
1

El millor residu és el que no generes.
Compra i consumeix en la mesura justa. 

Informa-te’n a barcelona.cat/residuzero

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
twitter.com/BCN_Ecologia
#renovalaroba #bcnsostenible

Del 2 al 31 de maig de 2019

A BARCELONA

RESIDU
ZERO
XARXES D’INTERCANVI
RENOVA LA TEVA ROBA

SUMA’T AL’ESTIL ZERO!
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RENOVA LA TEVA ROBA és una iniciativa per fomentar el consum 
responsable, la sostenibilitat i la prevenció de residus en l’ús de 
la roba a través de l’intercanvi. S’impulsa a iniciativa d’entitats, 
associacions i equipaments de la ciutat, amb el suport de 
l’Ajuntament.

A l’hora de comprar roba...
•	Et preguntes si realment la necessites?
•	Saps que la 2a mà és l’opció més sostenible?
•	Esculls roba amb un valor social o ambiental afegit? 
•	Saps que hi ha llocs on la pots reparar gratuïtament  

i que pots aprendre a cosir?

Pots trobar la ubicació de botigues de segona mà, de moda 
sostenible i punts on reparar la roba al Mapa Barcelona més 
Sostenible:

www.bcnsostenible.cat

Consulta el teu punt més proper!  
Si trobes que falta algun punt,  
el pots mapar o vine a les rutes  
que es fan per ampliar punts!

A més, per trobar més informació sobre moda socialment sostenible 
pots consultar:
•	 robaneta.org
•	modasosteniblebcn.org
•	 fashionrevolution.org/europe/spain/

I amb la roba que no fas servir pots: 

•	 Intercanviar-la al RENOVA LA TEVA ROBA al maig o al 
novembre o a altres mercats d’intercanvi i estalviar comprar roba 
nova.

•	Traspassar-la o compartir-la amb amics i coneguts.
•	 Aprofitar-la	per	fer	altres	peces	noves	amb	imaginació.	

Per exemple, en les nostres activitats complementàries de 
customització i upcycling.

•	A més a més, a les Ateneus de Fabricació de la ciutat podràs 
capacitar-te per aprendre a customitzar la teva roba amb botons, 
sivelles, fermalls o pegats dissenyats per tu mateix i fabricats amb 
màquines de fabricació digital com impressores 3D, brodadora 
digital, talladora làser…  
Més info: ateneusdefabricacio.barcelona.cat

•	En última instància, pots portar-la a un dels contenidors de Roba 
Amiga que es troben al carrer o als punts verds de la ciutat. Més 
info: www.robaamiga.cat/ca.

L’intercanvi com a eina 
d’educació per a la sostenibilitat

L’intercanvi com a eina 
d’educació per a la sostenibilitat

LA ROBA 

QUE JA NO 

FAS SERVIR POT 

CONTINUAR SENT 

UN RECURS!
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Sistema de puntuació

ROBA 
PER INTERCANVIAR

Samarretes i complements

Jerseis,	camises	i	jaquetes	fines

Roba	de	nadó	(fins	a	24	mesos)	

Pantalons, vestits, faldilles, roba de vestir, conjunts

Jaquetes	grans	i	abrics	(màxim	2	peces)	

VALOR EN 
RENOVES 

1

2

2

3

5

A la recollida: S’admetran un màxim de 10 peces de roba (excepte 
jaquetes	i	abrics:	2	com	a	màxim!).	La	roba	ha	d’estar	neta,	en	bon	
estat, sense forats, descosits ni taques. Només s’acceptarà roba de 
vestir. No s’agafaran sabates, roba interior ni de la llar.

A l’intercanvi: Es podran agafar com a màxim 10 peces (excepte 
jaquetes	i	abrics:	2	com	a	màxim!).	En	el	cas	de	roba	de	nadons	
també hi haurà les mateixes limitacions. 

No es podran utilitzar cupons Renoves d’altres edicions, pel que et 
recomanem que no et desprenguis de tota la roba cada temporada. 
Fes un consum conscient i agafa només la roba que realment 
necessitis.

Normes

REPARAR I 

INTERCANVIAR 

ROBA ÉS UN ACTE 

ECOREVOLU-

CIONARI

Tria entre els punts d’intercanvi que trobaràs per tot Barcelona 
aquesta edició i porta-hi la teva roba.

A canvi, et donaran cupons Renoves amb la puntuació i normativa 
corresponent, que després podràs intercanviar per la roba que més 
t’agradi, a qualsevol punt de la xarxa. Consulta els dies de recollida 
i d’intercanvi de cada punt, n’hi ha molt per triar!

La	roba	que	no	farà	servir	una	altra	persona	la	podràs	fer	servir	tu	
durant més temps!

Funcionament de l’intercanvi

ELS INTERCANVIS 

ENS PERMETEN 

REUTILITZAR, 

COMPARTIR I CON-

SUMIR DE FORMA 

RESPONSABLE. 
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Punts d’intercanvi i horaris

CENTRE-ENTITAT DATES DE RECOLLIDA DATES D’INTERCANVI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

1. Espai Lúdic Ambiental 
per Famílies Parc de la 
Ciutadella 

Del dilluns 6 al dijous 9 de maig, 
d'11.30 a 13 h i de 17.30 a 18.30 h

Divendres 10 de maig, 
d’11.30 a 13 h. Dissabte 11 
i diumenge 12 de maig, 
d’11 a 13 h

2. La Fàbrica del Sol Dimecres 15 i dijous 16 de maig,  
de 17 a 19 h

Divendres 17 de maig, de 17 
a 19 h, i dissabte 18 de maig, 
de 10.30 a 13.30 h

Taller. Costumitzem la nostra roba a l’Atelier de fabricació. Divendres 17 de maig, de 17 a 19.30 h. 
Segur que tenim alguna peça de roba que no ens posem perquè l’hem avorrit. Samarretes, pantalons 
texans o xandalls tindran una nova vida després de sortir de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica 
del Sol, on amb la talladora làser, la brodadora, la impressora de vinil i l’estampació amb ceres 
costumitzarem la roba amb els estils que més li agradin a cadascú. Coorganitzada entre l’Ateneu de 
Fabricació de La Fàbrica del Sol. No cal inscripció prèvia.

3. Aula Ambiental  
Sagrada Família

Dimarts 7 i dijous 9 de maig,  
de 16.30 h a 19 h. Dimecres 8 i 
divendres 10 de maig, de 10.30 h  
a 13.30 h

No és punt d'intercanvi Taller. Crea ninots amb texans: vina en família i converteix restes de texans en desús en 
divertides bosses o ninots. Dilluns 20 a les 18.30 h. Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Carrer Padilla, 
210). A càrrec de Back to Eco. Coorganitzat amb Xarxa Dos Deu i Banc del Temps Sagrada Família. 
Inscripció prèvia a info@aulambiental.org o 934 350 547.  

4. Espai d’entitats  
Fort Pienc

Els dijous 2, 9, 16 i 23 de maig de 
18.15	a	20.45	h

Dissabte 25 de maig  
de 10.30 a 12 h

5. Casal de Barri  
Espai 210

Del dilluns 13 al dimecres 15 de maig,
	de	10.15	a	14	h	i	17	a	20	h

Dijous 16 de maig,  
de	10.15	a	14	h	i	de	16.30	a	
20 h i divendres 17 de maig, 
de	10.15	a	14	h	i	de	16.30	
a 18 h

Taller. Donem-li la volta als estereotips de la moda! Dilluns 13 de maig de 18.30 a 20.30 h. A 
càrrec de Descabelladas. Organitza: Associació Xarxa Dos Deu. Col·labora: Banc del Temps Sagrada 
Família. Inscripcions: espai210@gmail.com. Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Carrer Padilla, 210). Taller 
de joc teatral que partirà de propostes creatives per donar-li la volta als estereotips que la soci-
etat ens imposa com a dones. L’objectiu és despertar la reflexió sobre la pròpia imatge amb eines 
senzilles i motivadores, reforçant la nostra expressivitat singular i la nostra espontaneïtat. Així doncs, 
reflexionarem sobre les eines que tenim les dones per fer front a les agressions rebudes per no 
ajustar-se a un model patriarcal preestablert.

6. Espai Intercanviat.  
Programa Millor Que Nou

Del	dilluns	20	al	divendres	24	
de maig, de 17 a 20 h 

Dissabte 25 de maig, de 
10.30	a	14	h	i	del	dilluns	
27 al dijous 30 de maig, 
de 17 a 20 h

Taller. Fem bosses de roba amb samarretes velles. Aprendrem a fer bosses de roba per utilitzar 
com a bossa de mà, per a portar el dinar, per anar al supermercat, etc. Dissabte 4 de maig, d’11 
a 13.30 h. Sala polivalent del Millor que nou (Sepúlveda 45-47). Inscripcions a partir del dilluns 15 
d’abril, per la web: http://www.millorquenou.cat/tallers.php

7. Lluïsos de Gràcia - 
Banc del Temps de  
Gràcia

Del dilluns 13 al dimecres 15 de maig, 
de 17 a 20 h

Del dijous 16 al divendres  
17 de maig, de 17 a 20 h
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8. Casal de Barri  
Can Travi

Del	dilluns	20	al	divendres	24	de	 
maig, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 

Dissabte 25 de maig, d'11h 
a 15.30 h

Vermut Musical. Dissabte 25 de maig de 12.30 a 14 h. Al pati del Casal podrem gaudir de l’actuació 
d’un grup musical i les tapes delicioses del col·lectiu LOLA NO ESTAS SOLA (Dones que estan 
sense llar) Entrada lliure. 
Taller familiar. Juguem a endreçar. Dissabte 25 de maig, d’11.30 a 13 h. Es parlarà dels beneficis 
de l’ordre, es donaran tips pràctics de com organizar i endreçar joguines i roba segons les edats i 
també com establir hàbits d’ordre, de forma positiva, tot implicant pares i fills. També es tractarà el 
tema de la càrrega mental que és un concepte de moda i molt important. Entrada lliure, cal inscrip-
ció prèvia a info@casalcantravi.cat   

9. Casa de l’Aigua  
de Trinitat Nova 

Del dimarts 21 al dijous 23 de maig, 
d'11 a 13 h

Divendres	24	de	maig,	d'11	
a 13 h

10. Casal de Barri  
de Trinitat Nova.  
SomLaPera

Del dimarts 21 al dijous 23 de maig, de 
17.30 a 20.30 h

Divendres	24	de	maig,	de	
17.30 a 20.30 h

Exposició ‘On van els residus?’ Del dijous 16 de maig, al dilluns 8 de juny, en horari d’obertura del 
centre, que té com a objectiu donar a conèixer al públic totes les fases que recorren els productes 
des que es reciclen fins que es converteix en un nou material.

11. Castell de Torre Baró Del	dilluns	13	al	divendres	24	de	maig,	
de 10 a 13 h. De dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h. Dissabte, de 10 a 19 h. 
Diumenge,	de	10	a	14	h

Dissabte 25 de maig, de 10 a 
19 h. Diumenge 26 de maig, 
de	10	a	14	h

Taller de Collars i Braçalets. Farem uns complements ben macos mitjançant roba reutilitzada. 
Mitjançant nusos i trenes aconseguirem crear uns complements d’allò més variats. Dissabte 24 de 
maig, de 10 a 13 h.  No cal fer inscripció prèvia. 

12. Ateneu L'Harmonia Dijous 23 de maig, de 10 a 13h  
i de 16 a 20 h

Divendres	24	de	maig,	de	10	
a 13 h i de 16 a 20 h

13. Espai 30 - Associació 
La Sagrera es mou

Dilluns	13	i	dimarts	14	de	maig,	 
de 17.30 a 19.30 h

Dijous 16 de maig, de 17 a 
20 h

14. Centre Cívic Espai 
Barcino - Banc del Temps 
Trinitat Vella

Del	dimarts	14	al	dijous	16	de	maig,	 
i de 17 a 19 h 

Divendres 17 de maig, de 17 
a 20 h

Taller d’autoconfecció d’embolcalls per entrepans. Dimarts 14 de maig, de 17 a 19 h. Vols passar 
del paper d’alumini i del plàstic? Vine amb una peça de roba que ja no utilitzis i converteix-la un 
embolcall més sostenible pels teus esmorzars o berenars! Coorganitzada amb El Banc del Temps de 
Trinitat Vella i l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu. No cal inscripció prèvia. 

15. Casal de Barri Antoni 
Miró Peris

Del dilluns 13 al dimecres 22 de maig, 
De dilluns a divendres de 16.30 a 21 h 
i dimecres de 10.30 a 13.30 h 

Divendres	24	de	maig,	de	
16.30 a 20 h

16. Centre Cívic Sarrià Del dilluns 6 al dijous 9 de maig,  
de	10	a	14	h	i	de	16	a	19.30	h	 
i	divendres	10	de	10	a	14	h

Divendres 10 de maig, de 
17.30 a 20 h

17. Centre Cívic  
Vila Urània

Del dimecres 8 al dimecres 15 de 
maig,	de	10	a	14	i	de	16	a	20	h	
(Dissabtes	i	diumenges	tancat)	

Divendres 17 de maig, de 
17.30 a 19.30 h

Taller. Coneguem el bullet journal. Dilluns 13 de maig, de 18.30 a 20 h. Que no t’angoixi el dia a 
dia i organitza’t el temps d’una forma diferent amb una xerrada on començaràs el teu propi quadern 
de tasques. A càrrec de Clara Bayona de Wood Love. 
Taller. Organitza l’armari, optimitza el teu espai. Dijous 16 de maig, de 17 a 18.30 h. Tothom ha 
sentit parlar del sistema Marie Kondo per organitzar els espais de la casa i promoure un estil de 
vida minimalista i ordenat. Una filosofia on el menys és més i que posada en pràctica repercutirà de 
forma directa en el nostre dia a dia més quotidià. 
Inscripció prèvia a: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

18. Casa Orlandai Del dilluns 27 al dijous 30 maig, d'11 a 
14h	i	de	16	a	20	h

Divendres 31 de maig, de 18 
a 20 h
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Plànol dels punts d’intercanvi Adreces útils

1. Espai Lúdic Ambiental per Famílies  
Parc de la Ciutadella  
Pas de l’Institut Escola, s/n.  
Parc de la Ciutadella. T.: 638 326 771

2. La Fàbrica del Sol 
Passeig Salvat Papasseit, 1. T.: 932 564 430

3. Aula Ambiental Sagrada Família 
Carrer Lepant, 281-283. T.: 934 350 547

4. Espai d’entitats Fort Pienc 
Carrer Alí Bei, 94. (xamfrà Sardenya)  
T.: 932 311 146

5. Casal de Barri Espai 210 
Carrer Padilla, 208-210, bxs. T.: 932 653 645

6. Espai Intercanviat.  
Programa Millor Que Nou 
Carrer Sepúlveda, 45-47. T.: 934 242 871

7. Lluïsos de Gràcia -  
Banc del Temps de Gràcia 
Plaça del Nord, 7-10. T.: 932 183 372

8. Casal de Barri Can Travi 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45.  
T.: 934 289 848

9. Casa de l’Aigua de Trinitat Nova  
Carrer Garbí, 2. T.: 934 637 771

10. Casal de Barri de Trinitat Nova.  
SomLaPera 
Carrer Garbí, 3. T.: 677 40 81 54

11. Castell de Torre Baró 
Carretera Alta de Roquetes, 309 
T.: 664 044 079

12. Ateneu L’Harmonia 
Carrer de Sant Adrià, 20  
(recinte fabra i Coats).  
T.: 932 566 085

13. Espai 30 - Associació La Sagrera es mou 
Passatge Bofarull, 17. T.: 625 162 278

14. Centre Cívic Espai Barcino -  
Banc del Temps Trinitat Vella 
Carrer Via Barcino, 75. T.: 933 602 874

15. Casal de Barri Antoni Miró Peris 
Plaça Carme Montoriol, 10. T.: 934 507 013

16. Centre Cívic Sarrià 
Carrer Eduardo Conde, 22-42. T.: 932 562 720

17. Centre Cívic Vila Urània 
Carrer Saragossa, 29. T.: 937 061 295

18. Casa Orlandai 
Carrer Jaume Piquet, 23. T.: 932 524 262
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Col·labora:

Si vols implicar-t’hi més:

•	 Fes-te	voluntària	a	qualsevol	dels	punts	o	col•labora	amb	
nosaltres

•	Demana més informació a renova@bcn.cat
•	 Troba els punts d’intercanvi del Renova de cada edició, 

punts on comprar roba de segona mà, on reparar roba  
o botigues de moda sostenible al Mapa Barcelona més  
Sostenible bcnsostenible.cat 

•	 Piula amb el hashtag #renovalaroba, #bcnsostenible

GENEREM

NOVES

EMOCIONS,

NO RESIDUS!

RENOVA 

LA TEVA 

ROBA!


