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DIRECTORI

El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.
Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència.

Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels 
missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del 
BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) 
incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin 
el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin 
identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els 
continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari 
faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra.

CENTRE ANDORRA SOSTENIBLE

Som a les portes d’una nova edició (i ja 
són sis anys!) de la Setmana europea de 
la prevenció de residus, una cita anual 
en la qual Andorra participa des del seu 
inici. Durant aquests dies, tot el conti-
nent europeu s’omple de propostes per 
minimitzar el problema dels residus 
abans que es produeixin; és a dir, si bé 
la recollida selectiva i el posterior reci-
clatge dels residus és una pràctica clau 
per  gestionar-los correctament, més im-
portant és, sens dubte, la prevenció. I és 
que el millor residu és aquell que no es 
produeix.

En aquest sentit, reducció i reutilització 
són les accions clau per prevenir la pro-
ducció de residus (les dues primeres R de 
la famosa regla de les 3R: reduir, reutilit-
zar, reciclar). I en aquesta línia són molts 
els gestos que es fan per vetllar per un 
consum més responsable. Així, si en oca-
sió del Dia mundial del medi ambient 
(5 de juny) presentàvem la guia digital 
El consum responsable, elaborada des 
del Centre Andorra Sostenible amb el 
patrocini de MoraBanc i disponible gra-
tuïtament a l’enllaç <www.sostenibilitat.
ad/docs/el_consum_responsable.pdf>, per 
promoure aquest tema i oferir consells i 
bones pràctiques als ciutadans, ara és el 
torn de Reparand, la guia d’establiments 
reparadors i de segona mà d’Andorra.

Però, ¿què és una guia de reparadors i 
d’establiments de segona mà? D’entrada, 

és més que una simple llista comercial. 
És una eina de comunicació i de servei 
ciutadà que permet connectar professi-
onals 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 (rellot-
ges, calçat i roba, aparells electrònics, bi-
cicletes, etc.), o bé per comprar produc-
tes de segona mà. I és que cada dia són 
més els ciutadans que s’interessen per 
allargar la vida útil dels productes, una 
alternativa més sostenible i econòmica-
ment molt interessant al model de con-
sum de comprar, llençar, comprar. Alhora 
és una eina de consulta pràctica, però 
també una manera d’impulsar i donar 
visibilitat als establiments de proximitat 
que tradicionalment han portat a terme 
aquests serveis, especialment l’assistèn-
cia i la reparació d’objectes, així com a les 
noves iniciatives comercials i empresa-
rials que treballen en aquest sector, que 
sovint rep l’etiqueta d’economia verda.

En aquest sentit, allargar la vida útil dels 
productes reparant-los, reutilitzant-los o 
comprant-los i venent-los de segona mà 
comporta una sèrie de beneficis que no 
només tenen a veure amb la prevenció 
de residus. De fet, econòmicament supo-
sa oportunitats de negoci, especialment 
en l’espai del comerç de proximitat, alho-
ra que socialment és una alternativa que 
reforça el nostre rol de consumidors res-
ponsables, en posicionar-nos a favor de 

productes duradors i enfront de produc-
tes efímers i fàcilment reemplaçables.

D’aquesta manera, a Reparand trobareu 
informació dels establiments comercials 
que a Andorra es dediquen a la reparació 
i la segona mà, a més d’una llista d’en-
llaços per consultar aquestes opcions 
a la xarxa. Estan classificats en nou ca-
tegories: roba, calçat i complements, 
electrodomèstics (equips electrònics de 
línia blanca com rentadores, frigorífics 
o petits ginys de cuina), electrònica i in-
formàtica (aparells electrònics de línia 
marró, és a dir, els relacionats amb els 
audiovisuals, com televisors o reproduc-
tors de DVD, i també de la línia grisa, és a 
dir, ordinadors i perifèrics), mobles i ob-
jectes de la llar, material esportiu (amb 
una atenció especial a activitats de neu i 
de muntanya), belles arts i música, joies 
i rellotges, i finalment una categoria de-
dicada a comerços de segona mà. El que 
no hi trobareu, però, són 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 sec-
tor de la mecànica de vehicles de motor 
(tallers d’automòbils, motocicletes, etc.).

Fer servir la guia és molt senzill. no-
més cal que accediu al web del Centre 
Andorra Sostenible amb l’enllaç a Repa-
rand (<www.sostenibilitat.ad/reparand>) 

i navegueu pel “Mapa d’establiments 
reparadors i de segona mà d’Andorra”, 
on podreu fer la vostra cerca. Com que 
el mapa funciona amb Google Maps, que 
és de sobres conegut, no tindreu cap 
problema per ampliar, reduir i moure-us 
per la geografia del país; a més, per aju-
dar-vos, podeu filtrar la cerca en el mapa 
segons les categories dels establiments 
repa radors. 

Un cop trobat l’establiment que us inte-
ressa, podeu fer clic a sobre de la icona 
i s’obrirà una petita finestra on podreu 
consultar la informació de servei ne-
cessària per contactar amb el reparador 
(adreça, telèfon, correu electrònic, espai 
web), així com per consultar dades de de-
tall referents a les activitats que desen-
volupen (tipus de reparacions, produc-
tes amb els quals treballa, especialitats), 
altres informacions pràctiques (horaris, 
etc.), o veure una fotografia de l’establi-
ment. Així de fàcil. Per aquest motiu, ja 
no hi ha excuses per no allargar la vida 
útil dels nostres productes.

Ah! I una última cosa: Reparand és una 
eina al servei del ciutadà i dels professio-
nals, dinàmica i oberta a la participació. 
Per això, si sou un establiment repara-
dor o de segona mà i encara no formeu 
part de la guia, i esteu interessat a apa-
rèixer-hi i que els usuaris us hi puguin 
trobar, us animem a contactar amb nos-
altres.

Reparar i reutilitzar, una alternativa essencial en el consum
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andorra i Espanya van rubricar ahir el conveni 
que regula el transport per carretera entre els 
dos països, i que suposa posar sobre el paper 
un seguit de qüestions que el sector fa anys que 
reclama i que calia regular perquè els diferents 
operadors puguin dur a terme la seva feina 
amb totes les garanties. La principal novetat 
d’aquest conveni és que es pugui fer cabotat-
ge, és a dir, que els camions podran carregar i 
descarregar mercaderia des d’un punt a un al-
tre de l’Estat veí, la qual cosa els suposarà un 
benefici ja que no hauran de fer viatges amb 
el camió buit. També és molt interessant el fet 
que els taxis passin a tenir el mateix règim que 

els autobusos per evitar els conflictes que s’ha-
vien donat en alguna ocasió a l’aeroport i en 
alguna estació de tren. D’aquesta manera, per 
tant, s’aconsegueix tancar una vella reivindi-
cació del sector del transport, si bé ahir es va 
posar en relleu que tot havia funcionat bé i que 
calia aquesta regulació, bàsicament, per evitar 
alguns problemes que s’havien detectat, com 
per exemple amb la documentació. ara falta-
rà que s’aprovi la llei del transport per acabar 
de tancar una regulació totalment necessària 
perquè les condicions que el regulin estiguin 
totalment adaptades a la realitat i les neces-
sitats actuals. 

un pas més per donar seguretat al sector
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Xavier Espot

Núria Tarré

L’executiu impulsa dife-
rents projectes de llei per 
adaptar-se a les recomana-
cions que han arribat des 
de diferents organismes 
internacionals.

Els veïns del Pas de la Casa 
estan preocupats pel tras-
llat d’activitats postesquí 
a Grau Roig, per l’impacte 
que això pot tenir per al po-
ble encampadà.


