El passat mes de juny de 2013 vam fer una crida des d’aquestes pàgines a la
participació en el projecte “Guia d’establiments reparadors i de segona mà
d’Andorra”. Avui, la guia REPARAND, presentada amb motiu de la Setmana
europea de la prevenció de residus 2014, és una realitat.
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Al Centre Andorra Sostenible
estem a la vostra disposició per
aclarir dubtes o resoldre

consultes sobre aquest i altres
temes de sostenibilitat.

Ens trobareu a:

C/ Prat de la Creu, 62-64, 1a planta
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
www.sostenibilitat.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Telèfon: +376 875 771
I també a les xarxes socials:

Cada cop són més els ciutadans interessats a allargar la vida útil dels
productes, una alternativa més sostenible i econòmicament molt
interessant al model de consum de “comprar, llençar, comprar”. Alhora,
aquesta tendència en alça emmarcada dintre de l’anomenada economia
verda, compta cada dia amb més iniciatives comercials que s’uneixen als
establiments de proximitat que tradicionalment han portat a terme els
serveis d’assistència i reparació d’objectes.

REPARAND

En aquest sentit,
, la “Guia d’establiments
reparadors i de segona mà d’Andorra” és més que una simple llista
comercial. És una eina de comunicació i de servei ciutadà que permet
connectar professionals que ofereixen aquests serveis amb clients que els
requereixen, ja sigui per reparar un objecte que s’ha fet malbé o que
necessita un manteniment, o bé per comprar productes de segona mà.
La guia, disponible gratuïtament al web del CAS, té un format de cercador
digital i interactiu basat en la coneguda plataforma visual Google Maps.
Inclou establiments reparadors i de segona mà, organitzats en nou
categories: roba, calçat i complements, electrodomèstics, electrònica i
informàtica, mobles i objectes de la llar, material esportiu, belles arts i
música, joies i rellotges, i finalment una categoria dedicada a comerços de
segona mà. REPARAND, però, no incorpora establiments dedicats a la
construcció i les reformes (obres, pintura, vidres, guixos, pissarres i
marbres, etc.), a les reparacions fetes en instal·lacions (electricitat,
fontaneria, lampisteria, climatització, etc.) i al sector de la mecànica de
vehicles de motor (tallers d’automòbils, motocicletes, etc.).
Fer servir REPARAND és molt senzill. Només cal accedir a l’enllaç
www.sostenibilitat.ad/reparand, navegar pel mapa d’Andorra i localitzar
quins establiments reparadors i de segona mà teniu més propers, filtrant si
es vol la cerca segons categories que es corresponen amb el tipus de
producte que es repara o es ven.
Un cop trobat l’establiment que us interessa, podeu fer clic a sobre de la
icona i s’obrirà una petita finestra on podreu consultar la informació de
servei necessària per a contactar amb el reparador (adreça, telèfon, correu
electrònic, espai web), així com consultar dades de detall referents a les
activitats que desenvolupen (tipus de reparacions, productes amb els quals
treballa, especialitats), altres informacions pràctiques (horaris, etc.), o
veure una fotografia de l’establiment.

Important! Sou reparadors i encara no formeu part de REPARAND?
REPARAND, la “Guia d’establiments reparadors i de segona mà d’Andorra”,
és un servei gratuït, dinàmic i obert a la participació, elaborat des del
Centre Andorra Sostenible a partir de la informació que voluntàriament
faciliten les pròpies empreses i comerciants.
Per aquest motiu, si sou establiment reparador o de segona mà i encara no
formeu part de la guia però esteu interessats a aparèixer-hi i que els
usuaris us puguin trobar, us animem a contactar amb nosaltres.

