A BARCELONA

RESIDU
ZERO
XARXES D’INTERCANVI
RENOVA LA TEVA ROBA

Del 30 d’abril a l’1 de juny del 2018

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
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RENOVA LA TEVA ROBA!

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

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

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.

I amb la roba que no fas servir pots:

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!

LA ROBA
QUE JA NO
FAS SERVIR POT
CONTINUAR SENT
UN RECURS!
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• 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.
• 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.
• 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
A més, per trobar més informació sobre moda socialment sostenible
pots consultar:
• robaneta.org
• modasosteniblebcn.org
• fashionrevolution.org/country/spain/
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Funcionament de l’intercanvi

Normes

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

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 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!

REPARAR I
INTERCANVIAR
ROBA ÉS UN ACTE
ECOREVOLUCIONARI

ELS INTERCANVIS
ENS PERMETEN
REUTILITZAR,
COMPARTIR I CONSUMIR DE FORMA
RESPONSABLE.

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.

Sistema de puntuació
ROBA
PER INTERCANVIAR

VALOR EN
RENOVES

Samarretes i complements

1

Jerseis, camises i jaquetes fines

2

Roba de nadó (fins a 24 mesos)

2

Pantalons, vestits, faldilles, roba de vestir, conjunts

3

Jaquetes grans i abrics (màxim 2 peces)
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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 14 al dijous 17 de maig,
d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 18.30 h.

Divendres 18 de maig, d’11.30
a 13 h i de 17.30 a 18.30 h.
Dissabte 19 i diumenge 20 de
maig, d’11.30 a 13 h.

2. Aula Ambiental
Sagrada Família

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

No és punt d’intercanvi.

Taller: Fem collarets de tela, bijuteria reciclada. Dilluns 14 de maig, de 18:15 a 20:15 h, al Casal de Barri
Espai 210 (c/Padilla, 210). Amb una mica de traça i creativitat, podràs fabricar-te collarets i polseres a partir
de samarretes i teles reutilitzades. A càrrec de Cinerea. Coorganitzat amb l’Associació Xarxa Dos Deu i
Banc del Temps Sagrada Família. Cal fer inscripció prèvia al correu: espai210@gmail.com

3. Casal de Barri
Espai 210

Del dilluns 14 al dimecres 16 de maig,
de 10.15 a 14 h i de 17 a 20 h.

Del dijous 17 al divendres
18 de maig. Dijous 17 de maig,
de 10.15 a 14 h i de 16 a 20 h
i divendres 18 de maig,
de 10.15 a 14 h i de 16 a 18 h.

Taller: Fem compreses de tela! Dilluns 28 de maig a les 18:15 h. Casal de Barri Espai 210. Un espai de
creació de les nostres compreses de tela per tal de generar menys residus i potenciar el vincle amb la
nostra intimitat, escoltant-nos i compartint-nos. Coorganitzat amb l’Associació Xarxa Dos Deu i Banc del
Temps Sagrada Família. Cal fer inscripció prèvia al correu: espai210@gmail.com. Col·labora Aula Ambiental
de la Sagrada Família.
Taller: Juguem amb els estereotips de la moda. Divendres 25 de maig, de 17 a 19h. Taller de joc teatral
que ofereix una dinàmica de participació amb propostes creatives, jugant amb els estereotips que la
moda ens imposa. L’objectiu és despertar la reflexió sobre la pròpia imatge amb eines senzilles i motivadores, jugant amb l’espontaneïtat per trobar la nostra model autèntica. Coorganitzat amb Descabellades,
l’Associació Xarxa Dos Deu, i Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Barcelona. Cal inscripció prèvia a:
espai210@gmail.com

4. Banc del Temps Dreta
Eixample i Fort Pienc

Els dimarts 8, 15 i 22 de maig, i els dijous
10, 17 i 24 de maig, de 18.15 a 19.45 h.

Dissabte 26 de maig,
de 10.30 a 12.30 h.

5. Espai intercanviat.
Programa Millor Que Nou

No és punt de recollida

Del dilluns 30 d’abril a
divendres 4 de maig, de 17
a 20 h. Dissabte 5 de maig,
de 10.30 a 14 h.

6. Casal de Barri
Antoni Miró Peris

Del dilluns 14 al dimecres 23 de maig.
De dilluns a divendres, de 16.30 a 21 h
i elsdimecres de 10.30 a 13.30 h.

Dissabte 26 de maig,
de 16.30 a 21 h

7. Lluïsos de Gràcia Banc del Temps de Gràcia

Del dilluns 14 al dimecres 16 de maig,
de 17 a 20 h.

Del dijous 17 al divendres
18 de maig, de 17 a 20 h.

8. Casal de Barri i Ludoteca
Familiar Can Travi

Del dimecres 2 de maig al divendres 11
de maig d’11 a 13 h i de 17 a 20 h.

Dissabte 12 de maig
d’11 a 14 h.

Taller: Fem coixins amb samarretes velles. Dissabte dia 5 de juny, d’11 a 13.30 h. Farem fundes per a
coixins amb samarretes que ja no Utilitzem.. Sala polivalent del Millor que nou (Sepúlveda 45-47). Inscripcions a partir del 15 d’abril per la web: http://www.millorquenou.cat/tallers.php i a les instal·lacions del
Reparat.

Vermut musical. Dissabte 12 de maig a les 12.30 h. amb l’actuació D’Aitor Penak en concert amb
l’espectacle “Una òpera pop”. Al pati del Casal Can Travi. Entrada lliure

7

RENOVA LA TEVA ROBA!

8

RENOVA LA TEVA ROBA!

9. Ateneu L’Harmonia

Dimarts 22 i dimecres 23 de maig,
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

Divendres 25 de maig, de
10.30 a 13 h i de 17 a 20 h.

10. Centre Civic Espai
Barcino - Banc del Temps
Trinitat Vella

Del dimarts 15 al dijous 17 de maig,
de 17 a 19 h.

Divendres 18 de maig,
de 17 a 20 h.

Taller: Reconvertim texans vells en bosses. Dimecres dia 16 de maig, de 17.30 a 19.30h Tens uns texans
vells? Saps que els pots donar una segons vida? Farem una bossa de nanses amb aquells texans vells que
mai et poses! I si no tens texans, nosaltres en tenim per a tu.! A càrrec de Back To Eco. Coorganitzat pel
Banc del Temps de Trinitat Vella i l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu. No calen inscripcions.

11. Espai 30 - Associació
La Sagrera es mou

Dimarts 15 i dimecres 16 de maig,
de 17.30 a 20 h.

Dimarts 22 de maig,
de 17.30 a 20 h.

Taller: Reconvertim texans vells en peces originals. Dimarts 15 de maig, de 17.30 a 19.30h Tens uns
texans vells? Saps que els pots donar una segons vida? Els pots reconvertir en peces ben originals...
Li donarem ús a tots i evitarem residus i ens emportarem peces ben originals! A càrrec de Back To Eco.
Coorganitzat pel Banc del Temps de La Sagrera i l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu. No calen
inscripcions.

12. Casa de l’Aigua
de Trinitat Nova

Dissabte 12, dimarts 15 i dimecres 16
de maig, de 10 a 14 h.

Dijous 17 de maig,
de 16 a 20 h.

Taller: Refés la teva roba. Dijous 17 de maig, de 17.30 a 19.30 h. Ensenyarem a posar cremalleres, botons fer vores, etc. No calen inscripcions.

13. Castell de Torre Baró.
Centre d’educació
ambiental

Del dimarts 2 al diumenge 13 de maig,
Del dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Dissabtes, de 10 a 19h i diumenges
de 10 a 14 h.

Dissabte 19 i diumenge 20
de maig. Dissabte de 10 a 19 h
i diumenge de 10 a 14 h.   

14. Vil·la Urània

Del dimarts 2 al dimecres 9 de maig,
de 10 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h. Diumenges no inclosos.

Divendres 11 de maig,
de 17.30 a 20.30 h.

Taller: Nines de drap amb teles reutilitzades. Dissabte 5 de maig, de 10.30 a 13.30h. Vine a aquest taller
i dóna una segona vida a teles que ja no facis servir! Cosirem i brodarem unes nines retro que es podran fer
servir com a fundes de bosses d’aigua calenta, coixins o bosses. A càrrec de Misako Mimoko. Inscripccions: consulta el web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

15. Centre Cívic Sarrià

Del dilluns 7 al dijous 10 de maig,
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i divendres
11 de maig, de 10 a 14 h.

Divendres 11 de maig,
de 17.30 a 20 h.

Taller: Reciclatge tèxtil familiar. Dimarts 8 de maig, de 17 a 18h. Espai Infantil El Parc. Els infants aprendran a realitzar diferents manualitats tèxtils a partir de materials en desús o que els hi poden donar una
segona vida. Activitat intergeneracional per a famílies amb infants fins a 8 anys. Cal inscripció prèvia trucant
al 93.256.27.20 o enviant correu a ccsarria@qsl.cat

16. Casa Orlandai

Del dilluns 28 al dijous 31 de maig,
d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.

Divendres 1 de juny,
de 18 a 20 h.

Taller: Reconvertim texans vells. Divendres 1 de juny, de 18 a 20h. Tens uns texans vells? Saps que els
pots donar una segons vida? Els pots reconvertir en una bossa, una funda per al mòbil... Descobreix tot el
que pots fer en aquest taller! A càrrec de Back To Eco. No calen inscripcions.

17. Aula d’Educació
Ambiental les Corts
(Can Deu)

Del dimarts 22 al dissabte 26 de maig,
de 10 a 12 h i de 17 a 19 h.

Dimarts 29 de maig,
de 17 a 19.30 h.

Documental River Blue: La moda pot salvar el planeta? Dimarts 15 de maig, a les 18 h. A través de la
consciència, evolucionem. River Blue segueix Mark Angelo, conservacionista de rius internacional, mentre
viatja pel món i analitza una de les indústries més contaminants del planeta: la de la moda. Dins del programa
del FICMA.

18. Ateneu de Fabricació
de les Corts

No és punt de recollida.

No és punt d’intercanvi.

Visita a la novaAteneu de Fabricació de Les Corts. Divendres 25 de maig, de 17 a 18h. Veureu què s’hi
pot arribar a fer en un procés de fabricació digital tèxtil, on s’utilitzen impressores 3d, la brodadora digital o
la talladora làser, (amb elles es poden crear botons, sivelles, fermalls, bordats, dissenyar i imprimir teixits, i
tot el que t’imaginis). Cal fer inscripció prèvia al correu: ateneufabricaciolescorts@gmail.com
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Plànol dels punts d’intercanvi

Adreces útils
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1. Espai Lúdic Ambiental per Famílies
Parc de la Ciutadella
Pas de l’Institut Escola, s/n. Parc de
la Ciutadella. Tel. 638 326 771

10. Centre Civic Espai Barcino Banc del Temps Trinitat Vella
Carrer Via Barcino, 75.
Tel. 933 602 874

2. Aula Ambiental Sagrada Família
Carrer Lepant, 281-283.
Tel. 934 350 547

11. Espai 30 - Associació
La Sagrera es mou
Carrer Bofarull, 17.
Tel. 625 162 278

3. Casal de Barri Espai 210
Carrer Padilla, 208-210, bxs.
Tel. 932 653 645

12. Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Carrer Garbí, 2. Tel. 934 637 771

4. Banc del Temps Dreta Eixample i
Fort Pienc
Carrer Alí Bei, 94-96 (xamfrà carrer
Sardenya). Tel. 932 311 146

13. Castell de Torre Baró.
Centre d’educació ambiental
Carretera Alta de les Roquetes, 309.
Tel. 644 04 40 79

5. Espai intercanviat.
Programa Millor Que Nou.
Carrer Sepúlveda, 45-47.
Tel. 934 242 871

14. Vil·la Urània
Carrer Saragossa, 29.
Tel. 937 061 295

6. Casal de Barri Antoni Miró Peris
Plaça Carme Montoriol, 10.
Tel. 934 507 013
7. Lluïsos de Gràcia - Banc
del Temps de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10.
Tel. 932 183 372
8. Casal de Barri i Ludoteca
Familiar Can Travi
Avinguda Cardenal i Barraquer, 45.
Tel. 934 289 848
9. Ateneu L’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20 (recinte
Fabra i Coats). Tel. 932 566 085

15. Centre Cívic Sarrià
Carrer Eduardo Conde, 22-42.
Tel. 932 562 720
16. Casa Orlandai
Carrer Jaume Piquet, 23.
Tel. 932 524 262
17. Aula d’Educació Ambiental les
Corts (Can Deu)
Plaça de la Concòrdia, 13.
Tel. 934 101 007
18. Ateneu de Fabricació de les Corts
Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 192.
Tel. 934 903 625

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

RENOVA
LA TEVA
ROBA!
GENEREM
NOVES
EMOCIONS,
NO RESIDUS!

