
Net Natural 

Moltes vegades passa això, que la teva necessitat la té molta de 
gent i quan no trobes al mercat allò que necessites, decideixes fer-
ho tu mateix. Així és com la Verònica Colom i el seu soci, Joaquim 
Pourqué, han creat Net Natural. Junts desenvolupen i comercialit-
zen detergents sòlids, un concepte innovador que elimina tot allò 
que és innecessari en un producte de neteja. Una proposta radical-
ment residu zero.
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1. De quins valors partiu?
Va ser a través d’un llibre, “Low tox life” (Vida sense tòxics) 
que vaig obrir els ulls. Hi ha estudis que demostren que el 
nivell de tòxics és més gran a un habitatge que a l’exterior. 
Amb els productes de neteja, les fragàncies, els colors, tot 
són disruptors endocrins. El màrqueting et fa anar pel camí 
que vol i la gent no s’atura a pensar. Jo no vaig poder igno-
rar aquesta informació. Arran d’aquest interès vaig conèixer 
en Joaquim, ell és saboner professional artesà i ens vàrem 
associar. Llavors feia feina en el món del turisme, però la 
pandèmia ho va aturar tot. Va ser quan ens decidirem a 
posar en marxa aquesta idea que feia temps estava latent.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
Produïm productes de neteja 100% naturals, ecològics i, 
sempre que és possible, amb matèries primeres de Mallor-
ca. A més, els nostres productes es caracteritzen per ser 
concentrats i sòlids, nosaltres no venem ni transportam 
aigua. De moment comercialitzam pastille de sabó sòlid 
per escurar a mà. D’aquesta forma eliminam l’envàs de 
plàstic. També tenim un fregall fet amb corda de jute (amb 
el que es ferma les sobrassades a Mallorca). Els fregalls 
comercials contenen microplàstics, impossibles de filtrar a 
les depuradores i acaben a la mar. El nostre fregall quan 
acaba la seva vida útil, és 100% biodegradable. A part, 
hem desenvolupat un detergent en pols per la rentadora. La 
base és un sabó sòlid fet per nosaltres, conté Percarbonat 
de sodi, el que la gent coneix com oxigen actiu. No encalla 
les canonades perquè és descalcificant. Tampoc té perfum. 
El perfum no serveix per fer la roba neta, només respon al 
màrqueting.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Jo classific el client en 3 grups. El que ja sap de què parles, 
que sap que el nostre producte no fa excessiva espuma, 
ni fa olor perquè no és necessari. El que no ho coneix però 
l’interessa. I el que és escèptic perquè va per preu. Fa falta 
molta pedagogia per eliminar la publicitat que ens hem 
cregut.
Les fragàncies sintètiques, al final no són més que petro-
química i les trobes per tot. Això pot provocar al·lèrgies a 
la pell, problemes respiratoris i la gent no és conscient. Els 
suavitzants per exemple, impregnen els teixits de com-
ponents, principalment perfums, que solen ser altament 
al·lergènics en entrar en contacte amb la pell i altament 
contaminants per al nostre entorn. Els suavitzants són 
totalment prescindibles en qualsevol rentada i més si 
s’utilitza un bon sabó capaç de deixar la roba neta, fresca 
i suau sense necessitat de posar en risc la salut. La llei 
no obliga a detallar tots els components dels productes 
de neteja, podeu intentar esbrinar que duen els productes 
que soleu emprar i segurament quedareu sense saber que 
contenen. Nosaltres oferim transparència.

4. Com imagines el futur?
A Mallorca hem començat molt bé i creixem. Tenim bas-
tants botigues especialitzades on la gent ja sap el que 
cerca. El nostre no és un producte per gran distribució. Te-
nim projectes de productes nous. Un detergent en pols per 
fregar el trespol. A part, per la gent que no pot renunciar a 
l’olor també farem olis essencials, 100% naturals i bio.
Als països nòrdics fa anys que hi ha alternatives. Aquí som 
conscients que estem un poc avançats al mercat. Però el 
mercat ens hi duu i això és esperançador.

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.
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