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Us donam la benvinguda a la guia de Comerç Verd de Manacor.

El model de consum actual, que es basa en usar i tirar, la comoditat, la rapidesa, el sobreenvasat i els 
plàstics d’un sol ús, suposa grans impactes a nivell ambiental, econòmic i per a la nostra salut, així com una 
generació desmesurada de residus. Són moltes les evidències que demostren la insostenibilitat d’aquest 
sistema, la més greu de les quals és la crisi climàtica en què ens trobam. No obstant això, existeixen 
solucions i alternatives per fer front a aquesta problemàtica i tots som actors clau per impulsar el canvi 
necessari: les administracions, la indústria, la ciutadania i el comerç.

És per això que el municipi de Manacor es troba encaminat de forma decidida cap a la prevenció en la 
generació de residus.

Els darrers anys s’han introduït canvis en la gestió dels residus a tot el municipi. La recollida porta a porta i 
la recollida de la fracció orgànica són les principals novetats que han permès reduir la quantitat de residus 
destinats a incineració i millorar els percentatges de reciclatge. Després de la prevenció i reducció de 
residus, la recollida de la matèria orgànica és també un dels punts clau en l’estratègia municipal de gestió 
de residus. La informació es pot consultar a residusmanacor.cat.

A aquests esforços s’hi suma el Pla local de prevenció de residus de Manacor, aprovat l’any 2021, que 
marca el camí a seguir els pròxims anys per reduir els residus municipals i planteja deu mesures concretes 
per dur a terme. Una de les primeres actuacions ha estat el reconeixement dels comerços que aposten 
pel consum responsable, local i sense residus. Així, Manacor ha esdevingut el primer municipi de les Illes 
Balears amb la certificació Comerç Verd, una iniciativa de Rezero que compta amb nombrosos establiments 
certificats arreu de Catalunya i que impulsa el comerç de proximitat que facilita a la ciutadania fer un 
consum més conscient i sostenible.

A Manacor s’han identificat i certificat com a Comerç Verd un total de 52 comerços que han incorporat 
mesures en aquesta direcció, ja sigui oferint productes de proximitat, de comerç just o de producció 
ecològica, reduint envasos, oferint productes a granel, reutilitzats i/o reutilitzables, i promovent l’ús 
d’envasos retornables. Per tal que siguin fàcils d’identificar, tots els establiments certificats disposen d’un 
distintiu específic i també es poden consultar a través del web www.comercverd.cat.

Aquesta guia, adreçada especialment a la ciutadania, vol ajudar a impulsar aquest canvi des dels territoris, 
des de les persones que en formau part i que, com a consumidores, teniu el poder de decidir què i com 
consumiu.

A la guia hi trobareu informació sobre els passos a seguir per avançar cap al residu zero, alternatives al 
model actual de consum i una llista dels comerços de Manacor on poder posar-ho en pràctica. Perquè cada 
cop són més els comerços que us faciliten fer un consum responsable i reduir els vostres residus.

Només els heu de descobrir!

 Per a més informació: 
www.rezero.cat

COMERÇ VERD A MANACOR // 5



 6 // COMERÇ VERD A MANACOR



QUÈ ÉS 
EL CONSUM 
CONSCIENT
El consum conscient és un estil de vida en què es reflexiona i 
es pren consciència dels impactes socials, ambientals i per a la 
salut que té la nostra opció de consum tant de productes com de 
serveis.

Consisteix a consumir ajustant-nos a les nostres necessitats 
reals i escollint opcions que afavoreixin la conservació del medi 
ambient i la igualtat social. Amb aquesta forma de consum 
donem suport a produccions i comerços locals, a empreses que 
reparen i a tota la comunitat que fa que una ciutat sigui més 
habitable i càlida.

Com fer un consum conscient? 

• Consumir menys analitzant quines són realment les nostres 

necessitats i com podem satisfer-les gastant només els 

recursos estrictament necessaris i evitant tot allò que no 

necessitem. Ens pot ajudar no malbaratar i aprofitar el que ja 

tenim, mantenir en bon estat els nostres objectes, i reparar 

aquells que s’espatllin. 

• Consumir sense comprar. Prioritzar l’intercanvi, el lloguer, el 

préstec o el servei  d’un producte en lloc de la seva compra.  

A més de reduir el nostre consum, aquestes pràctiques ens 

permetran crear comunitat i enfortir les xarxes del territori.

• Comprar amb criteri. Si finalment decidim comprar un 

producte, adquirir béns reutilitzats i reutilitzables, afavorir 

iniciatives de comerç just o empreses d’inserció social, afavorir 

l’economia local i escollir els productes amb un menor impacte 

ambiental i per a la nostra salut. 
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QUÈ ÉS 
EL RESIDU 
ZERØ

Residu Zero és un objectiu 
pragmàtic i visionari que guia les 
persones a imitar els cicles de la 

natura, on tots els residus són recursos.

Forma part d’un moviment internacional 
que aglutina cada cop més  persones, 
organitzacions, empreses i 
administracions que volen avançar cap 
a un nou model de societat.
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Residu Zerø significa dissenyar i gestionar productes i 
processos per reduir el volum i la toxicitat dels residus 
i materials, conservar i recuperar tots els recursos, i no 
cremar-los ni enterrar-los. La implementació del Residu 
Zero evita l’abocament de residus a terra, aigua o aire 
que són una amenaça per a la salut planetària, humana, 
animal o vegetal.

Definició de l’Aliança Internacional Zero Waste
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Podem acostar-nos a l’objectiu 
Residu Zero a partir d’un estil de 
vida que posa consciència sobre 
els nostres actes de consum i la 
gestió dels residus a ca nostra, 
amb repercussions positives 
directes sobre la nostra salut i la 
del medi ambient i, fins i tot, per a 
la nostra butxaca.

Residu Zero vol dir produir menys residus, en 
volum i toxicitat i, per tant, generar menys impacte 
ambiental
Evitar els embalatges i els productes d’usar i tirar, evitar els 

productes d’higiene i neteja amb components no naturals, reduir el 

malbaratament alimentari i participar en les recollides selectives 

es tradueix en la reducció d’impactes relacionats amb la generació 

de residus, la seva toxicitat i l’esgotament dels recursos naturals.

El Residu Zero és saludable
Un consum conscient està sovint associat a productes naturals, 

sense químics, de proximitat i sense envasos, minimitzant 

els efectes nocius dels plàstics d’un sol ús a la nostra salut i 

disminuint la càrrega tòxica dels nostres residus.

El Residu Zero crea comunitat
Enforteix el teixit social: les xarxes d’intercanvi i de segona mà, els 

establiments de reparació, les botigues a granel, els comerços i 

mercats de proximitat, el compostatge comunitari, l’emprenedoria 

social... Totes són plataformes magnífiques per teixir relacions, 

complicitats i debats conscients.

A Manacor hi ha comerços 
que ofereixen alternatives 
reutilitzables que faciliten 
la reducció dels residus 
diaris, i productes ecològics i 
naturals que permeten reduir 
la toxicitat dels residus
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RESPONSABILITAT 
COMPARTIDA  
Posar fre a la producció innecessària de 
residus i consumir minimitzant l’impacte 
sobre el medi ambient han esdevingut 
un repte important que necessita la 
reflexió, el convenciment i el compromís 
conjunt de la ciutadania, els comerços, 
les empreses i les administracions 
a través del que anomenam la 
responsabilitat compartida.

Les accions de cada persona tenen un 
gran potencial de canvi, tant pel que 
fa al medi ambient com a la societat 
en què vivim. Les accions quotidianes 
transformen el medi (la nostra compra 
diària, el consum d’envasos, l’ús que 
feim del cotxe, el consum d’aigua 
i energia, etc.) i, com s’ha dit, és a 
les nostres mans exercir un consum 
responsable que minimitzi l’impacte de 
les nostres activitats
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Les empreses productores han d’aplicar 
criteris de sostenibilitat i garantir un model de 
producció més ecoeficient, tant a nivell social 
com de recursos materials i energètics.

Els comerços han de posar a l’abast de 
les persones consumidores productes 
respectuosos amb l’entorn i que contribueixin 
a minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i 
la salut.

Administracions 
públiques

RESPONSABILITAT
COMPARTIDA

tots i totes
som part

de la solució!

Comerç

CiutadaniaIndústria

Les administracions públiques han de 
legislar i vetlar perquè empreses i comerços 
produeixin i distribueixin sense malmetre el 
medi ambient.

La ciutadania, amb les nostres actituds i 
decisions, podem incidir perquè empreses, 
comerços i administracions públiques 
garanteixin una gestió ambientalment i 
socialment respectuosa.
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QUÈ ÉS 
EL COMERÇ VERD
Rezero porta 15 anys potenciant el Comerç Verd, aquell comerç 
de proximitat que permet a clientes i clients consumir de forma 
respectuosa amb el medi ambient, oferint productes a granel, de 
proximitat, de comerç just, amb certificació ecològica, en envasos 
retornables o reutilitzables, o que faciliten l’estalvi energètic, d’aigua o 
de residus.

 Per a més informació: 
www.comercverd.cat
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El Comerç Verd té unes característiques 
comunes, independentment de quina 
sigui la tipologia d’establiment:

• Té com a requisit bàsic ser petit 
comerç local, que ajudi a enfortir 
vincles amb la ciutadania i a 
dinamitzar el territori.

• Ha de complir un mínim de dos 
requisits bàsics, segons la tipologia 
de comerç: venda de productes 
ecològics, a granel, de proximitat, de 
comerç just o reutilitzables. 

• Té l’obligatorietat de no distribuir 
gratuïtament bosses de plàstic 
d’un sol ús, sinó que es promouen 
alternatives més respectuoses amb 
el medi ambient com les bosses 
reutilitzables. 

A Manacor trobam 
comerços on podem 
comprar seguint els 
criteris de consum 
responsable que 
s’exposen al llarg 
d’aquesta guia
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Les certificacions ecològiques es concedeixen a aquells 
productes que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu 
cicle de vida.

En el cas dels aliments, la producció agroalimentària ecològica 
està regulada per una normativa de la Unió Europea, que 
estableix les exigències en el camp de les produccions vegetal 
i animal. En la producció agrària ecològica no s’utilitzen adobs 
o pesticides de síntesi química ni poden emprar-se organismes 
modificats genèticament, també anomenats transgènics. En el 
cas de productes ramaders, els animals han de ser criats sense 
antibiòtics ni hormones de creixement, i la seva alimentació s’ha 
de basar en productes procedents de l’agricultura ecològica.

El certificat ecològic en altres productes, com els productes 
de neteja o el material d’oficina, garanteix que, entre d’altres 
criteris, en el seu procés de fabricació s’ha reduït la contaminació 
atmosfèrica, s’ha limitat l’ús de substàncies nocives per al medi 
ambient i s’ha consumit menys energia. La cosmètica certificada 
ecològica està elaborada principalment amb ingredients 
procedents de l’agricultura ecològica i no conté ingredients 
químics que puguin afectar la salud o el medi ambient. Totes les 
normes de cosmètica ecològica són privades.

A Manacor podem trobar fruita, verdura, 
llegums, cosmètica, roba, sabons i 
altres productes ecològics a diferents 
establiments 

PRODUCTES ECOLÒGICS
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Als comerços de Manacor podem 
trobar gran varietat de productes 

a granel; des de fruites i verdures, 
fruites seques o llegums fins a 

productes d’higiene i de neteja, o 
tatxes i perns

PRODUCTES 
A GRANEL 

Els supermercats convencionals prefereixen oferir els productes 
en unitats petites i embolicats excessivament. Per sort, però, cada 
vegada existeixen més supermercats i comerços que ens ofereixen 
productes a granel, sense envasos. 

Prioritzem un consum amb el mínim d’envasos, rebutjant les 
palanganes i embolcalls innecessaris i apostem pels comerços que 
ens permeten usar els nostres envasos reutilitzables. D’aquesta 
manera, a més de reduir l’impacte dels envasos sobre el medi 
ambient, també reduïm l’exposició dels aliments als embolcalls de 
plàstic i minimitzam els seus afectes sobre la nostra salut.
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Què podem fer per estalviar envasos d’un sol ús en la nostra compra habitual??

> Preparem la llista de la compra 
i els elements reutilitzables abans de sortir de casa. 

> Optem pels productes a granel, 
sense envasos innecessaris. 

> Utilitzem carmanyoles, pots de vidre, bosses de malla 
o cotó, o altres envasos reutilitzables per comprar la carn, 
el peix, els llegums, el pa, etc. 

> Quan sigui possible, posem els productes directament 
al cistell o carretó.

> A les bodegues, podem dur botelles reutilitzables per 
comprar vins i licors.

No només importa què compram, sinó 
com ho compram. Els nostres hàbits a 
l’hora d’anar a comprar determinaran, 
també, una part important de l’impacte 
del nostre consum.

Les bosses de plàstic, tant d’anses com 
de secció, generen un gran impacte en 
el medi a causa de les seves caracte-
rístiques. Per això és important anar a 
comprar amb la senalla, el carretó, les 
bosses de cotó o les bosses de malla.

La celebració del 3 de juliol, Dia Interna-
cional lliure de bosses, posa de manifest, 
any rere any, la necessitat de seguir 
eliminant les bosses de plàstic, bioplàs-
tic o plàstic biodegradable de les nostres 
compres, per tal de seguir avançant cap 
a un model de societat Residu Zero. 

 Per a més informació: 
www.rezero.cat 
www.plasticbagfreeday.org
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El comerç a gran escala comporta grans 
impactes sobre el medi ambient a través de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle que 
es generen durant el transport. A més a més, 
aquest tipus de transport requereix un major ús 
d’envasos i embalatges, i s’incrementa així la 
generació de residus.

Amb els productes de proximitat aquests 
impactes ambientals es veuen reduïts de forma 
considerable, i aporten beneficis directes i 
immediats tant a agricultors i agricultores com 
a la ciutadania que els consumeix.

Des d’un punt de vista econòmic, els productes 
de proximitat i de temporada també permeten 
un estalvi en els costos de producció, limitant 
l’ús d’energia necessària.

PRODUCTES DE 
PROXIMITAT O KMØ

La majoria dels 
comerços amb 
la certificació 
Comerç Verd de 
Manacor prioritzen 
els productes 
locals i de les 
illes, per exemple 
en alimentació 
i productes 
artesanals

 20 // COMERÇ VERD A MANACOR



PRODUCTES DE 
COMERÇ JUST

El comerç just és un sistema comercial alternatiu i solidari 
que té com a objectiu erradicar les desigultats en el 
comerç internacional. Contribueix al desenvolupament 
sostenible  garantitzant millors condicions i drets per a les 
poblacions productores, especialment en els països del 
Sud. 

El comerç just es basa en els següents criteris, entre altres: 

- Assegurar a les treballadores i treballadors un salari digne.
- No acceptar mà d’obra infantil.
- Garantir la igualtat entre homes i dones.
- Afavorir la realització de projectes de desenvolupament solidari en benefici de la 

comunitat.
- Ser respectuosos amb el medi ambient.
- No privilegiar els cultius d’exportació en perjudici dels cultius de consum local 

necessaris per a la població.
-  Tenir estructures democràtiques.

Al mercat podem trobar productes d’alimentació i artesania amb el 
segell de comerç just. Aquest segell garanteix que ha estat produït sota 
les normes de comerç just internacionals i que per assegurar-se’n el 
producte és controlat periòdicament per organitzacions independents.

Els mercats 
municipals són 
també un espai on, 
tradicionalment, es 
pot fer un consum 
sense residus i de 
proximitat
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PRODUCTES 
REUTILITZABLES 
Com s’ha comentat, l’ús d’elements reutilitzables a l’hora de 
fer la compra contribueix significativament a reduir els residus 
que generam. Per exemple, quan compram podem triar begudes 
en envasos reutilitzables o retornables, pels quals es deixa un 
dipòsit que es recupera quan es torna l’envàs a la botiga.

No obstant això, la compra no és l’única activitat on es 
consumeixen productes d’un sol ús. Hi ha una gran part dels 
residus generats en altres moments que es podrien evitar 
fàcilment si en comptes de la versió d’un sol ús utilitzàssim 
la seva alternativa reutilitzable (mocadors i torcaboques de 
roba, tassons i vaixella reutilitzables, bolquers, cantimplores, 
senalla...).

A més, existeixen altres opcions com consumir productes que 
s’han generat a partir de materials reutilitzats, o comprar en 
botigues de segona mà. D’aquesta manera, a part de la reducció 
de residus, també evitam l’impacte de la producció de nous béns.
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Però la realitat és que a una 
part important de les botigues 
encara no hi trobam envasos 
reutilitzables. Aleshores, què 
podem fer? Comprar productes 
en envasos reciclables i/o amb 
el menor impacte ambiental.

Tenim en compte que no tots els envasos reciclables 
són iguals:

• N’hi ha que serveixen per tornar a fer el mateix producte o 
un altre sense disminuir la qualitat del material. És el cas del 
vidre.

• Altres materials perden la qualitat amb el reciclatge perquè 
es recullen barrejats. És el cas dels envasos de plàstic.

• Els envasos fets amb més d’un material són molt difícils i 
costosos de reciclar. És el cas dels brics, les bosses mixtes 
(plàstic, alumini i paper), etc.

• Comprem begudes en envasos de vidre 
retornable sempre que sigui possible.

• Triem productes a granel o en envasos 
de vidre.

• Evitem el consum de plàstic inneces-
sari, brics i envasos mixtos.

• Consumim productes reu-
tilitzables, evitant els d’un 
sol ús.

• Prioritzem productes de 
segona mà o fets amb 
materials reciclats.

Hi ha comerços a Manacor 
que venen productes en envàs 
reutilitzable o retornable com 

begudes, sabons o perfums... No 
dubtem a demanar-los

Què podem fer?
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ALIMENTACIÓ I ALTRES

Productes d’alimentació i altres tipus amb criteris de sostenibilitat com detergents i 
sabons a granel, moda de comerç just, cosmètica natural, etc.

SA TEULERA Carrer Ortega i Gasset, 13
TRAFUL ESPACIO BIO Carrer Sa Cabana, 4

SA MESURA Carrer Pou Fondo, 2
S'ALTRA SENALLA Carrer Bosch, 12

ALIMENTACIÓ

CA'N MARTÍ Via Palma, 41
FRUITES FEBRER Pg. Ferrocarril 63-65

NA CAMEL·LA Pg. Antoni Maura, 63
CA SES CUSSES Carrer d’en Jaume Domenge, 5-7

TÍPIC Carrer del port, 8 – Porto Cristo
S'HORT D’EN CONIES Carretera Manacor-Porto Cristo, 

km. 0

Gran varietat de productes a granel (fruites i verdures, llegums, fruits secs, herbes 
i tes, embotits, formatges, carn, etc), productes ecològics, de proximitat, en envàs 
retornable o reutilitzable, de comerç just, d’elaboració pròpia. 

COMERÇ VERD 
A MANACOR
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ARTESANIA

Elaboració artesanal i local de productes com ceràmiques, roba de dimoni, decoració, entre d’altres.

CALABRUIX Pg. Antoni Maura, 72
CERERIA SA BRESCA Carrer Mercadal, 10

SA BOTIGUETA DEL DIMONI Carrer de l’Amistat, 6
CERÁMICAS Y DECORACIONES Via Palma, 39

CAN GARANYA Carrer d’En Joan Lliteres, 40

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Productes reutilitzables, sense tòxics i naturals.

FARMÀCIA ESTACIÓ Av. des Tren, 6
FARMÀCIA LLULL Pg. Antoni Maura, 72

AINA GALMÉS MARTÍ Carrer Major, 19

GABRIEL ADROVER Pl. Ramon Llull23
FERRET RIERA Av. Mossèn Alcover, 56

FERRETERIA

Productes a granel, reutilitzables i que permeten l’estalvi d’aigua i energia.

FERRETERIA S'AVINGUDA Carrer Creuers, 26 FERRETERIA MANACOR Via Portugal, 26
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FLORISTERIA

Foment del producte local i el producte natural.

FORN DE PA HERBORISTERIA

MERCERIA

Elaboracions pròpies a base de productes 
locals i ecològics.

Productes a granel, productes naturals o amb 
certificació ecològica i productes de proximitat.

Foment de la reutilització i la reparació. Productes a granel i al metre.

S'ESPIGA Pg. Ferrocarril, 100
SA MORERA Carrer des Pla, 15

S'AVINGUDA CB Av. Des Tren, 21
FLORISTERIA FULLANA Carrer de Capdepera, 16

CA'N BEÑÓ Carrer Escrivania Real, 6
FORN SALUDABLE Carrer de Sebastià Rubí, 20

ECOMERCAT Ronda del Port, 22
FARMAHERBES Pl. Arq. Bennàssar, 1

FIL I BOTONS Carrer d’En Joan Lliteres, 32
PHILDAR Carrer Bosch, 2

CA NA VERDA Pl. Des Cos, 7
BONA IDEA Pg. Antoni Maura, 59
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SEGONA MÀ

Foment de la reutilització i la reducció de residus.

MODA PAPERERIA

Productes de proximitat i teixits ecològics. 
Foment de la reutilització i la reparació.

Productes amb certificació ecològica i que 
fomenten la reutilització.

ALTRES

Altres tipus d’establiments com 
perruqueries, menjars preparats, 
productes infantils o cellers que 
promouen i ofereixen productes 
amb els criteris establerts.

ES SINFÍ Carrer Mallorca, 52
PIENSOS MASCARÓ Carrer Joan d'Àustria, 2

AINA TECO Av. Pins de sa Torre, 45
SAFRÀ Pl. Antoni Mus, 78

POMODORO MOZZARELLA Pg. Ferrocarril Baixos, 55
CELLER TERRA DE VINS Carrer Sa Cabana, 2

MINIMON Carrer Alexandre Rosselló, 3
QUAROMA PERFUME BALEAR Carrer Bosch, 2

PERRUQUERIA JAUME POU Carrer d’En Joan Lliteres, 34
MEUMOIX Av. Des Parc, 8

SABATERIA CAN GARANYA 30 Carrer d’En Joan Lliteres, 30
TELES CAN FERNANDO Carrer del Rei Jaume II, 8

YUPI Ronda Felanitx, 118 FUNDACIÓ DEIXALLES Carrer Creuers, 17

MODA-RE CÀRITAS 
EINES PER INSERCIÓ

Carrer Major, 4

ES CALAIX Carrer D'En Francesc Gomila, 85

OFI-ILLA PAPERERIA Ronda Felanitx, 73
PAPERERIA MUNTANER Via Alemanya, 20
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QÜESTIONS 
PER A LA REFLEXIÓ
1. Us heu preguntat mai la quantitat de resi-

dus que generau en un any? 

si  no  

2. Procurau disminuir la quantitat de residus 
que produïu?

si  no  

3. Donau prioritat als productes a granel amb 
el mínim embolcall possible?

si  no  

4. Demanau a les botigues que us proporcio-
nin la compra amb el mínim embalatge pos-
sible que asseguri la qualitat del producte?

si  no  

5. Quan anau a comprar, valorau l’impacte 
ambiental dels materials abans de com-
prar-los?

si  no  

6. Doneu prioritat a la compra de productes en 
envasos retornables i reutilitzables?

si  no  

7. Heu pensat mai com afecten al medi ambi-
ent les bosses i altres embolcalls dels pro-
ductes que comprau?

si  no  

8. Sabeu que, malgrat que se separin, alguns 
envasos acaben en abocadors o incinera-
dores perquè no estan dissenyats per a ser 
reciclats?

si  no  

9. Duis bosses reutilitzables per fer la compra 
normalment?

si  no  

10. Quan anau a comprar, optau per la com-
pra de productes de proximitat i/o certifica-
ció ecològica?

si  no  

11. Creis que els productes de neteja agres-
sius netegen millor?

si  no  
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GLOSSARI
Abocador o dipòsit 
controlat: indret 
destinat a abocar-hi 
fems.

A granel: sense 
envasar, sense 
empaquetar, a raig.

Agricultura biològica 
o bioecològica o 
producció agrària 
ecològica: és un 
sistema de producció i 
elaboració de productes 
agraris l’objectiu del 
qual és l’obtenció 
d’aliments de màxima 
qualitat, respectuós 
amb el medi ambient 
i sense utilitzar 
productes químics 
de síntesi (hormones, 
medicaments, adobs 
químics i plaguicides, 
etc.).

Blíster: envàs constituït 
per una làmina plàstica 
que ha estat bufada 
perquè adquireixi la 
forma de l’objecte que 
ha de contenir, la qual 
s’enganxa a una base 
de cartó o de plàstic, 
o bé se segella amb 
paper d’alumini.

Comerç just: 
activitat mercantil 
basada en l’equitat 
de les transaccions, 
particularment pel que 
fa a la internalització 
dels costos socials i a 
la justa apreciació dels 
valors afegits.

Consum responsable: 
manera de consumir 
que fa que el consum 
d’uns no posi en perill el 
benestar d’altres.

Deixalleria, Punt 
Verd o Centre de 
Recuperació de 
Residus: instal·lació 
municipal on la 
ciutadania pot 
portar tota mena de 
residus domèstics 
per ser classificats 
i posteriorment 
recuperats o tractats 
adequadament; es 
redueix, així, l’impacte 
de les deixalles en el 
medi.

Metalls pesants: 
elements com el 
mercuri, el plom, el 
seleni i el crom, que 
descarregats en el medi 
ambient produeixen 
efectes tòxics i 
acumulatius si són 
ingerits per organismes 
vius.

No biodegradable: 
persistent en el medi 
sense possibilitat de 
ser descompost pels 
microorganismes del 
sòl —bacteris i fongs— 
o per altres processos 
biològics. Per tant, 
roman en el medi 
durant molts anys o, 
fins i tot, segles.

Propel·lents: gasos 
liquats utilitzats en 
els aerosols que 
ajuden a disseminar el 
producte que contenen. 
Abans es feien amb 
CFC, productes que 
afecten la capa 
d’ozó. Actualment 
s’han substituït per 
altres gasos, també 
contaminants.

Reciclar: transformar 
un objecte, a través 
d’un procés industrial, 
en un nou producte per 
a un nou ús.

Reducció: estalvi 
d’una part del consum, 
en especial quan es 
fa a costa d’allò que 
s’estava malgastant.

Residu: deixalla, fems, 
brossa. El concepte 
de residu té, en 
certa manera, una 
connotació de rebuig, 
de quelcom de què ens 
volem alliberar, que fa 
nosa. Aquesta és una 
concepció cultural del 
residu molt arrelada 
en la nostra societat. 
Però, és l’única? Valdria 
la pena entendre els 
residus com a recursos.

Residus municipals: 
residus generats als 
domicilis particulars, 
als comerços, a les 
oficines i als serveis, 
així com els que no 
tenen la consideració 
de residus especials i 
que per llur naturalesa 
o composició es poden 
assimilar als que es 
produeixen en els dits 
llocs o activitats.

Reutilitzar: tornar a 
fer servir allò que pot 
complir la mateixa 
funció. D’aquesta 
manera, podem 
evitar molts residus 
innecessaris.
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Fundació prevenció  
residus i consum 

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Rezerø 

Rezero- Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable 

www.rezero.cat 

roserb@rezero.cat 

Carrer Sant Martí, 10 

07509 Son Macià, Manacor

Ajuntament de Manacor 
www.manacor.org 

Departament de Medi Ambient 

Plaça del Convent, s/n 

07500 Manacor


