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01. Presentació

En els darrers anys els hàbits de consum ens han portat cap a la cultura d’usar i 

llençar, basada en objectes d’un sol ús, de baixa qualitat i de vida útil curta. Malau-

radament, aquests hàbits no tenen en compte l’esgotament dels recursos naturals 

del planeta ni la problemàtica associada a la producció de residus.

Enguany, pretenem fer un petit pas i promoure la cultura de reutilitzar i reparar. 

Us presentem una guia que ens ajuda a conèixer les diferents possibilitats que tenim 

ben a prop per reutilitzar els nostres objectes, com ara els diferents professionals de 

tallers de reparació i restauració, les botigues de segona mà i lloguer, els mercats i 

webs d’intercanvi, els tallers i cursos de reparació i reutilització, etc. 

Aquesta guia vol ser una via de difusió d’idees útils per a la prevenció de residus 

i  vol presentar una relació dels diversos serveis que tenim a l’abast per reutilitzar, 

arreglar i allargar la vida dels nostres objectes i evitar així que esdevinguin deixa-

lles.

En aquesta guia trobareu:
Serveis de reparació i restauració d’electrodomèstics, mobles, 

vehicles, joies, roba i calçat, bicicletes, informàtica, llibres, 

etc.

Botigues de compravenda d’objectes.

Botigues d’entitats d’inclusió social que venen roba o reben 

donacions d’empreses o particulars

Mercats, bancs de temps, xarxes i webs d’intercanvi d’objectes 

o coneixements

Tallers i cursos de reparació i restauració que s’ofereixin als 

municipis
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No pretén ser una guia amb un llistat exhaustiu de comerços i establiments de la 

comarca, només vol destacar els principals eixos de serveis de reparació i restaura-

ció que trobem al Gironès i que es poden assimilar a altres municipis o comarques 

i mostra una petita representació de la realitat.

Els ajuntaments de la comarca ens han facilitat informació en relació amb els 

comerços i establiments del seu municipi. Hem validat les dades de cadascun d’ells, 

ja que no tots es dediquen a reparar o reutilitzar objectes. La societat de consum 

de les últimes dècades ha comportat un retrocés important d’aquest sector, tan útil 

i tan important en altres èpoques. 

Aquesta guia pretén, per una banda, sensibilitzar la població en la prevenció dels 

residus, i evitar que un objecte que es pugui reparar o reutilitzar esdevingui residu, 

i per altra banda, donar a conèixer aquells tallers, comerços i establiments de la 

comarca que tenen un paper molt important en la prevenció de residus.

Us animem a fer un petit gest
per un món més sostenible!
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En la major part de les societats actuals, l’ús ex-
cessiu del vehicle privat motoritzat és una de les 
principals causes del canvi climàtic, el soroll, la con-
taminació, l’ocupació de l’espai, l’accidentalitat i 
nombrosos problemes de salut. Hi ha moltes raons 
per utilitzar la bicicleta. És un mitjà de transport 
econòmic, saludable, silenciós, pràctic i sostenible. 
Si tenim una punxada, els frens no ens funcionen 
o volem tornar a utilitzar aquella bici que tenim 
aparcada al garatge de casa, a la comarca del Gi-
ronès trobarem diferents professionals que ens po-
den donar un cop de mà.   

Bescanó
Motos Vilaplana
C/ Major, 58-60
972 44 00 82

Bordils
Motos Piella
Ctra. Palamós, 193
972 49 06 39
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Cassà de la Selva
Motos Juanola
Ctra. Provincial, 94
972 46 01 32
Llach Motors
Ctra. Marina, 61
972 46 36 00

Llagostera
Medina Llagostera
Pg. Romeu, 1A
972 83 18 43
Taller Antoni
Pérez Pedraza
Av. de l’Esport, 11
972 80 57 03

Salt
Bicioci
C/ Llarg, 21
972 24 11 01

Sant Gregori
Cicles Camaño
Av. Girona, 56
972 42 00 02

Sarrià de Ter
Motos Llach
C/ Firal, 64
972 17 02 08



A l’hora de decidir-nos per un calçat és millor 
comprar sabates de bona qualitat que sabem que 
donaran un bon resultat en el temps. Tanmateix 
el temps no passa en va i per això si volem can-
viar una sola, reforçar una costura, canviar uns 
cordons o les plantilles o fer qualsevol reparació 
a les sabates, disposem d’aquests artesans que ens 
permetran gaudir un temps més d’un bon calçat 
per pocs diners. En cas que la reparació sigui im-
possible dipositarem el calçat vell als contenidors 
específics de roba de la deixalleria o del carrer. 

Cassà de la Selva
Reparació
de calçat Francesc
C/ Raval, 53
679 17 04 82

Llagostera
Calçats Aries
C/ Àngel Guimerà, 14
972 83 11 35

Salt
Clínica del Calzado
C/ Major, 111
972 23 84 86

Mister Minit
C/ Carlins, s/n
972 43 94 91
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Els electrodomèstics: televisors, neveres, rentado-
res, calefactors... són aparells que han esdevingut 
imprescindibles a les nostres llars. Aquests aparells 
realitzen una despesa considerable d’energia i ai-
gua. Pel al seu bon funcionament i manteniment, 
cal seguir les recomanacions que ens fan els diver-
sos professionals i distribuïdors d’aquest sector. En 
cas d’avaria, a la comarca, disposem d’uns tècnics 
que ens els reparen, cosa que permet allargar-ne 
la vida útil i evitar que esdevinguin residus. Una 
vegada obsolets cal portar-los a la deixalleria per 
reciclar-los o bé lliurar-los on adquirim l’aparell 
nou. Quan comprem electrodomèstics nous 
s’aconsellen els classificats com a classe A o de 
baix consum ja que permeten reduir el consum 
d’energia i aigua.   

Bescanó
Electrodomèstics
i Motos Vilaplana
C/ Major,58-60
972 44 00 82

Cassà de la Selva
Electroservei 
J. Parramon
C/ Marina, 133
972 46 33 20
Expert Puig-Mias
C/ Via, 19
972 46 07 11

Llagostera
Gestrònica
Electrodomèstics
C/ Jaume I, 12
972 80 50 91

Salt
J. Romaguera
C/ Països Catalans, 126
972 23 80 29
Interserveis
Pg. Marqués de Camps, 7
972 23 82 61
Antonio González 
Varela, Sl
C/ Pacheco, 17
972 23 86 01
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Dia rere dia surten al mercat una gran quanti-
tat de nous productes elèctrics i electrònics com 
ara mòbils,  equips de música, ordinadors, DVD, 
consoles, videojocs.... La tecnologia, que ha per-
mès incrementar el nivell de qualitat de vida de 
la nostra societat, consumeix molts recursos natu-
rals i augmenta de forma significativa el volum i 
la complexitat de residus que cal reciclar. Podem 
allargar la vida útil d’aquests aparells realitzant 
un consum responsable i utilitzant el servei que 
ens ofereixen els tècnics d’aquest sector. Si volem 
llençar alguns d’aquests aparells, els dipositarem 
a la deixalleria o al servei de dipòsit de la botiga 
subministradora.

Aiguaviva
Nineteam  
C/ Olot, 3
972 39 40 10

Bescanó
Sofwebgirona
C/ Major, 106
972 44 29 51

Cassà de la Selva
Tec Informàtica
C/ Provincial, 24
972 46 05 60
Moncasoft
Ctra. Provincial, 150
972 46 21 73

Llagostera
Repara Mi PC
Pg. Tomàs Boada, 29
972 83 17 10

Salt
Infoelec
Av. Països Catalans, 89
972 23 77 05

Sarrià de Ter
Aplitec Informàtica
Av. França, 173-175
972 22 67 44
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Els artesans de la joieria i la rellotgeria són uns 
experts a reparar i donar un aire nou a aquell re-
llotge, braçalet o anell que ja no et poses. Canviar 
la corretja del rellotge o polir l’esfera, convertir 
joies o crear-ne de noves... ens permet donar una 
nova vida a aquells objectes valuosos que sovint 
queden oblidats en els calaixos de casa.

   

Cassà de la Selva
Joieria Comas
C/ Barraquetes, 13
972 46 32 29

Llagostera
Joieria Català
C/ Àngel Guimerà,7
972 80 52 90

Salt
Joieria Comas
C/ Major, 83
972 23 47 70

5
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A la comarca del Gironès trobem mercats de se-
gona mà, deixalleries, escoles i associacions que es 
dediquen a la reutilització i l’intercanvi de llibres. 
Aquestes entitats realitzen una interessant tasca 
de divulgació cultural. La reutilització de llibres 
permet accedir a la cultura escrita d’una manera 
senzilla, econòmica i sense costos ambientals asso-
ciats. Si disposem de llibres a casa  i volem com-
partir-los amb altres persones, o volem renovar la 
biblioteca de casa sense despeses excessives,  ens 
podem posar en contacte amb aquestes entitats 
sense ànim de lucre de la comarca i ens donaran 
un cop de mà.

Bordils
AMPA CEIP Bordils
C/ Almeda, s/n
972 49 01 15

Bescanó
Escola Dr. Sobrequés
Pl. de les Nacions, 8
972 44 02 28

Cassà de la Selva
Escola Puig d’Arques
Rbla. Onze de Setembre, 59
972 46 37 33
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Celrà
Papyrus
connexiopapyrus@gmail.com
CEIP L’Aulet
Ctra. Juià, 106 
972 49 23 05

Fornells de la Selva
AMPA Escola Forn d’Anells
C/ Salvador Espriu, 6

Llagostera
Deixalleria municipal 
de Llagostera
C/ Migjorn, 7
972 83 17 07
Escola Lacustària
C/Lleó I, s/n
972 83 03 39
Escola Puig de
Cadiretes
C/ Amical de Mauthausen,14
972 83 14 87

Sarrià de Ter
Escola Montserrat
C/ Afores, s/n
972 17 07 18
Deixalleria mòbil
del Consell Comarcal 
del Gironès

Establiments més a prop
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L’augment de la demanda de fusta a l’àmbit 
mundial ha provocat una seriosa regressió dels 
boscos, els espais més importants de la biosfera 
de la Terra. En els boscos hi ha una alta densitat 
d’arbres i funcionen com a hàbitat d’animals i per-
sones, modulen el flux hidrològic i climàtic i són 

Bescanó
Bescanó Fusters Sisu 
C/ Vilablareix, nau 3
972 24 90 83
Fusteria i Mobles
Narcís Sala 
C/ Major, 89-91
972 44 01 10
Ampit Mobles i
Decoració 
C/ Pla de la central, s/n
972 44 07 25

Bordils
Jaume Vila
C/ Creu, 29 bis
972 49 11 33

Cassà de la Selva
Fusteria Joan Xirgu
C/ Raval , 8
972 46 04 53
Fusteria Sisu
C/ Sud, 1
972 46 38 36

Celrà
Deixalleria de Celrà
C/ Espinau, s/n 
972493676

Fornells de la Selva
Ferran Esparraguera
C/ Vicens Vives, 6
972 476 056

Fusteria Màxim Jofre
C/ Caterina Albert, 4
972 476 631

Llagostera
Mobles i fusteria Cateura
Ctra. Tossa, 7
972 83 09 95

Quart
Fusteria i decoració
Miquel Ruiz
Ctra. Girona, Km 4,391
972 46 95 66

Salt
Fusteria Robert Blanch
C/ Dr. Castany, 35
972 23 25 67

Sant Gregori
Fusteria i Decoració
P. Molas
Pol. Industrial Jueria
972 42 82 87
Fusteria Jordi Cassany
C/ Bruguera, 51
687 73 48 82
Fusteria Josep Fàbrega
Av. Girona, 51
609 95 50 84

Sant Julià de Ramis
Mobles i Decoració Serafí
C/ Canigó, 1
972 17 02 76

Sarrià de Ter
Ecoshop Country Home
C/ Josep Flores, 23
872 00 09 28
Tot per Tot
C/ Gavarres, 5
972 17 35 02
TROC.com
Av. França, 13
972 17 20 97

conservadors del sòl i la biodiversitat. A 
l’hora d’adquirir un moble de fusta nou, 
cal que mirem si disposa de la certificació 
FSC, que acredita que prové de boscos 
gestionats de forma sostenible.

Per altra banda, és preferible abans de comprar 
un moble nou, que anem a alguna de les entitats de 
compravenda de mobles de segona mà, que alho-
ra algunes d’elles realitzen una tasca d’integració 
social. I sempre podem acudir als professionals 
que ens arreglen aquella porta que no tanca, o la 
xarnera que s’ha descollat o que ens poden donar 
un aire nou a l’armari vell de l’àvia.

Establiments més a prop



Un consum excessiu de roba causat per ten-
dències i modes puntuals ens porta a canviar 
la roba de l’armari quan aquesta encara és 
pràcticament nova. Portar-la o comprar-la a 
botigues de segona mà o cedir-la a entitats 
que desenvolupen funcions socials com ara 
Roba Amiga ens permet contribuir a tasques 
solidàries i allargar la vida d’aquests produc-
tes sense que esdevinguin residus. Per altra 
banda, gràcies als tallers de costura, amb 
imaginació, podem  renovar, donar un aire 
nou o crear el nostre propi vestuari.   

Bordils
El Voluntariat
972 49 02 81

Celrà
L’Armari
Ctra. Juià, 88
Dimarts, de 16 a 20 h

Llagostera
Net al Sec Toni sl
C/ Garbí, 11 bxs
972 83 18 08
Deixalleria municipal
C/ Migjorn, 7
972 83 17 07
Càrites parroquial
C/ Àngel Guimerà, 3
677 42 92 00

Salt
Recicla 
C/ Major,  230
972 24 40 04
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Al cap d’uns anys sofàs, cadires, butaques, tam-
borets... es deterioren per l’ús quotidià. Sortosa-
ment existeixen els tapissers, uns professionals que 
amb una feina elaborada ens ajuden a recuperar 
molts mobles que podrien acabar com a deixalles. 
A continuació presentem una relació de diversos 
professionals de la comarca d’aquest sector. De 
tota manera si ha estat impossible recuperar el 
moble, cal portar-lo a la deixalleria o informar-
nos del servei de recollida de mobles i trastos del 
nostre municipi.     

Llagostera
Tapisseria i Tendals
Sánchez
C/ Barcelona, 16
972 83 03 87
Mobles i Fusteria
Cateura
Ctra. Tossa, 7
972 83 09 95

Salt
Tapisseria Joan
C/ Pau Casals, 56
972 23 36 16
635 06 17 84
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Celrà

Deixalleria de Celrà Mercat de 2a mà (C/ Espinau, s/n)
Fira d’intercanvi i segona mà:  parades d’intercanvi d’articles de 

segona mà d’entitats locals i particulars.

Fornells de la Selva
Mercat del trasto vell i Fira cop d’ull infantil

3r diumenge d’abril 

Llagostera

Deixalleria de Llagostera: (C/ Migjorn, 7) 972 83 03 75

Espai de reutilització Fira d’intercanvi
cada dos anys a finals de maig.

Sant Gregori
Banc del temps de Sant Gregori deixalleria de Sant Gregori

(C/ Serra i Caballé, 7 1r Ctra. Cartellà, s/n) 972 42 82 90 / 972 42 92 72

Mercat de 2a mà
Mercat de segona mà i d’intercanvi

3r diumenge d’octubre Taller de restauració de mobles

Sarrià de Ter

Deixalleria de Sarrià de Ter (C/ Puigmal, s/n)

Mercat de 2a mà

Vilablareix
Tallers i cursos de reciclatge de l’Ajuntament de Vilablareix

En aquest apartat s’inclouen altres experiències que po-
den resultar interessants com ara els mercats d’intercanvi, 
cursos i tallers, experiències insòlites com els bancs del 
temps... 

10
Altres
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Molts mobles, ferralla, electrodomèstics o roba, quan arriben a la deixa-
lleria, estan en bon estat, i després d’un procés de restauració poden tornar 
a ser utilitzats. Dels residus que arriben a les deixalleries de Celrà, Sant 
Gregori i Sarrià de Ter, se’n fa una primera selecció i es classifiquen se-
gons el tipus de material. A partir d’aquí passen a formar part del taller de 
restauració a Celrà, on persones amb discapacitat intel·lectual del centre 
especial de treball de TIRGI els transformen per incloure’ls al mercat de 
segona mà.

Consulteu la pàgina web intercanvi@.Es tracta d’un servei 
d’ofertes i demandes que posa en contacte persones que donen i/o 
canvien objectes  i persones que busquen i/o demanen diversos 

objectes de segona mà  per via telemàtica. www.intercanvia.cat
Per a més informació, consulteu en el vostre Ajuntament.
Hi col·labora:

Aquesta guia promou el consum immaterial. Idees, serveis i experiències 
que no consumeixen recursos naturals i representen una proposta alter-
nativa al model de consum actual. Les activitats d’oci com ara entrades 
a espectacles, exposicions, visites guiades, les activitats a l’aire lliure com 
ara les visites a paratges naturals o parcs temàtics o el lloguer i intercanvi 
d’objectes en són un bon exemple.
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twitter.com/girones_mediamb


