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El millor
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el que no
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L’intercanvi com a eina
d’educació per fer front
l’emergència climàtica

L’intercanvi com a eina d’educació
per a la sostenibilitat per fer front a
l’emergència climàtica

Davant de la situació d’emergència climàtica global en la que estem,
replantejar el nostre model de consum és necessari per anar cap a una
reducció dels nostres residus i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle,
per evitar posar en perill les necessitats de les generacions futures i
manifestar que la moda no incorpora a la seva etiqueta ni les injustes
condicions laborals ni l’impacte ambiental que provoca part del sector
tèxtil al món.

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. Es realitza al maig i novembre de
cada any.

Et donem consells! 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 positiu?
• Saps que hi ha llocs on la pots reparar gratuïtament i que pots aprendre
a cosir i customitzar la roba?
• Saps què fer-ne quan ja no la utilitzes?

• Intercanviar-la al Renova la teva roba al maig o al novembre o a altres
mercats d’intercanvi i estalviar-te comprar roba nova.

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
• www.fashionrevolution.org/europe/spain/
• opcions.org/revista/

REPARAR I
INTERCANVIAR
ROBA ÉS UN ACTE
ECOREVOLUCIONARI

I amb la roba que no fas servir pots:

• Traspassar-la o compartir-la entre familiars i amistats.
• Aprofitar-la per fer altres peces noves amb imaginació. Per exemple, en
les nostres activitats complementàries de customització i upcycling.
• A més a més, als Ateneus de Fabricació Digital 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.

LA ROBA
QUE JA NO
FAS SERVIR POT
CONTINUAR SENT
UN RECURS!
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Funcionament de l’intercanvi

Mesures de seguretat

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

Atès la situació actual causada per la Covid19, aquest any, per participar al
Renova la teva Roba és obligatori que seguiu la normativa de cada centre:

A canvi,tindràs punts Renoves que després podràs utilitzar per intercanviar
per la roba que més t’agradi. Consulta els dies de recollida i d’intercanvi
de cada punt.

• Els horaris i centres estan subjectes a modificacions de darrera hora
degut a l’evolució de la pandemia. Consulteu al vostre centre abans
d’anar-hi.
• El dia de l’intercanvi fes la cua mantenint la distància de seguretat i
seguint les instruccions del centre.
• Renta’t les mans abans i després de sortir de l’intercanvi.
• És obligatori l’ús de mascareta, tapant nas i boca.
• Si penses que pots tenir símptomes de covid-19 o has estat en contacte
amb algú diagnosticat, si us plau, no vinguis.
• Recomanem fer la recollida i l’intercanvi en el mateix centre. 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 i rentada a 60ºC, 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: Abans de realitzar l’intercanvi, les peces de roba passaran
un període de quarantena de 4 dies. 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 donaran cupons Renova, i recollirem les dades, en un arxiu
compartit per tots els centres que hi participen.
• No es podrà emprovar-se les peces de roba.
Si no us van bé, caldrà esperar al següent renova,
FES UN
regalar-la o portar-la als punts de Roba Amiga.
CONSUM
• A l’arribar a casa, torna a rentar la roba a 60ºC.

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

Sistema de puntuació

SABIES QUE EL
CONSUM EUROPEU DE
PRODUCTES TÈXTILS
ÉS DE 20 KG PER PERSONA I ANY? MOLT PER
DAMUNT DE LA MITJA
INTERNACIONAL QUE
ÉS DE 8 KG!

ROBA
PER INTERCANVIAR

VALOR EN
RENOVES

Samarretes i complements

1

Jerseis, jerseis de xandall, dessuadores,camises i jaquetes fines

2

Roba de nadó (fins a 24 mesos)

2

Pantalons, pantalons de xandall,vestits, faldilles,
roba de vestir, conjunts

3

Jaquetes grans i abrics (màxim 2 peces)

5

CONSCIENT
I AGAFA NOMÉS
LA ROBA QUE
REALMENT
NECESSITIS
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Punts d’intercanvi i horaris
CENTRE-ENTITAT

DATES DE RECOLLIDA

DATES D’INTERCANVI

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Laludo de la
Ciutadella i Aula
Ambiental de
Ciutat Vella

No és punt de recollida

No és punt d'intercanvi

Renova la teva Roba - Familiar: Vine a gaudir d’un matí ple d’activitats per a aprendre i
reflexionar sobre el consum de roba i l’ús que li donem, mentre juguem plegades.
Dissabte 20 de novembre de 10.30 a 13.30h. No cal inscripció prèvia.
Tallers i activitats per nens de 0 a 10 anys. Més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/renova-la-teva-roba-familiar

Centre Cívic
Bon Pastor

Del dilluns 15 al dimecres 17
de novembre, de 10 a 13h i
de 17 a 19h

Divendres 19 de novembre,
de 10 a 13h i de 17 a 19h.
Dissabte 20 de novembre,
de 10 a 14h

Exposició: Comissió de dones: projecte transforma’t Bon Pastor.
Del dilluns 15 al 22 de novembre, de 10 a 14h i de 16 a 21h (Mostra de projectes
relacionats amb interculturalitat, reducció de residus textils i acció comunitària).

Casal de Barri
Can Travi

Del dilluns 22 al divendres 26
de novembre, de 10 a 13h i de
16 a 21h

Dissabte 27 de novembre,
d'11 a 14h

Taller Sostenible: Costumització de roba reciclada. A càrrec de Kalypso.
Dissabte 27 de novembre, a les 12h. Inscripcions a info@casalcantravi.cat o al 934 289 848

Casal de Barri
Transformadors

No és punt d'intercanvi

No és punt d'intercanvi

Taller: Tips per treballar amb overlok. Dimarts 16 de novembre, a les 18.30h.
Aprofita la versatilitat dels teixits i treu el màxim profit a les màquines de cosir. Impartit
per Dana Davi Messina disenyadora tèxtil i patronista. Organitza el grup de Costura
Comunitària de Transformadors. Combinant màquina plana i overlok aprendrem tècniques
per reaprofitar i redissenyar peces de roba.
Places limitades, inscripció a dinamitzar.casaltransformadors@gmail.com

Aula Ambiental
Sagrada Família

Dimarts 2 i dijous 4 de novembre
de 16.30 a 19h. Dimecres 3 i
divendres 5 de novembre de
10.30h a 13.30h

No és punt d'intercanvi

Taller familiar: Llitets sostenibles i solidaris. Dimecres 10 de novembre, a les 17h.
És possible aprofitar un jersei i una samarreta velles per ajudar als altres animals?
Descobrirem com podem transformar peces velles de roba en llitets pels animals, ja siguin
de la família o d’una protectora. Lloc: Aula Ambiental Sagrada Família (Carrer Lepant, 281).
Inscripcions a aulambiental.org.

Casal de Barri
Espai 210

Dilluns 15 a Dimecres 17 de
novembre de 16.30 a 19.30h

Dijous 18 de novembre de
10 a 14 i de 16.30 a 19.30h
Divendres 19 de novembre
de 10 a 14h i de 16.30 a 18h

Jornada d’aprofitament alimentari i tèxtil. Quina tela, Flora! Dissabte 20 de novembre.
Taller familiar a les 11 h i la mostra a les 12.30 h. Us proposem un taller de transformació
de teixits mitjançant la tinció natural, a partir de plantes, seguit d’una divertida mostra de
roba eco i complements transformats, de segona mà i confeccionats amb biomaterials.
Lloc: Interior d’illa Flora Tristan (Carrer Padilla, 208). A càrrec de Cuchara, Nail Factory
Lab i Fabric. Coorganitzat amb la Xarxa Dos Deu i l’Aula Ambiental Sagrada Família.
Col·labora: Casal de barri Espai 210 i Banc del temps Sagrada Família.
Inscripcions a informacio@espai210.org.
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Lluïsos de Gràcia Banc del temps
de Gràcia

Del dilluns 15 al dimecres 18 de
novembre, de 17 a 20h

Del dijous 19 al divendres
20 de novembre, de 17
a 20h

Casal Font
d’en Fargues

No és punt de recollida

No és punt d'intercanvi

Taller de fabricació de catifes: Paula, la dissenyadora de la marca moda sostenible
ai!culott ens ensenya a fer catifes rodones amb tovalloles velles. Dimecres 3 de novembre
a les 19h. Inscripcions a: https://www.reserva.casalfontdenfargues.cat/reserves/

Casal Mas
Guinardó

Del dilluns 15 al divendres 19 de
novembre. I dilluns 22 i dimarts
23 novembre, 10h a 14h i de 17
a 20h

Divendres 26 de novembre,
de 17 a 20h

Espectacle Infantil. Divendres 26 de novembre a les 18h. Inscripcions mitjançant la web
del Mas Guinardó.

Centre Cívic
Carmel

No és punt d'intercanvi

No és punt d'intercanvi

DIDALTRUCK al Centre cívic Carmel. Dissabte 27 de novembre, de 10.30 a 13.30h a
la Plaça Salvador Allende. Tens una peça trencada o tacada, que ja no et val o que ja no
t’agrada? T’ensenyarem a cosir, arranjar i a realizar tècniques d’upcycling per a transformar
les teves peces de roba i allargar-lis la vida.
Inscripcions a través del web: https://carmel.inscripcionscc.com/

Casal de Barri
Torre Baró

Del dilluns 8 al dimecres 17 de
novembre. De dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h

No és punt d'intercanvi. (Es
recomana anar al Casal de
Barri de Vallbona)

Casal de Barri
de Vallbona

Del dilluns 8 al dimecres 17 de
novembre, de 17 a 20.30h

Dijous 18 de novembre, de
17 a 20.30h

Taller monogràfic: Crea el teu propi barret i bufanda. Porta un jersei o una samarreta
de cotó vella per transformar-la. Dijous 18 de novembre a les 18h.Inscripcions: Missatge
WhatsApp: 608 406 528; Mail: vallbona@cczonanord.net; al mateix Casal presencialment de
17 a 20.30h o al telf: 933 509 381 en horari de 17 a 20.30h.

Castell de
Torre Baró

Del dilluns 15 al divendres 26 de
novembre. De dilluns a divendres
de 10 a 13h. Dissabte de 10 a
17h. Diumenge de 10 a 14h

Dissabte 27 de novembre,
de 10 a 17h i diumenge, 28
de novembre de 10 a 14h

Xerrada- debat: Roba sostenible i ètica. Com podem saber qui ha fet la nostra roba, i
quins productors locals tenim a Barcelona

Ateneu de
l'Harmonia

No és punt d'intercanvi

No és punt d'intercanvi

Taller: Nova vida a la roba en desús: tote bag. Dijous 11 de novembre de 18 a 20h.
Organitza: L’Ateneu L’Harmonia i Cosidores de Sant Andreu Cor i Fil. En aquest taller
aprendrem com donar una segona vida a la roba que ja no utilitzem. Farem bosses tote bag
úniques i personalitzades a partir del reciclatge i la reutilització de peces de roba antigues
o en desús. No calen coneixements previs, només ganes d’aprendre i de reduir els residus
tèxtils que generem amb el consum, per un món més sostenible!
Inscripcions a: https://ateneuharmonia.cat/tallers/
Dins del cicle: Cicle Cosir, teixir, brodar. Alternatives sostenibles i cossos lliures.
Observacions: Es demana que les inscrites duguin roba o tela velles i en desús, fils, agulles
de cap i de forat, tisores i il·lusió.
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Centre Cívic
Trinitat Vella

De dilluns 15 a dijous 18
de novembre, de 18 a 20h

Divendres 19 de novembre,
de 18 a 20h

Espai 30-Ateneu
Sagrerenc

Dimarts 23 de novembre
de 17 a 19h

Dijous 25 de novembre
de 17 a 19h

Casal Barri EAMP
(Espai Antoni
Miró Peris).

Del dilluns 8 al dimecres 17 de
novembre. De Dilluns a dimecres
de 10 a 14h i de dilluns a
divendres de 16 a 20h

Divendres 19 de novembre,
de 17 a 19.30h

RENOVA LA TEVA ROBA!

Taller RoARTE: Dijous 18 de novembre de 18 a 20h.Taller de transformació de roba a
càrrec d’una artista i dissenyadora de la Cooperativa Ultramarinos. Coorganitzat amb
l’Aula Ambiental del districte de Sant Andreu i el Banc del Temps de Trinitat Vella.
Inscripcions al 933 457 016

Taller: Armari sostenible a cost zero! La tècnica del doblatge vertical. Dimarts
9 de novembre a les 17.30h. A càrrec de Luize Ratniece, socióloga y activista por la
sostenibilidad textil. Bona part de la petjada ecològica de la nostra roba es produeix
després de l’adquisició depenent dels nostres hàbits d’ús i cura de la roba: freqüència
ús, pràctiques d’emmagatzematge i neteja i habilitats d’arranjament. Vine a conèixer com
“enverdir” el teu armari a través d’un taller de doblatge vertical. Cal inscripció prèvia a
casalbarrieamp.org
Taller familiar: Clauers amb texans. Dins la campanya texans pel clima coneixerem
una tècnica senzilla per convertir els texans que ja no utilitzem en clauers. Dijous 11 de
noviembre a les 17h. Passa’t pel casal i fes el teu clauer! A càrrec de la taca d’oli. Pots
reservar plaça a casalbarrieamp.org

Centre Cívic
Vil·la Urània

No és punt de recollida

No és punt d'intercanvi

Teatre ‘El silenci dels telers’. Dissabte, 20 de novembre, a les 18h. Inspirada en el llibre
d’Assumpta Montellà, l’obra parteix del testimoni de dones de diferents generacions que
van viure i treballar a les colònies tèxtils. Amb dramatúrgia de l’Anna Maria Ricart i direcció
del Ferran Utzet, veurem a la Carme i la Pilar en el seu dia a dia de la colònia i com els
diferents fets històrics del s.XX les van marcant. Cia Maria Casellas
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35 anys

XARXES D’INTERCANVI
RENOVA LA TEVA ROBA
JOVE!

Punts d’intercanvi i horaris
CENTRE-ENTITAT

DATES DE RECOLLIDA

DATES D’INTERCANVI

Espai Jove
Casa Sagnier

Del dijous 18 al dijous 25 de
novembre. De dilluns a divendres
de 9 a 15h i de 16.30 a 20.30h.
Dissabtes de 16 a 20h

Divendres 26 de novembre,
de 17 a 20h

Espai Jove
La Fontana

No es punt d'intercanvi

Divendres 12 de novembre
de 17 a 20h

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Taller: Costumització de roba a càrrec de la youtuber catalana
Reich Roca. Un espai on entendre la moda des d’una nova
perspectiva. Amable, sostenible i artesanal on es reflexionarà
sobre el fast fashion. Inscripcions a través del web: www.
lafontana.org
Espai Jove Garcilaso

No és punt de recollida

No és punt d'intercanvi

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Taller de compreses de tela: La dissenyadora Laia de la
tenda Loladeafrica ens ensenyarà a confeccionar compreses
de tela . Dilluns 8 de novembre a les 18h. Inscripcions a: @
intercanviadorjoves
Taller de Caputxes: La May, disesnyadora feminista ens farà un
taller sobre reutilitzar teles. Dilluns 15 de novembre a les 18h.
Inscripcions a: @intercanviadorjoves. Coorganitzat amb l’Aula
Ambiental del districte de Sant Andreu
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Plànol dels punts d’intercanvi

Adreces útils

11
13

3

15

10
8

20

14
9
21
16
17

5
6

4

1

2. Centre Cívic Bon Pastor
Plaça Robert Gerhard, 3
T.: 933 14 79 47

4. Casal de Barri Transformadors
Carrer Ausiàs Marc, 60
T.: 937 065 890

19
18

12

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

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

7

15

2

5. Aula Ambiental Sagrada Família
Carrer Lepant, 281-283
T.: 934 350 547
6. Casal de Barri Espai 210
Carrer Padilla, 208-210, bxs
T.: 932 653 645
7. Lluïsos de Gràcia Banc del Temps de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
T.: 932 183 372
8. Casal Font d’en Fargues
Carrer Pedrell, 67-69
T.: 934 205 941
9. Casal Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2
T.: 93 446 14 29
10. Centre Cívic Carmel
Carrer Santuari, 27
T.: 932 56 33 33
11. Casal de Barri de Torre Baró
Av. Escolapi Càncer, 5
T.: 933 530 358

12. Casal de Barri de Vallbona
Carrer Oristà, 8-10
T.: 933 509 381
13. Castell de Torre Baró
Carretera Alta de Roquetes, 309
T.: 664 044 079
14. Ateneu de l’Harmonia
Carrer Sant Adrià, 20 (Fabra i Coats)
T.:932 566 085
15. Centre Cívic Trinitat Vella - Banc del Temps
Trinitat Vella- Aula Ambiental Sant Andreu
Carrer Foradada, 36
T.:933 457 016
16. Espai 30-Ateneu Sagrerenc
Carrer d’Honduras, 28-30
T.: 608 008 848/ 625 162 278
17. Casal Barri EAMP
(Espai Antoni Miró Peris)
Plaça Carme Montoriol 10
T.:1 934 507 013
18. Centre Cívic Vil·la Urània
Carrer Saragossa, 29
T.: 937 061 295

19. Espai Jove Casa Sagnier
Carrer Brusi, 61
T.: 934 14 01 95
20. Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 192
T: 933 681 004
21. Espai Jove Garcilaso
Carrer Garcilaso, 103
T.: 932 562 959

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
• Utilitza a twitter i instagram el hashtag #renovalaroba,
#bcnsostenible #BCNpelClima

Informa-te’n a barcelona.cat/residuzero
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/
ca/residu-zero/reutilitzacio/renoves
twitter.com/BCN_Ecologia

RENOVA
LA TEVA
ROBA!

#BCNPELCLIMA

