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Fundació Deixalles
La Fundació Deixalles és una entitat que treballa per la integració
i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social.
S’inicia a Mallorca el 1986 i no va ser fins al 2003 que s’obrí una
delegació a Eivissa. Actualment l’illa pitiüsa compta amb uns 24
treballadors contractats.
A Deixalles, els residus són l’eina principal de feina. La reutilització
de roba, mobles i electrodomèstics especialment que, una vegada
reparats es posen a la venda, fan que la seva activitat tengui un
gran impacte, no només pels principis d’economia social i solidària,
sinó també per l’impacte mediambiental.
Adreça:
Pou de na Maciana 27, Pol. Cor de
Jesús 07816 St. Rafel (Eivissa)
Telèfon:
+34 971 191118
Web:
www.deixalles.org
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1. De quins valors partiu?
Deixalles ja es va crear en els seus inicis com una entitat
enfocada a l’economia social i solidària, on l’activitat mediambiental, com un compromís participatiu de la societat,
fos una forma pràctica de vincular-la al treball social.
L’impuls de la PIMEM i Càritas varen ser clau.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
Tenim habilitat un telèfon on la gent pot oferir els seus
mobles, aparells...tot allò que es pot reutilitzar i no llençar
al femer. Cada dia recollim a entre 3-5 habitatges. El camió
porta el material a la nau on es pesa. Ara també es descontamina. Una vegada està condicionat passa als tallers
on es poden reparar, restaurar... Aquests tallers es fan amb
les persones d’inserció.
Per la roba tenim uns 40 contenidors al carrer. De tot el
que agafam triam el que es pot vendre a la nau. La resta es
ven per recuperació de fibres a la península, per exemple,
el cotó, la llana...es poden fer servir per fer nous productes
com catifes, texans.... Arriba moltíssima roba amb etiqueta de marca cara que acaba a un contenidor sense haver
estat utilitzats.
Tot el que donam per bò es posa a la venda a la nostra nau.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
La venda de segona mà no ha disminuït després de la
COVID. Pensàvem que la reutilització podria crear més
susceptibilitats per la por, però no ha estat així.
Es podrien fer moltes més coses que no es fan per falta de
capacitat. A Eivissa per exemple tenim falta d’espai, ja que
el cost del m2 és molt elevat.
El sector hoteler genera molts residus. Cada any, per exemple llencen uns 10.000 matalassos al femer perquè per
normativa s’han d’anar renovant. Nosaltres només tenim
capacitat per assumir fins a 800 -1000 matalassos, tota la
resta no es recupera. Hi ha un mercat molt gran que no es
pot atendre.

4. Com imagines el futur?
Fan falta més iniciatives per impulsar la venda de 2a mà.
La gent ha de veure que és important perquè contribueix
contra el canvi climàtic.
Nosaltres tenim bona relació amb l’administració, tant els
Ajuntaments com el Consell, però es podria incentivar més
la venda de 2a mà i donar facilitats per poder fer créixer i
atendre aquest mercat. En sortiríem guanyant tots.

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

