Volem
acompanyar
la gent en la
seva
transició
cap al
residu zero

Wezero
Una jove empresa fruit de la inquietud personal.
Fer fàcil la compra residu zero és una de les idees més intel·ligents
per a incentivar el consum sense residus. Bàrbara, la seva fundadora, sap per experiència que el camí és lent, però les expectatives
i els beneficis, són immensos.
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1. De quins valors partiu?
Fa 4 anys vaig prendre la decisió personal de viure sense
residus. Va ser un procés gradual, però em vaig adonar
que, encara que hi ha opcions, no sempre és fàcil. Encara
utilitzant només bosses de paper, això també és un residu. Vaig fer aquesta anàlisi i vaig pensar que valia la pena
muntar una botiga a Barcelona, la ciutat on visc des de fa
6 anys, per a fer tot això més fàcil, sobretot per a aquelles
persones que porten una vida activa i no tenen temps per a
organitzar-se.
El residu zero és un camí, jo tampoc estic al final del camí,
ni de bon tros. Però vull que Wezero acompanyi a la gent en
aquest camí.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
Wezero és una botiga en línia que vol facilitar el consum
sense residus proposant productes d’alimentació, cuidat
personal i de la llar en envàs retornable o biodegradable.
La gent que està fent la transició cap al residu zero, però
no veuen clar el retorn d’envasos, pot començar comprant
en envàs biodegradable i més endavant passar a l’envàs
retornable.
De moment repartim únicament a Barcelona ciutat amb
motos elèctriques. En 6 hores pots tenir la comanda a casa
o a l’oficina. Treballem amb preus molt assequibles.
Les nostres comandes es lliuren en pots de vidre retornable
que una vegada es recuperen, es renten i reutilitzen.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
El nostre concepte funciona, encara que som molt joves
veiem molt interès i la gent que ha provat repeteix. Els
nostres clients són sobretot gent en transició al residu zero,
que encara no tenen una manera de consumir molt marcada o simplement que tenen manca de temps.
Actualment a Barcelona hi ha moltes botigues on pots
comprar sense residus. Però potser el que més falta és
l’hàbit de comprar en línia. També veig que aquí faria falta
un ecosistema com existeix a França, amb una xarxa de negocis a granel, on es donen suport a projectes que neixen,
amb estudis de mercat, facilitant els proveïdors, etc.

4. Com imagines el futur?
Aconseguir reduir els residus és un procés lent. Els canvis
d’hàbits costen. En el meu cas vaig estar prop d’un any. Ara
quan trec les escombraries no sento vergonya. Faig una
bossa mitjana cada dues setmanes i a casa vivim 2 persones. Crec que és una quantitat acceptable.
La gent s’està conscienciant, però el que realment genera més impacte són els governs. Ells són els que tenen la
possibilitat de sensibilitzar a la gent per a reduir, millorar la
reutilització i facilitar sistemes per no generar tants residus,
com fan a Alemanya. A França hi ha una llei que obligarà
que tots els supermercats ofereixin el 20% dels seus productes a granel el 2030. Això és un pas important.
Jo espero que Wezero pugui desenvolupar en un parell
d’anys un model multilocal, amb proveïdors locals. Això o
poder obrir una botiga física. També m’interessaria augmentar els productes i serveis relacionats amb la reducció
de residus.

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

