
Cas Xifoner 

A Ferreries, es troba el darrer xifoner de Menorca. Aquesta em-
presa familiar amb més de 50 anys d’història està fent el trànsit 
de la 2a a la 3a generació. Es dedica a la producció i distribució 
de xifons, gasoses, pinyes però sobretot llimonades, l’aliat impres-
cindible a les festes d’estiu. La producció oscila entre els 75 i 100 
mil litres de refresc l’any que es distribueixen per tot Menorca i una 
petita part que arriba a Mallorca.
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1. De quins valors partiu?
Des de sempre hem embotellat en vidre retornable. A Me-
norca, al llarg de la història, des de finals del s. XIX, s’han 
documentat uns 30 xifoners. Avui en dia només quedam 
nosaltres que mantenim l’ofici.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
El nostre client només paga el líquid. L’envàs es cobra a la 
primera comanda, a partir d’aquí entram en una roda on els 
envasos buits es van substituint per noves caixes plenes. 
Evitam d’aquesta forma tanta quantitat de residus inneces-
saris.
Tenim envasos que potser fa 10 anys que estan en rodatge 
i encara passen tots els controls sanitaris.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
El nostre client és de tota la vida, sobretot comerços locals 
que potencien el km 0. Amb les grans superfícies no en-
tram, ells prefereixen el plàstic al vidre.
Així i tot darrerament hem notat més interès per l’envàs 
retornable. La gent ho veu com una acció que feien de jo-
ves. Molts clients s’acosten a la fàbrica i compren directa-
ment. És una experiència diferent a anar a un supermercat. 
Sobretot la gent que arriba de la península, aprecien molt 
aquest tipus de producte.

4. Com imagines el futur?
Vull creure que aquesta pràctica anirà a més. Per co-
mençar, l’administració ha eliminat plàstics d’un sol ús, 
igual que s’està fent a Europa, així que no quedarà més 
remei perquè l’envàs retornable sigui més generalitzat.

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


