A partir del mes de juny, el Centre Andorra Sostenible vol impulsar la creació de la
Guia de reparadors i comerços de segona mà d’Andorra.
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Cada cop són més els ciutadans interessats a allargar la vida útil dels
productes, una alternativa al consum més sostenible i econòmicament
molt interessant. Seguint aquesta tendència socioeconòmica, són moltes
les iniciatives empresarials i comercials que s’emmarquen en l’anomenada
economia verda, la qual, a partir de la reparació i la venda de productes de
segona mà, està experimentat una notable tendència a l’alça. No obstant
això, com tota activitat comercial, aquest tipus de propostes necessiten
d’una bona comunicació i publicació.
En aquest sentit, la Guia de reparadors i comerços de segona mà
d’Andorra, impulsada pel Departament de Medi Ambient a través del
Centre Andorra Sostenible, vol ser una eina pràctica destinada tant a la
conscienciació de la ciutadania envers un consum més responsable ―amb
l’objectiu d’allargar la vida útil dels productes i de reduir la producció de
residus― com a la promoció i la posada en valor del teixit comercial i de les
activitats econòmiques que formen aquest sector.
Per assolir aquests objectius resulta clau confeccionar una bona base de
dades, on estiguin representats el màxim nombre d’activitats i
professionals del país. Per aquest motiu, us anunciem que en breu
iniciarem una campanya de comunicació porta a porta precisament per
obtenir dades i informació dels comerços que es dediquen a la reparació i
a la venda de productes de segona mà (rellotges, calçat i roba, aparells
electrònics, bicicletes, etc.).
Per confeccionar aquesta guia, és necessari disposar d’informació acurada i
específica que inclogui:
-

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:

-

Nom de l’establiment.
Tipus d’objecte que es repara o que es ven (només per a botigues
de segona mà). Per exemple, si es fan reparacions
d’electrodomèstics en general o només d’un tipus d’aparell (equips
d’àudio, telefonia mòbil, etc.). En el cas de les botigues de segona
mà, especificar si són genèriques o temàtiques (per exemple, de
material esportiu). Es pot acompanyar la categoria de l’objecte
amb una breu descripció.
Dades de contacte del comerç: adreça completa (carrer, número i
parròquia), horari comercial en què s’atén els clients, telèfon,
adreça electrònica i web, si escau.

Ara bé, si voleu avançar-vos a la campanya porta a porta i incloure el vostre
comerç en la base de dades al més aviat possible, només cal que ens
faciliteu dita informació contactant amb el Centre Andorra Sostenible:
-

a l’adreça electrònica andorrasostenible@andorra.ad, especificant
en el tema del correu “Guia de reparadors”, o
trucant al telèfon 875 771.

