar al sector de la restauració en l’aprofitament 
alimentari perquè contribueixi a normalitzar entre els clients l’hàbit d’emportar-se el menjar i la 
beguda que no s’han acabat.  L’any 2018 es va realitzar la campanya a Molins de Rei i es va 
incrementar el nombre de restaurants adherits amb un total de 192 en tot el territori català i 
27.400 consumidors sensibilitzats. 

Durant l’any 2018 també es va convocar la primera edició del Premi Remenja’mmm, un concurs 
on es va premiar aquells restaurants amb millors accions per reduir el malbaratament alimentari. 
En aquesta segona edició,  32 restaurants de tot el territori van participar a través d’un formulari 
web. El jurat, estava representat per l’administració pública, empreses col·laboradores i persones
referents del món de la restauració, encarregades de la selecció de les millors iniciatives 
presentades. L’acte del premi, que es realitza al centre arts Santa Mònica i els guanyadors van 
ser guardonats amb un diploma i un trofeu distintiu dels valors de la sostenibilitat. Els 
restaurants premiats van ser l’Hotel Muntanya Spa (ubicat a La Cerdanya) i el Mercader de 
l’Eixample (ubicat a Barcelona).

www.remenjammm.cat

3.1.6 Rewine

Rezero ha dissenyat i engegat el projecte REWINE. Un projecte transformador on l’objectiu 
principal és demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització 
d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. Aquest projecte té finançament 
europeu a través del programa LIFE i s’impulsa conjuntament amb el Parc de Recerca de la UAB,
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Inèdit, l’Agència de Residus de Catalunya i la Cooperativa Falset Marçà. El projecte REWINE 
aporta innovació i visió de futur cap a la prevenció de residus.

Durant l’any 2018, es va iniciar la prova pilot amb 4 cellers (Cooperativa Falet Marçà, La Vinyeta,
Talcomraja i Vins Pravi) i més d’una cinquantena d’establiments.  Rezero va realitzar un 
seguiment de la prova pilot comptabilitzant el nombre d’ampolles venudes i recuperades i els 
balanços de consum d’aigua, electricitat i altres com el consum de benzina o la generació de 
residus.

L’any 2018 es van recuperar gairebé 25.000 envasos de vidre per la seva reutilització. Durant 
l’any 2019 es pretén recuperar un total de 100.000 ampolles de vidre i ampliar el nombre de 
cellers i establiments participants per assolir els objectius marcats.

www.rewine.cat

3.1.7 Pont alimentari

S’ha donat continuïtat al projecte Pont Alimentari que pretén incidir en la reducció del 
malbaratament a través d’una campanya d’educació ambiental basada en els valors de la 
solidaritat i l’aprofitament dels recursos naturals.

El projecte inclou la diagnosi dels aliments que es llencen en el sector de la distribució d’aliments
al detall, el càtering i la restauració, la seva sensibilització quant a la reducció del 
malbaratament alimentari i les propostes de millora i la creació d’una xarxa d’interacció (Pont) 
entre aquestes empreses donants i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables de 
Barcelona. De forma paral·lela, es desenvolupen accions de sensibilització dirigides tant als 
clients i personal de les empreses com a la població general amb l’objectiu de fomentar un canvi 
de comportament i actitud envers el malbaratament.

L’any  2018  es  van  aconseguir  un  total  de  88  punts  que  donen  els  seus  excedents.  Hi  van
participar empreses i establiments d’alimentació com Bon Preu, Ecoveritas, Condis, Consum, i de
restauració com Serunion i Campos Estela que s’ha incorporat enguany ampliant l’aprofitament
d’aliments cuinats. 
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En total l’any 2018 s’han recuperat i aprofitat 301.835 quilograms d’aliments (fresc i sec), amb 
una estimació de 8.239 racions de menjar cuinat, quasi el doble que l’any anterior.

També s’ha difós el projecte a diverses jornades i esdeveniments, entre els quals:

- La col·laboració entre entitats i empreses com a eix d'innovació per la sostenibilitat i l'economia
circular. 13 de març de 2018, Barcelona, ESADE.
- Taller Compromís: Molt més que menjar. 13 de febrer de 2018, Barcelona, Palau Macaya.
- Clausura del Cicle Créixer sense consumir: Experiències d'economia circular" organitzat pel 
Palau Macaya i sota la direcció científica d'Estudi Ramon Folch. 22 de març de 2018, Barcelona,
Palau Macaya.
- II Jornada per a l'aprofitament dels aliments i la reducció de les pèrdues i el malbaratament. 
Cap a un sistema alimentari sostenible. 16 d'octubre de 2018, Barcelona, Palau de la Generalitat
de Catalunya.
- Mercat de Mercats, xerrada l'art de cuinar i no llençar menjar. 19 d'octubre de 2018, 
Barcelona, plaça de la Catedral.
- Acte públic anual de Rezero. 8 de novembre de 2018, Barcelona, Recinte modernista de l'antic 
Hospital de Sant Pau.
- Festival Zero Waste Barcelona, taula rodona sobre malbaratament alimentari. 10 de novembre 
de 2018, Barcelona, Nestcitylab Apocapoc.
- 1r Simposi Internacional Economia Circular i Sostenibilitat en els Restaurants de Barcelona. 20 
de novembre de 2018, Barcelona, Mediàtic. 

La web del Pont alimentari va obtenir 5.620 entrades i va augmentar el nombre de seguidors en 
twitter amb un total de 680 (214 més que l’any passat). 
En el cas de Facebook també s'ha aconseguit un augment en seguidors, que actualment sumen 
344. De la mateixa manera, s'ha difós la informació del web del Pont Alimentari a través del 
facebook dels impulsors, amb 3.288 seguidors de Rezero i 802 seguidors de Banc de Recursos. 
Per tant, s'ha arribat a uns 4.500 contactes (1.000 més que l'any anterior). 
www.pontalimentari.org
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3.1.8 Jo sóc Coco

La campanya Jo Søc Cøcø promou l’estil de vida Residu Zero. És una connexió entre persones 
que des de l’empatia i experiències concretes s’apropen al consum conscient. Jo sóc Coco va 
obtenir el premi #EWWR  al millor projecte de prevenció de residus entre totes les ONG europees
presentades.  La cerimònia es va celebrar el 22 de maig de l’any 2018.

El projecte que hem desenvolupat al 2018 ha donat continuïtat i projecció al projecte de les cinc 
famílies i on, enguany, hem fet arribat a la resta de població els valors i informació pràctica sobre
reutilització a través de les noves tecnologies, d'una manera atractiva i que ha aglutinat 
experiències, canalitzat en forma digital.

Als usuaris i usuàries de l'entorn digital se'ls ha ofert diversos recursos informatius   
comunicatius, vies d'interacció amb les pràctiques de reutilització del seu entorn més proper i 
pautes i/o consells sobre com introduir la reutilització i la prevenció de residus en els seus hàbits 
quotidians. 
Des  del projecte s'han inclòs diferents tipologies de productes a reutilitzar (alimentaris, envasos,
restes orgàniques, etc.).

Amb aquest projecte hem apropat l'estil de vida residu zero, no des del to discursiu, descriptiu i/o
alliçonador que s'utilitza de vegades, sinó des d'una vessant més pragmàtica i personal, 
adaptada als diferents perfils d'usuaris. 

L’any 2018 es va coordinar i executar una base de dades de recursos audiovisuals (infografies, 
fotografies, gifs i vídeos) amb exemples en primera persona de l’estil de vida residu zero. Dins el 
web consumconscient.cat s'ha elaborat i incorporat dos opcions per a l'usuari/a que s'interessi 
en adoptar l'estil de vida residu zero:
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- Els reptes que van executar les famílies, s'han bolcat al web de forma visual i atractiva per a la 
màxima difusió.

- Articles amb informació d'arguments ambientals, econòmics i de salut sobre l'impacte positiu 
de la reutilització.

També es va incorporar dues accions diferents en la pàgina online:

- La possibilitat de comprar el kit #Rezero amb la llista d’empreses que ofereixen elements 
reutilitzables. Veure http://consumconscient.rezero.cat/producte/kit-rezero/ 
-La possibilitat d’apuntar-te al formulari "Apunta't a l'Objectiu #Rezero" d'adhesió per a rebre 
informació sobre la societat Residu Zero.

Per últim, es va realitzar un pla de màrqueting i comunicació per a xarxes socials i mitjans de 
comunicació amb recursos audiovisuals i amb un assessorament per a tenir una projecció futura 
de tots els materials elaborats.

www.consumconscient.cat

3.2 Creació i socialització del coneixement

Des de Rezero es considera que la recerca i la innovació resulten imprescindibles per avançar en 
el camp de la prevenció de residus i en la seva aplicació a la gestió dels recursos i els models 
productius del nostre país. Per aquesta raó aquest és un dels àmbits que s'ha continuat 
treballant durant el 2018 amb la realització de treballs de recerca com la propostes de Prevenció
de Residus per al Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme 
encarregat pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, el  «Pla 
d'impuls per l'ús d'envasos de begudes reutilitzables» encarregat per la Direcció General 
d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca del Govern de les Illes Balears i l’Estudi indicadors Residu Zero.
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3.3 Plans i projectes transformadors

3.3.1 Plans

En aquest àmbit, Rezero ha col·laborat amb diverses administracions i institucions en el disseny, 
elaboració i execució de plans de prevenció de residus. Els més destacats del 2018 són:

Programa de Prevenció i Gestió de Residus Municipals d’Artà encarregat per l’Ajuntament 
d’Artà.

Pla d’ambientalització de la Federació ECOM

3.3.2 Secretàries tècniques

En l’àmbit de la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica Rezero ha continuat 
col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona assumint la secretaria tècnica del Pla d’Impuls de 
Millora de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica.

Al 2018 també, conjuntament amb Opcions, S’ha continuat col·laborant amb l’Ajuntament de 
Barcelona assumint  la secretaria tècnica de l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable.

3.3.3 Projectes

- Mapa Barcelona + Sostenibles: durant el 2018 Rezero ha continuat
participant en aquest projecte que té per objectiu localitzar i donar a
conèixer iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l'entorn
urbà, a la construcció d'una estructura social més equitativa i inclusiva i a
l'enriquiment del teixit comunitari veïnal.

-Canvi de Bolquer: Assessorament a la cooperativa Alencop en l'execució
del projecte Canvi de Bolquer. Servei de recollida i neteja de bolquers
reutilitzables, participant en el contacte amb les escoles bressol i
administració local, en l'elaboració del pla de comunicació, així com, en la
revisió del pla de viabilitat del servei, entre d'altres tasques.

- Ens ho mengem tot: Assessorament tècnic i seguiment dels centres en el programa ens ho 
mengem tot de Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona.
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3.4 Iniciatives legislatives

 En aquest àmbit, es pretén crear un marc referent amb els diferents governs i parlaments des 
d’on vincular les actuacions de prevenció de residus i consum responsable desenvolupades a 
cada regió i impulsar noves iniciatives normatives. Les actuacions més destacades del 2018 són:

Llei de Residus Balear: Rezero, ha treballat aquests darrers anys a les Balears tot teixint 
complicitats amb entitats ambientals, socials, econòmiques i institucions per treballar 
conjuntament a favor d’una llei de Residus. El passat 29 de gener el Parlament de les Illes 
Balears va aprovar la que sens dubte es pot considerar la primera llei de referència en prevenció 
de residus a tot el marc europeu i internacional.

D.E.P Plàstic: El passat 15 de Desembre, Palma va ser l’escenari de D.E.P. Plàstic, una acció 
participativa i reivindicativa tats ambientals, socials, econòmiques i institucions per treballar 
conjuntament a favor d’una llei de Residu per mostrar el suport i la reivindicació d’organitzacions 
ecologistes i artístiques a l’aprovació del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminants.
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Llei  sobre la reducció del malbaratament alimentari:  Durant el  2018, Rezero ha treballat per
posar  en  marxa  la  tramitació  de  la  proposició  de  llei  sobre  la  reducció  del  malbaratament
alimentari  i  per  això  s’ha  reunit  durant  el  2018  amb  diferents  representants  polítics.  En
coherència amb el compromís europeu de reduir el malbaratament alimentari, el febrer de 2019
es va aprovar la tramitació d’aquesta proposta.

3.5 Comunicació

3.5.1 Acte Rezero

Al novembre s’ha celebrat la trobada anual dels membres i col·laboradors de Rezero. L’acte, que
ha estat conduït per la periodista Txell Bonet, s’ha presentat la 1ª Edició dels Premis Anuals
#Rezero, on s’han volgut reconèixer, visibilitzar i estimular les accions de prevenció de residus i
consum que també contribueixen a assolir una societat residus zero. 

En el  marc dels Premis #Rezero,   la fundació Rezero ha atorgat una distinció especial  a la
iniciativa del Govern de les Illes Balears per proposar una llei pionera en l'àmbit europeu pel que
fa a la implantació de mesures de prevenció. La prohibició de determinats envasos d'un sòl ús, la
reutilització, el desenvolupament de la Responsabilitat Ampliada del Productor, l'obligatorietat de
la  recollida  selectiva  de  la  fracció  orgànica,  la  reducció  del  malbaratament  alimentari  o  la
implantació de sistemes de retorn per  garantir  la  qualitat  dels materials són algunes de les
mesures que Rezero valora molt positivament per tal de tancar el cicle dels recursos naturals,
posar  fre  a  l'abandonament  de residus  al  medi  natural  i  protegir  el  territori  balear  i  el  mar
Mediterrani. 
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3.5.2 Impacte a xarxes socials i mitjans de comunicació

A nivell de xarxes socials s’ha intensificat la presència i hi ha hagut un increment dels seguidors:

• Twitter – de 2700 a 3991 seguidors/es

• Facebook – de 1700 a 2880 seguidors/es

• Instagram – de 280 a 880 seguidors/es

• Youtube – de 200 a 284 seguidors/es 

Al 2018 Rezero ha tingut presència als mitjans de comunicació amb més audiència i  lectors,
principalment en les campanyes de Jo Soc Coco i Malbaratament alimentari, així com en nou
marc normatiu europeu. 

Els mitjans on s’ha estat presents al 2018 són:

·       Televisió: TV3, RTVE i Betevé, la SEXTA

·      Diaris: La Vanguardia, El Periódico, ARA.CAT, El Punt-Avui, La Razón, El Mundo, Eix Diari,
Europa Press.

·       Ràdio: RAC1, Catalunya Ràdio, RTVE-RNE4, Cadena SER, la COPE Catalunya, Onda Cero,
BTV Ràdio, Ràdio Balears, Ràdio Illa.
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·       Blogs:  Barcelona.cat,  gencat.cat,  El  digital,  Baco y Boca,  Aldia.cat,  Caníbals,  El  món
planeta,  Sostenible.cat,  telosirvoverde.cat,  el  rebost,  xarxanet.org,  elmon.cat,  tomando-
conciencia.org, retema.org, directe.cat, comunicae.es, innovaspain…

3.6 Participació a organismes i processos
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INFORMACIÓ
DE CONTACTE

Bruc 91, 4a planta
08009 Barcelona

93 563 63 63

info@rezero.cat
www.rezero.cat

@rezero.cat
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