Els nostres
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estan
satisfets de
reduir
residus
Mallorca
Petit Comerç
Producció local
Venda a granel

Traful. Espacio Bio
Fa just un any que es va obrir aquesta botiga sense plàstic i venda a granel a Manacor. Una iniciativa familiar, amb na Soledad i
na Rachel al capdavant, que volia posar remei a l’excés de plàstic
i embalatge en la compra diària. I avui dia es pot dir que ho han
aconseguit. Una clientela fidel que escampa boca a boca el concepte i que cada dia que passa compta amb més seguidors.
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1. De quins valors partiu?
El tema del plàstic va ser el detonant. A Mallorca si no tens
un pou, compres aigua constantment, garrafes i garrafes.
Quan el meu germà va venir d’Argentina li va xocar aquest
consum de plàstic tan exagerat. A partir d’aquí vàrem
començar a investigar com fer-ho per eliminar el plàstic.
Coneixíem alguns grups de consum a Barcelona, que compraven a gran escala i així eliminaven embalatge. Trobarem
una empresa de detergent i a partir d’aquí cercàrem tota
mena de producte per muntar la tenda a granel.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
Venem drogueria i alimentació a granel i també hem
incorporat productes d’higiene personal sense plàstic, tot
en vidre. Aprofitam també l’espai que tenim per fer tallers i
altres activitats
de cuina, reciclatge, higiene femenina. És el que entra dins
l’Espai Bio. Les activitats ajuden al fet que la gent s’apropi
a la tenda.
Existeixen molts productes però a vegades és complicat
aconseguir-los i dur-los a l’illa. Amb els productes frescs
només tenim producció local, la resta l’hem de dur de fora.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el
retorn?
La gent està molt contenta i agraïda i això que s’ha
d’implicar bastant, dur el seu envàs, pesar-lo.... Però la
gent que ho comença a fer repeteix. Mai hem fet publicitat.
El boca a boca funciona molt bé. Els nostres clients estan
encantats de veure que no generen tants residus de plàstic.
A Manacor i voltants som els únics, així que fins i tot ve
gent que viu a 30-40 km només per comprar aquí. Tenim
clients molt fidels. Tota aquesta gent cercava això però no
ho trobava. Entenen el preu del producte, saben que són
biodegradables i ho paguen.

4. Com imagines el futur?
M’agradaria ampliar perquè sempre em demanen més
productes. Venem especialment als residents. Estem molt
contentes d’haver fet aquesta aposta.

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

