
per una menstruació 
equitativa i sostenible



QUÈ ENS PREOCUPA?

 z La menstruació continua sent un tabú, 
 envoltat de desinformació 
 i manca d’educació.

 z Els productes menstruals 
 són una necessitat bàsica.

 z La majoria de productes són d’un sol ús, 
 amb impactes ambientals, econòmics, 
 socials i en la salut.

 z Les alternatives sostenibles es coneixen 
 poc, per manca d’informació i disponibilitat.

 z Pobresa menstrual: a Europa una de cada 
 cinc dones tenen dificultats per pagar 
 els productes menstruals.

QUÈ VOLEM?

 z Desestigmatitzar i normalitzar 
 la menstruació.

 z Aportar informació com a eina 
 per empoderar.

 z Difondre els impactes dels productes 
 menstruals d’un sol ús i els beneficis 
 de les alternatives residu zero.

 z Facilitar eines educatives.
 z Influenciar noves normatives 

 per a una menstruació residu zero, 
 sense impactes ni pobresa menstrual. 

 z Garantir accés a productes menstruals 
 segurs, justos i circulars.

AMB QUI HO FEM?

 z Generalitat de Catalunya
 z Consell Insular de Mallorca
 z Ajuntaments de: 

Barcelona • Castellbisbal • Sant Antoni de Vilamajor • Santa Eulàlia de Ronçana 
Ullastrell • Palma • Esporles • Manacor.



Formació
Tècnics de l’administració:

 z Conceptes.
 z Informació pràctica.
 z Dinàmica de com es pot 

 treballar a l’administració, 
 internament i externament.

 z Eines per a les administracions: 
 Plans, activitats, etc. 
 amb mirada transversal 
 en diferents Àrees.

Professorat:

 z Conceptes.
 z Presentació de materials.
 z Dinàmica d’activitats que 

 es poden desenvolupar 
 als centres. 

Tallers a centres educatius:

Sessions pràctiques sobre:
 z L’aparell reproductor femení 

 i el cicle menstrual.
 z La vivència de la regla 

 en la nostra societat.
 z Els mites i tabús sobre 

 la menstruació.
 z Els productes menstruals 

 existents i com es diferencien.

Es posa material pràctic a 
disposició dels alumnes.

Plans de menstruació 
equitativa i sostenible

Estableixen l’estratègia per a dur a terme actuacions en el marc 
competencial municipal, supramunicipal o autonòmic.

 z Elaboració de Diagnosis i Plans d’acció.
 z Acompanyament en la implantació 

 dels plans i l’execució de les actuacions.

Difusió i sensibilització

 z Tallers per a la ciutadania.
 z Elaboració de materials.
 z Difusió de materials (Guia, estudis, infografies, vídeos...).
 z Directori actualitzat de productes menstruals reutilitzables.

 z Difusió a xarxes socials de notícies d’actualitat.
 z Sorteig de productes menstruals reutilitzables.
 z Webinars i Lives a Instagram amb influencers.

QUÈ OFERIM?



 (+34) 936 686 107

rezero.cat

http://rezero.cat
info@rezero.cat

A Rezero posem el coneixement i l’experiència 
al servei de la societat, les empreses i les administracions 

per desenvolupar propostes engrescadores cap a una societat Residu Zero.


