
Mestral Menorca

Fa dos anys, Mestral Menorca celebrà el seu 25è aniversari. Es 
tractava d’un projecte pioner que, avui dia, segueix obrint camí com 
l’única empresa de l’illa dedicada a la inserció laboral, engegant 
accions de recollida selectiva i reutilització. Amb la seva expe-
riència sobre el terreny i visió ample, Mestral és avui dia un agent 
principal en la tasca de reducció de residus a l’illa de Menorca.
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1. De quins valors partiu?
Tot això va començar fa 25 anys, quan Antoni Carreras 
va pensar en la necessitat de fer recollida selectiva, que 
no existia en aquell moment. Al llarg dels anys s’han fet 
diferents projectes, ara mateix jo en coordín quatre: La 
recollida i taller de tèxtil, la recollida d’electrodomèstics o 
RAEES, les botigues solidàries de segona mà i el Barranc 
d’Algendar, on tenim un banc d’arbres fruiters autòctons 
i feim producció per la venda. Els projectes de residus es 
gestionen per Mestral Inserció i Medi Ambient Empresa 
d’Inserció, la resta són projectes Mestral de Càritas.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
A Menorca som l’única empresa d’inserció laboral. Comp-
tam actualment amb 31 empleats, 14 d’estructura i la resta 
d’inserció laboral. Aquests són contractes de 6 en 6 mesos 
fins a un màxim de 3 anys. El que feim és empoderar les 
persones amb necessitat perquè es puguin incorporar al 
mercat laboral ordinari. A les botigues tenim unes 15 per-
sones treballant, apart de voluntaris. 
Durant el 2019 vàrem recollir uns 330.000 kg de tèxtil. El 
99% de la roba o es reutilitza o es recicla. Feim una primera 
tria per separar roba, calçat, etc. i una segona per veure el 
que està en bon estat. D’aquests més de 300 mil kg que re-
collim poc més del 10% el venem a les nostres botigues de 
segona mà. Tot el que no es pot vendre a Menorca acaba a 
Barcelona, a la cooperativa MODA RE que ha creat Càritas, 
on es fa una alra tria. Una part s’envia a altres països i la 
resta es recicla per produir nou tèxtil, a excepció del que 
no es pot recuperar que va a rebuig. Pel que fa a RAEES la 
recollida va ser d’ 1.200.000 Tn.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Nosaltres tenim dos tipus de clients. Els que estan menta-
litzats amb el medi ambient i compren productes de segona 
mà per convicció i els que tenen necessitat econòmica. 
Amb aquests, hem pogut dignificar la compra.
Amb el tèxtil el que trobam és que cada vegada la roba és 
de pitjor qualitat i costa més recuperar-la. Per això dema-
nam que els productors de tèxtil hagin de pagar un cànon 
per cobrir la recuperació d’aquesta roba. 

A nievell nacional hi ha estudis que demostren que només 
recollim un 15% de la roba que es ven. Això vol dir que el 
85% restant va a rebuig. La gent i les institucions s’han 
de conscienciar. Aquest és un tema que he parlat amb les 
administracions perquè mai parlen de tèxtil, només plàstic, 
orgànic, etc. Les administracions s’han desentès un poc 
del tèxtil perquè ja els hi feim nosaltres la feina. El Pais 
Basc és la comunitat que recull més roba perquè incenti-
va les empreses per la recollida, però aquí nosaltres hem 
d’assumir aquest cost. Si l’administració s’implicàs això ens 
ajudaria a fer més inserció, a millorar maquinària, etc. 

4. Com imagines el futur?
Jo veig el futur esperançador. Molta gent ha obert els ulls. 
Qualsevol cosa inesperada pot venir d’un dia per l’altre. La 
Llei Balear és pionera, però s’ha de complir.  Al meu en-
tendre falta més pedagogia tant per part dels consumidors 
com de les institucions. La gent ha d’entendre que entrar 
en el circuit de segona mà, és important no només pel medi 
ambient, sinó també per la inserció laboral.

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


