
Tot Herba 

Poques empreses poden sentir-se tan orgulloses de fer tants anys 
fidels a uns valors. Tot Herba és un cas. Especialitzada en cos-
mètica natural, reivindica els  principis actius de les plantes locals 
per fer uns productes de gran qualitat, naturals, minimitzant l’envàs 
i amb la mínima petjada ecològica.   Un camí que va iniciar fa anys 
i que el temps li està donant la raó. El futur té aroma d’ametlla, 
camamil·la, àloe i calèndula.

El que 
facem, si ho 
feim amb 
valors, ho 
farem bé
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1. De quins valors partiu?
Des de la nostra fundació l’any 76, hem tengut la vocació 
d’oferir productes de cosmètica sempre amb dues pre-
misses, per una part donar valor al producte local i per 
l’altra intentar  minimitzar els embolcalls. Des dels inicis ja 
érem conscients de la sostenibilitat. Per nosaltres és molt 
important recuperar el coneixement dels nostres padrins, 
aquesta cultura tan mediterrània cap a la terra, a la que 
afegim l’estudi científic, amb tècniques d’elaboració més 
actuals, controls de qualitat, etc. i tot amb la mínima petja-
da possible.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
Revalorar la producció local, no només pel que fa a mate-
rials sinó també de coneixement. A Mallorca els principis 
actius de les nostres plantes són extraordinaris i per això 
estem treballant amb finques de Tramuntana per aprofitar 
la producció d’aquestes plantes.

A part, minimitzam l’embalatge. Quan tothom embalava 
les coses amb caixes i caixetes, noltros només empràvem 
l’envàs normal amb una etiqueta. A més, els nostres 
productes són concentrats. Això fa que el producte duri 7 
vegades més que un de normal, de tal manera que ens evita 
molt de plàstic i petjada CO2 . Ara també hem començat a 
envasar en envasos de 5 L. Amb Garden Hotels hem elimi-
nat tots els amenities a un hotel, posant dispensadors dels 
nostres productes. Només a una temporada hem aconse-
guit estalviar 26.000 botelles. Tot un èxit.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Ara trobam l’agenda 2030 que ens marca els ODS. Amb 
això ens sentim reforçats i més compresos, de veure com 
aquesta lluita que ja vàrem iniciar fa uns anys era el camí.

També hem trobat dificultats, especialment amb temes de 
legislació. Aquí tenim lleis que són obsoletes, que només 
són traves burocràtiques i ens compliquen dur els projectes 
endavant.
A nosaltres ens agradaria vendre a granel, però els produc-
tes de cosmètica per llei no ho poden fer, fins que això no 
es canvii. Anglaterra sí que permet la venda a granel, però 
la resta d’Europa no i aquesta és una lluita important. 

4. Com imagines el futur?
Hem de canviar de model. La pendèmia ve perquè hem 
fet un mal ús de la natura. Hem de ser conscients que la 
pandèmia passarà amb un parell de vacunes, però el canvi 
climàtic el tenim aquí. Si hi ha qualque cosa positiva de la 
Covid és que la gent ha agafat molta consciència.  

Ja no basta ser sostenible, hem de ser regeneratius. Jo crec 
que hem de fer un esforç entre tots per fer arribar això a la 
societat i que tothom agafi la seva parcel·la de responsabi-
litat. Si no tenim una societat amb valors res del que facem 
funcionarà. El que facem, si ho feim amb valors, ho farem 
bé.

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


