Vic va aprovar el març de 2011 el PLA
LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS. Aquest pla té com a
objectiu reduir la quantitat de residus
que es generen a la ciutat, per fer-ne
una gestió més sostenible i també
reduir els costos econòmics que
comporta gestionar cada dia milers de
quilos de materials que llencem.

Bicicleta espatllada:
Reparació: 30 €
Compra: 250 €

En aquesta línia us presentem el nou
Catàleg de reparadors de Vic, l’oferta
d’empreses de la ciutat que conformen
el nou Servei de reparadors de Vic.
El principal objectiu d’aquest nou servei
és evitar el malbaratament de materials
i fomentar-ne la reparació i reutilització.
Així doncs, aquells objectes que se’ns
espatllen, abans de llençar-los, podem
mirar si es poden reparar. Moltes
vegades no sabem si és possible ni on
ens podem adreçar. El nou Catàleg de
reparadors de Vic ens ha d’ajudar a
resoldre aquests dubtes.

Servei de
reparadors
de Vic

devellnou.vic.cat

Per a les persones que no tenen
accés a internet, posem a la vostra
disposició dues maneres
alternatives de consultar el catàleg:

Consultes per telèfon:

De bell nou, podem tornar a estrenar
un sofà entapissat de nou, un abric
que ja no ens anava bé, o un
reproductor de vídeo per a les nostres
velles cintes de VHS.

93 886 21 00
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Consultes per correu electrònic:

mediambient@vic.cat

devellnou.vic.cat

Molt més que un catàleg

Com funciona?

Dubtes?

A més de promoure la concentració en un sol
catàleg dels comerços que ofereixen serveis de
reparació, creiem que aquesta iniciativa preveu
diversos aspectes importants:

El Catàleg de reparadors és una eina de consulta
per buscar els establiments de la ciutat de Vic que
es dediquen a reparar tot tipus d’objectes.

El catàleg pretén donar resposta a preguntes com:

Economia: la crisi actual ens ha fet adonar del valor
que tenen les coses i la importància d’allargar la seva
vida útil. Ens hem adonat que el consum s’ha
d’ajustar a les necessitats reals de les persones.
Experiència de proximitat: el servei de reparació
només ens el pot oferir un autèntic professional del
producte. Tenir a l’abast professionals que coneixen
tan bé els productes que comprem, ens garanteix un
bon servei postvenda. Cal apostar pel comerç expert.
Ecologia: allargar la vida útil de les coses és evitar
llençar-les. Generem molts residus, per tant ens
convé evitar al màxim haver de tirar les coses.
Recuperem i reutilitzem.
Educació: som un model per als nostres fills, també
pel que fa als nostres hàbits de consum.

El catàleg en format web és un cercador on
nosaltres podem buscar en funció de l’objecte que
vulguem reparar, quin establiment ens ho pot fer i
on està.
El contingut està organitzat per categories:
· Bicicletes
· Roba
· Climatització
· Decoració i parament de
la llar
· Calçat
· Joguines
· Electrònica
· Electrodomèstics grans

· Electrodomèstics petits
· Estris personals
· Instruments musicals
· Informàtica
· Lampisteria
· Maquinària
· Material esportiu
· Mobles
· Tancament

· Se m’ha trencat la cremallera dels pantalons. On la
puc arreglar?
· Em surt constantment la cadena de la bicicleta i
l’hauria de repassar. On la puc dur?
· El microones no funciona bé. El puc reparar?
· S’ha trencat el cul de cadira i l’he de portar a fer
nou.
· Em convindria entapissar de nou els sofàs.
· Se m’ha desenganxat el cinturó de pell.
· He de fer mitges soles a les sabates.
· La caldera de casa no funciona bé.
· He de canviar les cordes del violí.
· El tallagespa fa un soroll molt estrany i necessita
un repàs.
· Se m’ha trencat la corretja de la persiana i no puja.
· El WiFi de casa no funciona bé i crec que és el
router.
· He de fer encerar els esquís.

Un sistema molt senzill

... què més se t’acut? Busca-ho al catàleg!

L’accés al catàleg és via internet: poseu l’adreça
devellnou.vic.cat al navegador i accedireu directament
a la pàgina de cerca del catàleg.

Incorporacions

Teniu tres camps de filtratge per fer la vostra cerca:
posar el nom comercial del reparador (si el coneixeu),
seleccionar el sector que us interessa, o bé
seleccionar la zona de la ciutat que us interessa. És
possible fer un filtratge complex combinant més d’un
filtre.

Per a aquells nous establiments de la ciutat que
vulguin formar part del catàleg, a través de la web
poden omplir un formulari de sol·licitud per
incorporar-se al catàleg.
Igualment, si coneixeu algun lloc on fan un servei
de reparació i no està inclòs en el nostre catàleg,
ens el podeu proposar.

A partir d’aquí, només et queden 3 passos

1
2
3

CERCA

Així doncs, el catàleg de reparadors de Vic està en
constant actualització i millora, comptem amb tots
vosaltres per fer-lo més útil per a tots!

REPARA
TORNA A ESTRENAR!

devellnou.vic.cat

