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Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: 
Restart Party: reparem la nostra relació  
amb els aparells elèctrics i electrònics 

  
 

 

Nom de 
l’organització: 

Restarters BCN 

 

 

   

Breu 
descripció: 

Organització de Restart Parties: esdeveniments  
públics i gratuïts on reparadors voluntaris ajuden a 
les persones assistents a aprendre a reparar els seus 
dispositius elèctrics i electrònics espatllats en un 
ambient relaxat.  
Es tracta d’un espai pedagògic informal i 
col·laboratiu que busca empoderar-nos com a 
usuarixs de tecnologia, auto-organitzar-nos i 
experimentar els beneficis d’ensenyar i aprendre a 
reparar col·laborativament els nostres aparells: per 
l’economia, el medi ambient i la creació de xarxes de 
recolzament i aprenentatge locals. 
L’objectiu final de les RP és que les persones 
assistents prenguin consciència de què els seus 
aparells es poden reparar i de com de fàcil pot 
arribar a ser, en alguns casos, allargar la vida dels 
nostres dispositius tecnològics, sensibilitzant-nos 
sobre l’estalvi econòmic d’aquests actes, el efectes 
mediambientals de prevenció de residus i 
l’enfortiment del teixit social en xarxes ciutadanes 
de suport mutu i aprenentatge col·laboratiu. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: Des del 2015, activitats periòdiques de freqüència variable, d’unes 3 hores de durada.   
    

Objectius i 
línies d’acció 
del CCS: 

4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.10, 6.1, 8.5, 9.1, 9.7, 9.9 

  

Més 
informació: 

http://restartersbcn.info  

BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://restartersbcn.info/
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Beneficis: 
 

 
 
      
 

X☐ Ambientals          X☐ Social            X☐ Econòmics 
 
 

Els beneficis de les Restart Parties incideixen en la co-responsabilització de la ciutadania en 
matèria mediambiental i en l’adquisició d’hàbits més sostenibles a nivell ecològic i econòmic, 
facilitant la presa de consciència de què els nostres aparells elèctrics i electrònics es poden 
reparar fàcilment, allargant la seva vida i ajudant així a l’economia i el medi ambient.  
Aquest benefici significa l’impuls d’alternatives a l’obsolescència programada i la reapropiació 
de coneixements tecnològics per part dels usuaris i usuàries de la tecnologia mitjançant 
processos col·laboratius i d’espais comunitaris de trobada. Aquests coneixements compartits a 
través de la implicació i co-responsabilitat ciutadana permetran desenvolupar hàbits i accions 
quotidianes de consum responsable que repercuteixin en la reducció dels residus electrònics. 
Com a efecte, es preserven recursos minerals utilitzats en la indústria electrònica i es fomenta 
l’estalvi energètic invertit habitualment tant en la producció de nous productes com en el 
reciclatge i processament d’aquests tipus de residus. S’apunta així a l’estratègia de Residu Zero 
de Barcelona i a l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable 2016-2019. 
El fi últim és la creació d’una cultura de reparació a nivell mundial que aprofunditzi en el 
consum responsable i la sostenibilitat mediambiental i que Restarters creixi i s’implanti en nous 
barris, ciutats i comunitats, fins a convertir-se en moviment.  

 

  X☐ Econòmics 

 

Indicador/s: Nombre de Restart Parties organitzades, Nombre de participants (segons gènere), 
Nombre d’aparells portats, nombre d’aparells reparats (índex en % de reparats), hores 
de treball voluntari, Kg de residus electrònics que s’han evitat generar, Kg de CO2 que 
s’han evitat generar. 

 
 

Valors: Col·laborativa, innovadora, comunicativa, replicable, pedagògica, d’empoderament, 
inclusiva, social, igualitària, lliure, gratuïta, de sensibilització, cultural.  
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2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Restarters BCN 

 

Breu descripció: Col·lectiu nascut al 2015 amb el propòsit d’organitzar i promoure l’auto-
organització de Restart Parties als diferents barris de Barcelona. Inspirats pel 
projecte original “The Restart Project”, a Londres, Restarters BCN busca 
impulsar alternatives a l’obsolescència programa i facilitar la reapropiació de 
coneixements tecnològics a través d’espais de trobada i processos 
col·laboratius. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Plaça Mañé i Flaquer, 7, entresol 1a, 08006 Barcelona 

 654302786 / 615421861 

 
 restartersbcn@gmail.com 

 
 

http://restartersbcn.info 

 

Data de signatura del (CCS): 28 de febrer del 2018 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

 Document: “Host a repair event in your community”: https://therestartproject.org/restartparty/ 
 

 Guia pràctica: “Cómo organizar una Restart 
Party”https://docs.google.com/document/d/1qVNpyazoETsQaCtyp4owEe8NUh0tX6rEhl8j_UJKeYA/e
dit?usp=sharing 

 

 Document: “El papel de los reparadores en una Restart Party”: 
https://docs.google.com/document/d/1j_WNx9eym4ZeLbjHzrmsMtE_WFwIVlFDb4cey1hvuNI/edit# 

 

 Pla d’Acció: Projecte “Barcelona, s’endolla!”: https://drive.google.com/open?id=1brcUSMmw-
TnaGl_Qc3z9DrKjaMYYr2Np 
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