
A la Deixalleria,

al carrer de l'Agricultura, 72.

El nou espai de Viladecans 
per

Reparar, Reutilitzar i Regaudir

Viladecans Repara





De la idea a la realitat 
Una idea inicial: ens cal un espai

per a la recuperació de voluminosos.



Un ajut estratègic
Subvenció de L’ARC del projecte

de construcció d'aquest espai.



Canvi de concepte

• Deixalleria és on es deixen les deixalles

• Deixalla, segons el diccionari és allò que sobra, 
allò que no val res, allò inútil.   

• Reparar és Reutilitzar allò que sembla inútil

• Reparar és no Desaprofitar = Reaprofitar



Canvi de concepte

• De la Deixalleria tradicional al centre multifuncional:

• De



Canvis en els criteris d’adjudicació
• Es fomenta la valorització per a l’equilibri econòmic del contracte.

• Guanya pes la prestació del servei i la dinamització de les noves propostes.



La concreció del projecte



Punt de partida contracte tradicional.

El contracte de servei



S’afegeix la gestió d’un magatzem de

valorització entès com a espai de:

Reparació,  Autoreparació, 

Reutilització, Formació i Venda.

I+D



L’empresa gestora de la deixalleria.

La gestió



L’espai



L’espai Encanta’t



L’espai de l’hort i jocs



Àrea operacional



Àrea de ciutadania



Assessorament en l’autoreparació

Fusteria Electrodomèstics Tèxtil i drap art

Tots el divendres de 

16.00 a 19.00 h, es fan 3 

tipus d’assessorament en 

l’autoreparació, 

electrodomèstics, fusteria

i tèxtil. 

Actualment, degut a la 

situació d’emergència

generada per la Covid-19, 

es fan en línia.



Tallers monogràfics

Reparació de bicicletes Fusteria Electrodomèstics Tèxtil i drap art Fontaneria

Els tallers es fan el 

primer i tercer dissabte

de cada mes. 

Actualment, degut a la 

situació d’emergència

generada per la Covid-19, 

es fan en línia.



Encants de Viladecans



Reparar és de savis



Que giri la joguina

Que giri la joguinaGuixot de 8Guixot de 8



L’art al Repara

La paperera de les opinions equivocades



Dia mundial del medi ambient



Resultats del projecte
En el projecte Viladecans Repara els indicadors que utilitzem

i el resultats obtinguts són els següents:

Valoracions

molt satisfactòria

dels participants

105 tones

reutilitzades

i valoritzades

des del 2013

650 participants

en 81 tallers
1.317 articles

de segona mà

venuts des del 2016

Servei d’assessorament

a l’autoreparació:

412 persones ateses, 

341 articles reparats

i 1.800 Kg de

residus estalviats



Moltes

gràcies.


