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REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER PROMOURE LA 

REPARACIÓ D’OBJECTES. EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

La Biblioteca de les Coses de Sant Martí de Barcelona (Catalunya) 

Descripció 

El districte de Sant Martí (240.076 habitants1), de Barcelona (1.636.732 habitants2), compta 

des del gener de l’any 2020 amb la primera Biblioteca de les Coses de l’Estat espanyol, si bé 

existeixen experiències similars en altres països europeus.  

Les biblioteques de les coses consisteixen en un servei de préstec d’objectes de diferents 

categories a canvi d’un preu simbòlic. Els objectes inclosos en aquest tipus d’iniciatives 

acostumen a ser estris que normalment s’usen poques vegades a casa, que generalment 

ocupen un espai innecessari i que a la llarga acabarien convertint-se en residus.  

Així, les biblioteques de les coses permeten incrementar la reutilització i allargar la vida útil 

dels productes a través de l’ús compartit i la reparació. Per una altra banda, aquestes 

iniciatives també fomenten les relacions socials del veïnat creant-se una comunitat de 

persones entorn al projecte. 

 

Figura 1. La Biblioteca de les Coses.  

 
1 Ajuntament de Barcelona, 2019. 
2 IDESCAT, 2021. 
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La Biblioteca de les Coses va ser impulsada per les entitats Rezero, Nusos Cooperativa i un 

grup de veïnes voluntàries del barri de la Verneda i la Pau, amb la col·laboració del Casal Ca 

l’Isidret (l’espai on es localitza la Biblioteca de les Coses), la Taula Eix Pere IV, Resco.io, i amb 

el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona.  

La biblioteca va començar amb una cinquantena d’objectes, pertanyents a cinc tipologies: 

oci i aventura (tenda de campanya, sacs o una bicicleta), neteja i llar (panificadora, graella o 

vaixella), oficina (equip de música, webcam o màquina de fer forats), cures i salut (cadira de 

rodes o crosses) i bricolatge (caixa d’eines o trepant). 

La majoria d’objectes i materials de l’inventari han estat cedits per particulars, tot i que 

alguns altres provenen d’associacions i en alguns casos han estat comprats per la pròpia 

biblioteca. 

 

Figura 2. Objectes de la Biblioteca de les Coses. Font: La Biblioteca de les Coses, 2021. 

El funcionament de la biblioteca consisteix primerament a inscriure’s com a usuari/ària, 

amic/ga o superamic/ga. Cadascuna d’aquestes tres categories proporciona diferents 

beneficis com, per exemple, descomptes en préstecs o tallers. Seguidament, es consulta el 

catàleg d’objectes disponibles a través de la pàgina web, per mirar si n’hi ha algun d’interès i 

reservar-lo. L’objecte es recull a la mateixa biblioteca i se’n fa ús a casa o a qualsevol altre 

espai, fora de l’establiment El préstec és d’una setmana i per un preu simbòlic d’un a cinc 

euros. Finalment, es retorna a la biblioteca, en condicions òptimes, per tal que la propera 

persona que el necessiti el pugui utilitzar. 
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Mitjançant etiquetes QR i un programari lliure, que permet la individualització i la 

identificació dels objectes en préstec, s’obtenen dades valuoses com el nombre d’usos 

(reutilització) de cada article i els beneficis ambientals que se’n deriven, la tipologia d’usuaris 

que els agafen en préstec, la tipologia de donants dels objectes, incidències o activitats de 

manteniment que s’hi han realitzat, entre d’altres. 

A part del servei de préstec que es proporciona a la biblioteca també es realitzen diversos 

tallers de reparació i reutilització. com per exemple, com cosir un portaentrepans o a la 

realització de reparacions elèctriques bàsiques a la llar.  

 

Figura 3. Taller de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí. Font. La Biblioteca de les Coses, 2021. 

 

Resultats 

Actualment, el 93% d’ítems inventariats són objectes usats, donats per particulars (84%) i 

associacions (9%). No obstant, quan hi ha demanda de materials no disponibles, la biblioteca 

també valora comprar-ne de nous (7%) (Figura 3). 
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Figura 4. Relació d’objectes usats i nous (esquerra) i origen dels objectes de la Biblioteca de les Coses (dreta). Font: Institut Cerdà a 
partir de dades proporcionades per la Biblioteca de les Coses, 2022. 

La Taula 1 mostra la mitjana de les freqüències mensuals del nombre d’usos dels objectes, així 

com els usuaris que utilitzen el servei i els nous usuaris, de l’any 2021. 

Principals indicadors d’ús i afluència 

Nombre d'usos (reutilització) mensuals 19 

Usuaris mensuals 14 

Nous usuaris mensuals 15 

 
Taula 1. Freqüència d’usos, usuaris i nous usuaris mensuals. Font: Biblioteca de les Coses, 2021. 

En aquest context, la Biblioteca de les Coses està tenint un increment progressiu en els usos 

dels objectes i de nous usuaris. Això és degut a l’efecte produït pel gran nombre d’aparicions i 

mencions en els mitjans de comunicació, i al paper prescriptor d’entitats i persones rellevants 

en el Pla d’Acció Comunitària de la Verneda i la Pau i del propi Pla de Barris. A més, el projecte 

ha donat resposta a necessitats concretes de la comunitat i sorgeix en un moment de 

sensibilitat creixent en qüestions com l’encariment de preus i el risc de trencament de les 

cadenes de subministrament. 

La iniciativa està sent un èxit, tanmateix des de la seva posada en marxa l’organització de la 

mateixa ha hagut de fer front a alguns reptes rellevants:  

 La dificultat d’obtenció de components i accessoris per a la reparació d’aparells de més 

de cinc anys d’antiguitat. 
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 La necessitat d’establir mecanismes de col·laboració estable amb persones i entitats 

amb habilitats en manteniment i reparació d’una gran diversitat d’articles. 

 Els retards en el calendari d’actuacions motivats per la COVID-19. 

Bibliografia d’interès 

 Pàgina web de la Biblioteca de les Coses: https://www.bibliodecoses.cat/  

Més informació  

La Biblioteca de les Coses 

Persona de contacte: Carles Crespo 

Contacte: info@bibliodecoses.cat    

 

 


