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Begudes Puig
A la Mallorca de mitjans de segle XX cada poble comptava amb el
seu xifoner. Begudes Puig és un dels darrers que avui dia manté
la seva producció. Creada el 1927 a un garatge de Lluchmajor, va
començar omplint xifons i repartint a domicili pel seu poble. Avui, la
quarta generació d’aquesta empresa familiar que dóna feina a unes
11 persones, segueix amb la tradició produint refresc en envàs de
vidre retornable i distribuint per tota l’illa.
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1. De quins valors partiu?
Hi va haver un moment que a Mallorca es va abandonar la
idea de l’envàs retornable perquè les grans empreses ens
varen vendre que el plàstic és més senzill. També pel ritme
de la gent, que obliga anar als supermercats i no dóna
facilitat per fer una compra més conscient. L’envàs retornable demana una certa implicació. Per tant, les empreses de
begudes han deixat el vidre. Ja l’any 89 quan va canviar la
llei i va entrar Ecoembes, el meu padrí ja va dir que això era
un disbarat i la nostra empresa es va mantenir amb l’envàs
de vidre retornable.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
Les botelles creen un cercle que no genera cap mena de
residu, excepte l’etiqueta.
Nosaltres utilitzam botelles que ja tenen 60 o 70 anys, com
els xifons. Una botella de vidre cuidada i ben tractada dura
moltíssim. Comptam que una botella fa entre 4 i 6 voltes
l’any, imagina per 60 anys, són 360 vegades que utilitzes la
botella. Una botella de PET només s’utilitza una vegada.
Mallorca Retornable és un altre projecte que volem impulsar perquè veim que a Mallorca cada vegada hi ha més
gent que està conscienciada. Volem crear una xarxa de
botigues que ja estan posicionades al seu poble o barri,
perquè tenguin un espai on la gent pugui comprar les seves
begudes i retornar l’envàs. En aquesta xarxa tothom és
partícip, la botiga, la gent i nosaltres com a distribuïdora.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
Tenim un estalvi important amb les botelles, però pel que fa
a maquinària i instal·lacions surt més car.
Amb Mallorca Retornable a poc a poc anam sumant
demandes, sobretot els estrangers que estan avesats a
utilitzar aquest sistema i s’estranyen quan venen a Mallorca
i no el troben. Els mallorquins també són cada vegada més
conscients.

4. Com imagines el futur?
Vull pensar que anam cap a un sistema generalitzat d’envàs
retornable. Que l’envàs retornable sigui l’única manera per
tenir begudes. Si no és en vidre que sigui en PET retornable
i reutilitzable. A Mallorca hem de seguir treballant perquè
això sigui una realitat, tant entre els productors petits, com
consumidors, com bars i restaurants. Hi hauria d’haver
normativa i incentius per fer-ho possible.

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

