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1. Fes que les coses et durin més!
Reparar significa donar als objectes l’oportunitat de renéixer. No els llencis! Arregla’ls! 
Reparar no va contra el consum, sinó contra llençar les coses innecessàriament.

2. Les coses s’haurien de dissenyar de manera que es poguessin reparar
Dissenyadors de productes: feu objectes que es puguin reparar. Proporcioneu una informació clara i 
comprensible per a les persones que es volen reparar les coses elles mateixes.
Consumidors: compreu coses que sapigueu que podreu reparar. I, si no en trobeu, pregunteu-vos el 
perquè. S’ha de ser crític i inquisitiu.

3. Reparar no és reemplaçar
Reemplaçar és llençar la part trencada. Aquesta NO és la mena de reparació de què parlem.

4. Allò que no el mata el fa més fort
Cada vegada que reparem un objecte afegim alguna cosa al seu potencial, a la seva història, a la seva 
ànima i a la seva bellesa inherent.

5. Reparar és un repte creatiu
Fer reparacions és bo per a la imaginació. Utilitzar tècniques, eines i materials nous amplia les 
possibilitats, en lloc de portar a carrerons sense sortida.

6. Reparar va més enllà de la moda
Reparar no té res a veure amb estils i tendències. Els objectes reparables no tenen data de caducitat.

7. Reparar és descobrir
Quan arregles objectes aprens coses sorprenents sobre com funcionen, o per què no funcionen.

8. Repara, fins i tot en èpoques de prosperitat!
Si creus que aquest manifest té res a veure amb la crisi, t’equivoques. No és una qüestió de diners, sinó 
de mentalitat.

9. Les coses reparades són úniques
Fins i tot les falsificacions, quan les repares, esdevenen originals. 

10. Reparar implica independència
No siguis esclau de la tecnologia: domina-la. Si alguna cosa es trenca, arregla-la i millora-la. 
I si ja n’ets l’amo, dóna a altres aquest poder.

11. Tot es pot reparar, fins i tot una bossa de plàstic
Però et recomanem que facis servir una bossa que duri més, i que la reparis quan calgui.


