
Cap a la societat
residu zero
Més de quinze anys obrint camí

Memòria d’impacte Rezero



Rezero _ Més de quinze anys obrint camí

2

Per què la prevenció 
de residus? 4

La fórmula Rezero 8

Èxits 20

Reconeixements 27

Mirem cap al futur 28

Data de publicació: 2022

Fotografies:

Unsplash / Sergiu Valena / Dan-Cristian Pădureț / Naja Bertolt Jensen /  
Michał Parzuchowski / Veronica White

Pexels / Anna Shvets

Shutterstock / Uhryn Larysa

Rezero / Marta Amat / Vanessa Rodríguez

Zero Waste Europe

Biblioteca de les coses / Morena Bellini

Disseny: @aperezpons



3

Imagineu-vos viure a una societat conscient del que obté de la natura  
i que respecta l’entorn i les persones. Una societat que integra tots els 
materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que 
quedin sense ús, on la ciutadania gaudeix d’un model de producció  
i consum residu zero.

Fa més de 15 anys que un grup d’organitzacions visionàries van unir-se per 
fer realitat aquest somni i capgirar la lògica d’un sistema extractiu sense fi  
i sense sentit. Els residus són una ineficiència del nostre sistema econòmic, 
són recursos fora de lloc. Aquesta és i ha estat la visió de Rezero.

Amb aquesta memòria volem compartir amb vosaltres el viatge fet per 
arribar fins aquí. Perquè avui, podem sentir-nos satisfetes de tot el que 
hem aconseguit, de com ho hem fet i de la xarxa de complicitats que hem 
anat teixint. Hem contribuït a situar la primera R, la de la Reducció, en 
l’esfera social, política i als mitjans de comunicació i ho hem fet amb les 
nostres campanyes, aportant estudis i solucions innovadores, acompanyant 
administracions, empreses, universitats i entitats i fent incidència normativa 
per assolir un canvi real i transformador.

Tot treballant des del compromís social, mediambiental i ecofeminista,  
des de la rigorositat tècnica i la construcció de consensos i oportunitats.  
I, molt especialment, ho hem aconseguit gràcies al treball en xarxa i al 
suport de la ciutadania, entitats, empreses, universitats i administracions 
que formen part de Rezero i amb què hem col·laborat al llarg de tot aquest 
temps.

Avui, més que mai, Rezero ha de ser-hi per continuar transformant amb 
solucions i alternatives que permetin que la societat avanci cap a un 
horitzó més equitatiu, responsable i ambientalment segur. No deixem de ser 
conscients de l’enorme impacte que els residus suposen pel canvi climàtic  
i del gran repte que tenim en endavant. Un repte majúscul i urgent que  
sí o sí necessitem assolir col·lectivament. 

Amb el vostre suport podem seguir treballant per fer realitat la societat 
residu zero, aportant coneixement i propostes innovadores.

Rosa García
Directora de Rezero 
Doctora en Sostenibilitat

La societat residu zero 
com a horitzó
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Per què 
la prevenció  
de residus?
Reduir la quantitat de residus  
generats és un repte ineludible  
al qual Rezero fa front des  
de fa més de quinze anys. 
Perquè només així evitarem 
la ineficiència d’un model de 
producció i consum basat en  
la sobreexplotació dels recursos 
naturals, que externalitza els 
costos dels seus alts impactes 
ambientals i que amenaça 
la salut de les persones i del 
planeta. Està clar que tenim 
molts motius per treballar en  
la prevenció de residus.

Per fer
un ús eficient 
dels recursos
Cada any es produeixen 150 milions de 
tones de plàstic destinat a productes 
d’un sol ús. Això representa que la 
meitat de tot el plàstic generat (300 
milions de tones), es fa servir només 
un cop, molt sovint, per envasats 
superflus. Aquest despropòsit es podria 
corregir, en gran part, amb l’extensió 
de l’ús d’envasos reutilitzables, que avui 
només representen el 2% del total. 

Aquesta ineficiència no es produeix 
només amb el plàstic. Un altre exem-
ple paradigmàtic és el del sector dels 
aparells elèctrics i electrònics, que a 
Catalunya, el 2019, va generar 47.000 to-
nes de residus. En aquest sector sovint 
es dissenya i fabrica amb obsolescèn-
cia planificada i s’incentiva la renovació 
constant de productes, ja sigui amb la 
introducció de modes o de suposades 
millores en les prestacions. Encara que 
això impliqui el malbaratament dels 
recursos emprats per fabricar-los. 

Si bé és cert que avui en dia una part 
dels residus (menys de la meitat) es 
gestionen a través de la recollida selec-
tiva, aquests no sempre són reutilitzats 
ni reciclats. A més, els processos de 
reciclatge sempre requereixen despe-
sa energètica i impliquen emissions 
d’equivalent de CO2. Sense oblidar que 
els materials que en resulten acostu-
men a ser de qualitat inferior. 

Per tot plegat és imprescindible 
replantejar el model de producció 
i consum. Perquè la millor manera 
d’evitar el malbaratament de recursos 
és apostar per la prevenció de residus. 
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Pel clima
A Catalunya, el tractament i l’eliminació 
de residus suposa el 4,6% de les 
emissions d’equivalent de CO2 (2019). 
Per això, quan ja no hi ha dubte que 
ens trobem en situació d’emergència 
climàtica i que cal frenar de manera 
dràstica les emissions, no podem fiar 
la solució al problema dels residus 
a estratègies de millora de gestió i 
tractament tecnològics. La via meś 
segura d’evitar aquest 4,6% d’emissions 
és acabar amb la necessitat de tractar 
i eliminar res. Per això cal explorar 
i difondre opcions de producció i 
consum que evitin la generació de 
residus. 

Per reduir les emissions d’equivalent  
de CO2, cal incidir també en la prevenció  
de residus. 

Per protegir els ecosistemes
La pitjor amenaça als ecosistemes és el canvi climàtic, però els residus també 
els perjudiquen de forma directa. Molts dels objectes que consumim, així com 
els seus envasos i embalatges, acaben abandonats a l’aire lliure quan deixen 
de ser-nos útils. Aquesta pràctica, coneguda amb l’anglicisme de littering, 
implica greus alteracions en els ecosistemes, fins i tot poden arribar a impedir 
que hi prosperi la vida. Les dimensions del problema es fan evidents si tenim 
en compte que l’illa de plàstic del Pacífic ja feia, l’any 2018, 1,6 milions de 
quilòmetres quadrats, tres vegades França. 

Cal no oblidar que no són només els residus abandonats els que impacten 
en el medi. A Catalunya, encara avui, més de la meitat (52%) dels residus 
municipals acaben en algun dels 23 dipòsits controlats o en una de les quatre 
incineradores que hi ha operatives. A Balears, el 85% dels residus són destinats 
a tractament finalista, i hi ha una incineradora i dos abocadors de residus 
municipals. Tot i les mesures per prevenir els impactes ambientals d’aquestes 
instal·lacions, sempre impliquen ocupacions d’espais i alteracions importants  
a l’espai natural on s’ubiquen. 

Per això, per reduir el nostre impacte en els ecosistemes, la prevenció de 
residus és una estratègia clau. Cal evitar els consums superflus i treballar 
perquè els productes que entren al mercat no acabin convertits en residus 
cremats, abocats o abandonats. Per això és imprescindible fomentar també 
la reparació, la reutilització, el reciclatge i el compostatge. 
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Per cuidar  
la salut de  
les persones
La crisi ecològica que vivim representa un 
desafiament per a la supervivència de la nostra 
espècie. Els residus són una part important del 
problema, per les emissions que comporten,  
pel malbaratament de recursos no renovables 
que impliquen i pel seu impacte directe en  
el medi. Però no tan sols això. Molts d’aquests 
residus, a més, suposen un risc per a la salut 
de les persones. Per començar, tot i les millores 
tecnològiques a les incineradores (anomenades 
plantes de valorització energètica), ni les 
instal·lacions més modernes poden evitar  
cert grau d’emissions de dioxines i furans  
ni la generació de cendres tòxiques. 

Un altre motiu per prevenir la generació de 
residus és evitar el consum de certs productes 
que estan associats amb alteracions en la salut. 
Per exemple, com va demostrar un estudi de 
Rezero coordinat pel doctor Miquel Porta, l’orina 
humana conté ftalats i fenols, components dels 
envasos de plàstic que migren als aliments 
i arriben als nostres organismes. Un altre 
exemple és el de les compreses i els bolquers 
d’un sol ús, que poden contenir perfums 
fabricats amb químics identificats com  
a cancerígens i disruptors d’hormones. 
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Per evitar costos 
econòmics
L’any 2020, la despesa municipal vinculada  
a la recollida, gestió i tractament de residus  
va representar més de 600 milions d’euros.  
A aquesta xifra cal sumar-hi la despesa  
d’altres administracions. I no parlem només  
de contenidors, camions i plantes de 
tractament. Els residus tenen moltes cares.

Per exemple, s’estima que als municipis  
catalans els costos de neteja viària de les bu-
rilles poden oscil·lar entre els 12-21€ / habitant 
/ any. Al mateix temps, netejar de burilles un 
quilòmetre de platja durant un any, pot costar 
entre 9.670 i 22.163,75€. 

Un altre residu que comporta molts costos 
econòmics, són les tovalloletes humides. 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha calculat  
que per una ciutat de 200.000 habitants,  
la gestió inadequada de tovalloletes humides  
i altres productes similars genera, de mitjana, 
un cost extra anual de 150.000€ pel sistema  
de sanejament. 

Així mateix, a les Illes Balears, la gran quanti-
tat de residus que acaben al mar va portar el 
govern a introduir un servei de neteja de residus 
flotants de la superfície aquàtica que té un cost 
anual d’un milió d’euros. 

Està clar que la millor manera d’evitar totes 
aquestes despeses és reduir la quantitat de 
residus a processar. 

Per avançar cap als ODS
Perquè la prevenció de residus és una peça clau del desenvolupament 
sostenible, amb incidència directa en 7 dels 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS). És una estratègia imprescindible 
de l’objectiu número 12, «Producció i consum responsables», però, 
com hem vist, també incideix en molts altres àmbits: salut, sanejament 
d’aigües, sostenibilitat de ciutats i comunitats, reducció d’emissions, 
vida marina i vida terrestre.

Per complir la normativa 
europea
A Europa la línia a seguir és evident: prioritzar, per sobre de tot, la  
prevenció. La mateixa directiva que estableix que el 2015 només un 
10% dels residus municipals poden acabar en dipòsits controlats i que 
el 65% hauran de reciclar-se, també fixa de forma molt clara la jerar-
quia de residus: ni abocadors, ni valorització energètica, ni reciclatge. 
L’estratègia prioritària és la prevenció. Perquè la millor estratègia de 
gestió de residus, és apostar per evitar que se’n produeixin. 

JERARQUIA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS A LA UE
Font: Directiva marc de residus 2008/98/CE

PREVENCIÓ

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ

RECICLATGE I VALORITZACIÓ MATERIAL

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

DISPOSICIÓ CONTROLADA
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La nostra missió és posar sobre la taula 
solucions reals i eficaces per evitar la 
generació de residus domèstics i comercials,  
i ho fem amb cinc estratègies d’actuació:

 1 Creem i socialitzem coneixement.

2 Dissenyem campanyes de 
 comunicació en què difonem 
 coneixement i propostes, amb 
 l’objectiu de mobilitzar la ciutadania.

3 Assessorem a empreses que volen 
 avançar en l’eradicació dels residus.

4 Impulsem i executem plans 
 i polítiques transformadores.

5 Contribuïm al desenvolupament de 
 normatives, assessorant governs 
 i altres administracions i vetllant 
 perquè es tingui en compte el principi 
 de la prevenció.

A cada projecte, mobilitzem diverses 
estratègies alhora perquè així multipliquem  
la nostra capacitat d’incidència i obrim camí al 
canvi en tots els fronts. Els exemples següents  
en són una demostració.

La fórmula Rezero
Rezero és una entitat independent i sense ànim  
de lucre que des del 2005 treballa per avançar cap 
a la societat residu zero. Tenim clar que la clau 
per arribar-hi és la prevenció i per això ens hi hem 
especialitzat. 

Des dels inicis hem assenyalat que per arribar  
a una societat lliure de tòxics i on es faci un ús eficient 
dels recursos, cal una transformació profunda.  
Per aconseguir-la, necessitem la implicació de tothom 
i per això és imprescindible incidir en tres fronts: 
la ciutadania, les administracions públiques 
i el sector econòmic. 

Administració  
públicaEmpreses

Ciutadania
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Fórmula Rezero a  
Salut de Plàstic
Amb l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques de Barcelona, analitzem mostres 
de 50 persones, referents en diversos àmbits 
pofessionals, i hi detectem un promig de 20,5 
substàncies químiques associades al plàstic.

 

Creem la campanya Salut de Plàstic per 
divulgar i crear debat entre la població  
i els dirigents polítics. Amb Zero Waste Europe, 
ampliem la campanya a tot Europa (Plastic  
in Spotlight).

Fem arribar a representants polítics  
les conclusions de l’estudi i les propostes  
de polítiques a implementar. 

Dos anys després de la sortida de la campanya, 
el Congrés dels Diputats aprova la nova llei 
estatal de residus, que estableix la prohibició 
del bisfenol A i els ftalats en envasos 
alimentaris.
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Divulguem els resultats per diversos canals,  
per exemple, amb tallers a escoles i instituts,  
i donem visibilitat a les solucions reutilitzables 
d’empreses compromeses.

Creem material comunicatiu per fomentar 
l’educació menstrual i facilitar informació sobre 
alternatives econòmiques, ecològiques  
i saludables.

Fem arribar a representants polítics  
les conclusions de l’estudi i les propostes  
de polítiques a implementar. 

Un any després de la sortida de la campanya,  
el govern català anuncia la distribució gratuïta 
de 40.872 copes mesntruals als centres 
educatius de secundària.

Fórmula Rezero a  
Nou Període
Fem un estudi dels impactes dels productes 
menstruals d’un sol ús i explorem les 
alternatives reutilitzables des del punt de vista 
ambiental, econòmic i de salut per a les dones  
i persones menstruants.
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Fórmula Rezero a  
reWINE
Elaborem un informe sobre la viabilitat de la 
reutilització d’ampolles de vidre en el sector 
vitivinícola.

Dissenyem un pla pilot de reutilització 
i hi involucrem cellers, embotelladores, 
distribuïdors, comerços, supermercats  
i persones consumidores.

El projecte conclou que la reutilització de  
les ampolles de vi redueix un 28% la petjada 
del sector vinícola.

Fem un material comunicatiu amb els resultats 
del pilot per donar a conèixer el potencial de  
la reutilizació.

Dos anys després, involucrem al govern català 
i el balear en la planificació de plantes de 
rentat per fer realitat la reutilització, no només 
per als cellers sinó també per a altres sectors 
econòmics.

Durant el procés, treballem perquè s’incorporin 
objectius de reutilització quantitatius  
i qualitatius en les diferents lleis que s’estan 
desenvolupant o implementant.
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Patronat Xarxes pel canvi 
en què participem

La societat residu zero és un objectiu  
col·lectiu i per això Rezero participa en moltes 
xarxes de treball d’àmbit català, balear, estatal 

i europeu. Tant si es tracta d’aliances amb 
entitats afins com espais de trobada on generar 

consensos, són oportunitats per empènyer  
cap a la transformació necessària.

Àmbit català 

Consell de Sostenibilitat de Barcelona

Consell de Consum de Barcelona

Grup Impulsor Mapa Barcelona + Sostenible

Taula de Contractació Pública de Barcelona

Comitè Estratègic Català de Prevenció  
del Malbaratament Alimentari

Comitè Estratègic Català del projecte europeu 
Subtract

Àmbit balear

Pacte per la Reutilització de Balears

Per una Mar sense Plàstics

Àmbit estatal

Retorna

Alianza Residuo Cero

Àmbit europeu

ACR +. Associació de les Ciutats  
i Regions per la Gestió Sostenible dels Residus

EEB - Boreau Europeu pel Medi Ambient

Zero Waste Europe

Break Free From Plastic
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“En el nostre propòsit de fer avançar el continent 
europeu cap al residu zero, la feina de Rezero 

és una referència. Tant a l’hora de proposar idees 
pioneres, com el Dia sense bosses de plàstic o  

la campanya Salut de plàstic —que des de Zero Waste 
Europe hem portat a l’àmbit europeu i mundial— 
com a l’hora d’importar bones pràctiques d’arreu, 
com ara els municipis residu zero. Si avui en dia 

Catalunya és una regió capdavantera  
a Europa en residu zero és, en bona mesura, 

gràcies a la feina de Rezero.”

Joan Marc Simon Llumà
Director de Zero Waste Europe 



Rezero _ Més de quinze anys obrint camí

14

A qui hem donat 
solucions
Rezero compta amb la confiança  
de moltes institucions i entitats. Perquè  
al llarg d’aquests anys, hem dissenyat  
moltes solucions a mida. I perquè rebem  
cada nou projecte amb il·lusió de saber  
que és una nova oportunitat de treballar, 
colze a colze, per avançar juntes  
cap a la societat residu zero. A continuació 
detallem algunes de les administracions, 
empreses i entitats per a qui hem treballat.

/  Agència Catalana del Consum
/  Agència Catalana de Seguretat Alimentària
/  Agència de Residus de Catalunya
/  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
 de la  Generalitat de Catalunya 
/  Direcció General de Comerç
/  Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca GOIB
/  Consell Insular de Formentera
/  Consell Insular de Menorca
/  Consell Insular de Mallorca
/  Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
 y Administración Local – Gobierno de Navarra

/  Àrea Metropolitana de Barcelona
/  Consell Comarcal del Ripollès
/  Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
/  Mercats Municipals de Barcelona
/  Institut Municipal de Mercats de Barcelona
/  SCP / RAC

/  Ajuntaments de Badalona, Barcelona, Ciutadella, Esporles, Gavà, 
 Girona, Manacor, Mataró, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, Terrassa 
 i Tiana, entre molts d’altres. 

/  UB
/  UPC
/  Escola Agrària de Manresa

/  Abacus Cooperativa
/  Casa Ametller
/  Cavall de Cartró
/  Cooperativa Falset Marçà
/  Electrorecycling
/  Inèdit - Innovació per la sostenibilitat
/  Opcions
/  Sant Aniol
/  Urbaser

/  Amigas de la Tierra
/  Zero Waste Europe
/  Asociación Vida Sana
/  Federació ECOM
/  Retorna

/  Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona
/  Gremi de Recuperació de Catalunya
/  Cambra de Comerç de Barcelona
/  Funditec
/  ASCAME
/  Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 
 del Maresme
/  Alencop
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Amb qui hem sumat forces
Des del primer dia hem tingut clar que per restar residus, cal sumar forces amb entitats amigues.  
Per això avui comptem amb una xarxa impagable de grans complicitats. 

“Al 2015 vam desplegar juntes el Pont Alimentari, 
un servei ja consolidat que ha significat la creació de 

circuits per dignificar l’aprofitament d’aliments i potenciar 
la seguretat alimentària i la traçabilitat. El projecte també 

fomenta la quantificació real de malbaratament i això 
ha portat els donants a implementar mesures de prevenció. 

Per tant, el Pont Alimentari no tan sols té un alt impacte 
social per l’aprofitament dels aliments, sinó que també 

contribueix a avançar cap al residu zero. És una fórmula 
que requereix gestió i molt treball en xarxa; dues 
característiques que estan en l’ADN de les dues 

entitats impulsores. Seguim!”

Rosaura Serentill Renom
Directora de la Fundació 
Banc de Recursos 
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Les xifres de la trajectòria
de Rezero

50 estudis 
i plans de prevenció

5 projectes pilot  
replicables

Més de 200 col·laboracions 
amb municipis de Catalunya i Balears

Més de 15.000 
seguidors a les xarxes socials

Més de  

5.000  
contactes del món  
municipal, governs,  
partits polítics,  
empreses, entitats  
i particulars

12  
campanyes
de comunicació
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Rezero als mitjans
Quan ets una entitat pionera en el teu àmbit, generes 
coneixement, desenvolupes projectes innovadors i crees discurs 
sovint els mitjans de comunicació es fan ressò de la teva 
feina. Per això, Rezero s’ha convertit en un referent per a molts 
professionals de la comunicació i tenim presència als principals 
mitjans: 

Televisió: 
TV3
TV1
betevé
Cuatro
La Sexta, 
La 2
IB3

Ràdio: 
La Ser 
Catalunya Ràdio
RAC1
LaCope
RNE
betevé
IB3

Premsa: 
La Vanguardia
El Periódico
Ara
El Punt
Diari de Mallorca
Última Hora
elDiario.es
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Èxits
Des de Rezero hem contribuït  
de manera significativa a situar  
la primera R –la de la reducció–  
a l’agenda política, a l’esfera social  
i als mitjans de comunicació. Però  
no ens hem quedat en les paraules, 
perquè la nostra autèntica vocació  
és incidir en la realitat i per fer-ho 
cal anar més enllà. Per això, quan 
repassem la nostra trajectòria,  
ens agrada destacar els impactes  
reals del que hem aconseguit. 

Instaurem el 3 de juliol  
com el Dia internacional lliure  
de bosses de plàstic
El 2009 Rezero declara el 3 de juliol com el Dia lliure de bosses de plàstic, 
una iniciativa que s’internacionalitza de seguida. Temps després és tot  
el juliol que esdevé el Mes lliure de plàstic, amb nombroses iniciatives 
arreu del planeta. El 3 de juliol del 2021, dotze anys més tard d’aquella 
primera jornada, entra en vigor la Directiva Europea del plàstic d’un sol 
ús, una normativa a la qual Rezero ha contribuït a través de Zero Waste 
Europe i Break Free from Plastic, organitzacions de les quals formem 
part.

Demostrem per primer  
cop l’eficàcia del sistema  
de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos
El 90% dels envasos de Cadaqués són retornats al comerç durant  
la prova pilot impulsada per Rezero. Així es va demostrar que és el millor 
mètode per evitar l’abandonament d’envasos al medi i alhora augmentar 
la qualitat dels materials de les recollides de residus.

Treu-te-la
del cap
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Contribuïm 
a l’aprovació d’una 
llei balear de residus 
que esdevé referent 
internacional
Rezero incideix en l’aprovació i la 
implementació de la primera llei de 
residus balear tot col·laborant amb 
el Govern i Parlament de les Illes 
i els agents socials i econòmics. 
Una llei innovadora i justa que 
esdevé punta de llança en  
matèria de prevenció a tota  
Europa.

“En aquests set anys que he estat director de Residus  
de les Illes Balears, Rezero ha estat una entitat  

imprescindible per poder tirar endavant la gran fita de la llei  
de residus balear, però també moltes altres iniciatives 
encaminades a fomentar la prevenció i la reutilització.

A més de dur a terme destacables projectes propis, com  
Comerç Verd o les campanyes Salut de Plàstic i Nou Període, 

Rezero també ha estat motor de diferents fòrums, com  
la plataforma Per una Mar sense Plàstic o el Pacte  

per la Reutilització, en què ha involucrat no només entitats 
ecologistes sinó també fundacions i empreses privades.

Tant de bo el govern central o governs d’altres  
territoris aprofitessin més tota l’experiència  

de Rezero per avançar, de veres,  
en polítiques encaminades cap  

a la reducció de residus.”

Sebastià Sansó i Jaume
Director General de Residus 
i Educació Ambiental del Govern 
de les Illes Balears
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Demostrem la viabilitat  
de la reutilització de les ampolles 
de vidre en el sector vitivinícola
Amb el projecte reWine, es recuperen més de 80.000 ampolles  
i s’evita l’emissió de 171.057 kg d’equivalent de CO2. Comparable a donar 
11,5 voltes en cotxe a la Terra. La recuperació de la reutilització suposa  
una reducció d’un 28% de la petjada ecològica pel sector. 
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“Recordo quan era petit i amb els companys 
buscàvem llaunes i ampolles pel carrer. Les dúiem 

a la botiga de queviures i la dependenta ens donava 
algunes pessetes. En uns dies ho intercanviàvem per 

un refresc o un gelat. Ho fèiem simplement per la recompensa. 
Érem nens però sabíem que si volíem el gelat calia retornar 
els envasos. Avui, trenta-cinc anys més tard, ens trobem 

en plena emergència climàtica i calen canvis ràpids 
i contundents. És inexplicable que en aquest context 

encara hi hagi qui qüestioni el sistema de reutilització 
d’envasos. El projecte ReWINE impulsat per Rezero 

mostra el camí a seguir en el sector vinícola 
català.”

Josep Serra
Propietari del Celler La Vinyeta
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Evitem el malbaratament 
de 34.000 racions 
d’aliments
Amb la creació de Pont Alimentari, evitem que 
es llenci menjar en bon estat provinent de grans 
restauradors i supermercats, derivant-lo a entitats 
socials. Fins ara ja hem impedit el malbaratament  
de més de 34.000 racions d’aliments i hem estalviat 
724 tones d’emissions de CO2. / Conjuntament amb: 
Banc de Recursos

“Des d’El Rebost, xarxa d’entitats de distribució social 
d’aliments de Terrassa, atenem 2.600 famílies vulnerables 
de la ciutat. Ja fa anys que comptem amb la col·laboració 

de Pont Alimentari, que ens posa en contacte amb empreses del 
sector de l’alimentació perquè ens facin donacions d’aliments, 

habitualment de productes amb data de consum preferent 
immediata. Des del Rebost, valorem molt positivament 

les donacions que es fan amb un marge de temps 
raonable i les de productes de qualitat, aspectes 

que a Pont Alimentari sabem que tenen 
presents.”

Albert Soler i Noguera
Tècnic de la Creu Roja a Terrassa  
i responsable d’El Rebost
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Creem la primera Certificació   
Comerç Verd
Més de 600 comerços de tot Catalunya i Balears tenen la Certificació  
de Comerç Verd, creada per Rezero per distingir i donar visibilitat  
els establiments amb una oferta de productes respectuosa amb  
el medi ambient.
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Posem en marxa la primera 
biblioteca de les coses de l’Estat 
La Biblioteca de les Coses de Sant Martí, un servei que ja s’ha 
propagat per altres barris i municipis, és un projecte comunitari de 
préstec d’objectes que contribueix al consum eficient dels recursos.  
Ja té prop de 200 persones usuàries, que comparteixen més  
de 500 objectes. / Conjuntament amb: Nusos

“Estic molt implicat en la Biblioteca de les Coses 
des del dia de la inauguració, perquè crec que no podem 

continuar esgotant els recursos del planeta i que cal reduir 
les emissions de CO2. A més, també és un servei interessant 
per famílies amb pocs recursos, perquè els preus de lloguer 
són molt baixos. Jo hi col·laboro de moltes maneres, com 
ara fent fotografies per al catàleg, muntat prestatgeries, 

explicant el projecte a mitjans o entitats interessades 
i anant a recollir objectes donats. El que més 
m’agradaria és que hi hagués una biblioteca 

de les coses a cada barri i a cada poble!”

Anastasi Almaraz
Voluntari de la Biblioteca de les 
Coses de Sant Martí

Contribuïm a 
l’aprovació d’una llei 
contra el 
malbaratament 
alimentari pionera 
a Europa
Rezero contribueix a la redacció de la Llei 
contra el malbaratament alimentari a 
Catalunya, la primera a Europa que posa 
l’èmfasi en la prevenció.
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Reconeixements
A Rezero creiem en la nostra feina  
i sabem que és molt necessària. Però 
socialment, els residus no són un àmbit 
en què agradi posar el focus. 
Per això valorem molt els importants 
reconeixements que hem rebut fins ara.

Rezero ha rebut el Premi Europeu  
per a la Prevenció de Residus  
en dues ocasions, per les campanyes:

Jo Coco – La sèrie web ‘Objectiu Rezero’,  
en què cinc famílies tenen el repte  
de no produir residus en un mes.

Beure sense plàstic, una iniciativa  
del grup de treball Residu Zero de 
l’Ajuntament de Barcelona en què  
92 organitzacions, entre elles Rezero, 
es comprometen a dur a terme accions 
destinades a reduir o eliminar  
els plàstics d’un sol ús per beure.

Rezero també ha rebut el Premi 
Pimes 2019, atorgat per PIMEC en 
reconeixement per la nostra trajectòria 
en fomentar solucions, accions i mesures 
cap a una societat residu zero en 
el sector del comerç.

“Em va agradar molt participar a la sèrie 
web Objectiu #Rezero! Des de llavors, porto 

l’esmorzar a l’escola embolicat amb el Boc’n’Roll 
i a casa vam fer molts canvis per reduir els residus. 
Per exemple, el sabó per rentar-nos les mans ara 
és de pastilla, vam canviar les canyetes de plàstic 
d’un sol ús per unes de metàl·liques i quan anem 
a comprar agafem la carmanyola. Com que vaig 

aprendre moltes coses, vaig fer un taller 
a l’escola per compartir-ho amb  

la resta de la classe.”

Martí Escudero Rodríguez
Participant a la sèrie web 
“Objectiu Rezero”

https://rezero.cat/campanyes/jo-consumeixo-conscientment/
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Mirem cap al futur
És cert que quan Rezero va fer els seus primers 
passos, el que avui és una realitat semblava 
impossible. La recollida selectiva encara era 
venuda, i celebrada, com la solució al problema  
dels residus; esmentar el cobrament de  
les bosses de plàstic d’un sol ús era titllat  
de fanatisme; del malbaratament alimentari  
ni se’n parlava; les alternatives reutilitzables  
per a la menstruació eren escasses  
i molt minoritàries…

Està clar que les coses han canviat i sabem  
que Rezero hi ha contribuït. Però no és moment 
d’aturar-se, perquè amb el canvi sorgeixen nous 
reptes, com la necessitat de desenmascarar  
la falsa solució dels bioplàstics o de posar  
el focus en els plàstics ocults que trobem  
en molts productes de consum quotidià. 

A més, amb els canvis també sorgeixen noves 
reticències. Com més s’avança cap a la societat 
residu zero, més fortes són les forces que  
s’hi resisteixen. A cada nou procés legislatiu,  
caldrà tornar a ser-hi per contrarestar,  
amb arguments i evidències empíriques,  
les pressions que exerceixen els sectors que  
hi tenen el negoci en joc. Necessitem ser-hi  
per inspirar les solucions que vetllin pels  
interessos del futur, pels interessos de  
les persones. 
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Per continuar 
obrint camí cap 
al residu zero, 
et necessitem!

Els cinc anys vinents ens 
espera molta feina. La manca 
de recursos ja és una evidència 
i, ara més que mai, cal oferir 
solucions que apostin per 
l’eficiència productiva i 
l’economia de la reutilització. 
Hem de continuar treballant  
per protegir el medi ambient  
i la salut de les persones.

Amb la teva contribució 
ajudes a fer realitat 
una societat més justa 
i resilient!

Col·labora amb nosaltres:

Fes una donació econòmica: 
Les donacions, que poden ser puntuals o estables,  
són una aportació al sosteniment econòmic de 
l’activitat de Rezero.

El vostre logo apareixerà al nostre web i us podreu 
desgravar el 80% de l’aportació a l’impost de 
societats.

Patrocina una acció: 
Implica’t en algun dels nostres projectes  
i veuràs la teva imatge associada als materials  
de difusió.

Sigues part del canvi,  
amb Rezero!



936 686 107

www.rezero.cat

@rezerocat

Si la teva empresa, entitat o institució 
també creu que cal avançar cap a la 
societat residu zero, passa a l’acció  

amb Rezero!


