BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

REPARATRUCK: Servei mòbil
d’autoreparació

Solidança

Breu descripció:

La Reparatruck és un servei mòbil d’autoreparació,
és a dir, una furgoneta equipada amb eines i un
tècnic que es desplaça per diferents municipis de la
província de Barcelona en serveis gratuïts per
aprendre a arreglar petits aparells elèctrics,
electrònics i bicicletes. Així doncs, durant els serveis
de 3 hores de durada, els usuaris i usuàries poden
apropar-se i portar els seus aparells que no funcionin
correctament per aprendre a arreglar-los.
A més, la furgoneta funciona amb gas liquat a
pressió i, per tant, les seves emissions de
desplaçament són mínimes.
El servei es realitza de manera periòdica a la ciutat
de Barcelona des d’octubre de 2019 gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i
s’emmarca dins l’estratègia Residu Zero de
l’ajuntament.

Durada:

Des d’octubre de 2019

Objectius i línies
d’acció del CCS:

2.4, 5.1, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 8.6, 9.1

Més informació:

Web Solidança: https://solidanca.cat/reparatruck/
Instagram Reparatruck (274 seguidors):
https://www.instagram.com/reparatruck/?hl=es
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Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:

☒ Socials

☒ Econòmics

TOTAL (Província Barcelona des d’octubre 2019):
Persones sensibilitzades: 1229
nº d’aparells arreglats: 342
kg de residus evitats: 599,1 kg
A LA CIUTAT DE BARCELONA (octubre – desembre 2019):
Persones sensibilitzades: 226
nº d’aparells arreglats: 60
kg de residus evitats: 181,45 kg
*A partir de març torna a haver serveis, però de moment no queden comptabilitzats

Valors:

Comunicativa, replicable, educativa, apoderament de la ciutadania, pedagògica,
conscienciació ambiental, transformadora i transversal, societat resilients i postcarboni,
innovació i foment de l’economia circular, fomenta un ús eficient dels recursos, amb
impacte econòmic ambiental i social.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Solidança

Breu descripció:

Solidança és una empresa d’inserció que ofereix diferents serveis en el sector
ambiental: activitats d’educació ambiental, prevenció, gestió i preparació per
a la reutilització de residus d’aparells elèctrics i electrònics i també gestió de
residu tèxtil a través del Programa Roba Amiga.

Dades de contacte:

C/Treball, 5. Sant Just Desvern
93 685 44 34
reparat@solidanca.cat
https://solidanca.cat/

Data de signatura del (CCS):

dijous, 1 / febrer / 2018
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3. Documents estratègics (opcional)
Pla d’acció 2019:
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_solidanca_
2019.pdf
Memòria 2018:
https://solidanca.cat/wp-content/uploads/2019/07/09_MemoriaSOLIDAN%C3%87A_2018B.pdf
Vídeo Reparatruck:
https://www.youtube.com/watch?v=rQd3iWabX-E
Difusió del servei a Barcelona a altres medis:
- Notícia Aj. Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/es-posa-en-marxareparatruck-el-nou-servei-mobil-dautoreparacio_860675
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/arriba-el-reparatruck-el-nou-servei-mobildautoreparacio_860500
- Catalunya Ràdio: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/encara-no-ho-saps-pero-tutambe-pots-arreglar-la-teva-cafetera-o-lespremedor-o-el-teu-mobil/audio/1051464/
- Time Out: https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/reparatruck-aprende-gratis-a-

reparar-bicis-y-electrodomesticos-100919
-

-

TV Gràcia: https://beteve.cat/medi-ambient/repara-truck-autoreparacio-gracia-gala-placidia/
RNE: http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo-noticias-tarde/todo-noticias-tarde-autoreparacionesbarcelona-pequenos-electrodomesticos/5436806/
Rezero: http://rezero.cat/802-acte-anual-rezero

-

Rac1: https://www.rac1.cat/a-la-carta/cerca?text=&programId=voste-primer&sectionId=txellbonet&from=&to=

-

Catalunya Ràdio: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/no-ho-llencis-reparaho/audio/1058223/
Ràdio 4 RNE: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/5/1/1576688491515.mp3
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