
Xarxes 
d’intercanvi.
Renova les  
teves joguines!

Cuidem Barcelona

Del 2 de maig a l’11 de juny de 2022
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L’intercanvi com  
a eina d’educació  
per a la sostenibilitat

Cuidem Barcelona, és el nou 
model de manteniment que 
farà que la ciutat estigui més 
neta i més ben cuidada. 

Consulta el teu punt més proper 
i vine a intercanviar les teves 
joguines!

Renova les teves joguines és una 
iniciativa per fomentar el consum 
conscient i la prevenció de residus, 
promoguda per entitats, associacions i 
equipaments de la ciutat amb el suport 
de l’Ajuntament.

Si intercanviem les joguines, 
allarguem la seva vida útil, reduïm la 

generació de residus i contribuïm en 
la lluita contra el canvi climàtic.

Cuidem Barcelona
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Et preguntes si realment les necessites?

Saps d’on provenen?

Esculls joguines amb un valor social o 
ambiental afegit, sense piles o materials 
més sostenibles?

Saps que la 2a mà és l’opció més 
sostenible?

Saps que hi ha llocs on pots intentar  
reparar-les?

Pots trobar la ubicació de botigues de 
segona mà, de joguines amb materials 
sostenibles i punts on reparar-les al 
Mapa Barcelona més Sostenible 
www.bcnsostenible.cat

Un cop tinguis joguines que ja no  
et facin servei pots:

Intercanviar-les al RENOVA LES TEVES JOGUINES al maig o al 
desembre i estalviar-te comprar joguines noves. 

Portar-les als punts verds de la ciutat. Més info:
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

A més a més, als Ateneus de Fabricació de la ciutat pots imprimir 
en 3D gratuïtament les peces de les teves joguines que necessitis 
reparar, com ara botons, rodes, encaixos, etc...

Per trobar més informació sobre joguines i 
consum conscient pots consultar:

La Vida dels Jocs i les Joguines
lavidadelesjoguines.org/
Campanya sobre tot allò que has de saber sobre consum 
responsable de joguines. 

L’Hospital de les joguines
noemibatllori.com/lhospital-de-les-joguines/
Pots portar la teva joguina i veure què li poden curar.

Sobre joguines ecològiques
joguinesecologiques.cat

A l’hora de comprar joguines...

http://www.bcnsostenible.cat
http://lavidadelesjoguines.org/
http://noemibatllori.com/lhospital-de-les-joguines/
http://joguinesecologiques.cat
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Funcionament de l’intercanvi

Tria entre els punts d’intercanvi que 
trobaràs per tot Barcelona i porta-hi 
les teves joguines. A canvi, et donaran 
cupons Renoves amb la puntuació 
corresponent segons les normes i els 
sistema de puntuació, que després 
podràs intercanviar per les joguines 

que més t’agradin, a qualsevol punt de 
la xarxa. Consulta els dies de recollida 
i d’intercanvi de cada punt, n’hi ha molt 
per triar!

Podràs jugar amb els jocs i joguines que 
ja no faran servir altres infants !

Valor

1 

4
 

1 

3

5

10

+2

Normes

A la recollida
S’admetrà un màxim de 10 jocs 
o joguines per infant. (excepte 
contes: 5 màxim per infant).

Han d’estar netes, en bon estat. 
No s’acceptaran joguines brutes, 
trencades o deteriorades, ni 
joguines bèl·liques, ni sexistes, 
peluixos o joguines que es donen 
com a regal publicitari. 
Recomanem portar les piles de 
casa.

Totes les joguines han de 
tenir la marca CE, símbol que 
acompleixen la normativa europea 
de seguretat. 

A l’intercanvi
Es podran agafar com a màxim 10 
jocs o joguines.

Fes un consum conscient del 
Renova i agafa només els jocs  
i joguines que realment necessitis.

No es podran utilitzar Renoves 
d’altres edicions, pel que et 
recomanem que no et desprenguis 
de totes les joguines i jocs cada 
temporada. Fes un ús conscient!

Sistema de puntuació

Joguines per intercanviar

Contes petits
Llibrets i àlbums petits, etc. (Limitació: es podran portar 5 màxim).

Contes grans
Contes de tapa dura, amb moltes pàgines, etc.

Joguines petites
Mínim 3 del mateix tipus juntes per fer un paquet. Es puntuarà el paquet (eines, 
fruites, minicotxes, peces de cuina, etc.).

Jocs i joguines mitjanes
vehicles, trencaclosques, jocs de construcció

 
Jocs de taula de mida mitjana... Jocs de taula grans i disfresses

Joguines grans
Cuines, patins, tricicles, etc..

Jocs i joguines més sostenibles
Es podrà sumar 2 punts extra de regal, a cada joc o joguina de més de 3 punts 
(mitjanes i grans) si és ecològica: de fusta o tela, sense piles ni plàstics (excepte 
aquells que siguin de paper o de cartró, ni peluixos), que estimulin la creativitat i el 
respecte pel medi ambient i pels animals.
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Centre-entitat Dates de recollida Dates d’intercanvi Activitats complementàries

1. Espai Lúdic Ambiental 
per Famílies del Parc 
de la Ciutadella

Del dilluns 16 al dimecres 18 de 
maig, d’11.30 a 13 h i de 17 h a 18 h

Dijous 19 de maig d’11.30 a 13 h i de 
17 a 18 h. Dissabte 21 i diumenge 22 
de maig, d’11.30 a 13 h

2. Centre de la Platja Del dimarts 10 al divendres 
20 de maig, en horari dimarts 
a diumenge de 10 a 14 h

Dissabte 21 i diumenge 22 de maig, 
de 10 a 14 h

Taller sobre microplàstics. Diumenge 22 de maig d’11 a 13.30 h. Per què ens encanta reutilitzar les 
joguines? Descobrirem quin impacte té el plàstic en el nostre planeta un cop es descompon en 
fragments microscòpics.

3. Casal Infantil Fort 
Pienc

Del dimecres 11 al divendres 
13 de maig, de 16.30 a 19 h

Dijous 19 i divendres 20 de maig, 
de 16.30 a 19 h

4. Casal Infantil del Coll Del dilluns 16 al dijous 19 de maig, 
de 16.30 a 19.30 h

Divendres 20 de maig, de 16.30 
a 19.30 h

Fes la teva Polaroid Màgica. Divendres 20 de maig a les 17 h. Aprèn a crear una càmera de 
fotografiar instantània que et servirà per a jugar i retratar tot allò que no pot captar un objectiu 
comú. Activitat amb aforament limitat. Inscripcions a casalinfantil@ccelcoll.org.

5. Ludoteca La Tardor. Del dilluns 9 al dijous 12 de maig, 
de 16.30 a 19.30 h. Dimecres 11 de 
maig també de 10 a 13 h

Dissabte 14 de maig, de 10.30 a 13 h. 
Lloc d’intercanvi: Plaça Comas.

Espectacle d’animació infantil i tallers a la plaça Comas a partir de les 10.30 h.

6. Ludoteca Guitard 
(recollida).

Dilluns 9 i dimecres 11 de maig, de 
17.30 a 19.30 h. Dimarts 10 i dijous 
12 de maig, de 10 a 13h i de 16 a 19 h

Dissabte 14 de maig, de 10.30 a 13 h. 
Lloc d’intercanvi Plaça Comas.

Espectacle d’animació infantil i tallers a la plaça Comas a partir de les 10.30 h.

7. Ludoteca Maria 
Gràcia Pont

Del dilluns 2 al divendres 
20 de maig, en horari de dilluns 
a divendres de 16 a 17 h

Divendres 20 de maig, 
de 17.30 a 19 h

8. Casal Barri EAMP 
(Espai Antoni Miró 
Peris)

Del dilluns 16 al divendres 
20 de maig i del dilluns 23 al 
dimecres 25 de maig, de 10.30 
a 13.30 h i de 16 a 20 h

Divendres 27 de maig, 
de 16.30 a 19.30 h

Punts d’intercanvi i horaris
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Plànol dels punts d’intercanvi
1.  Espai Lúdic Ambiental per 

Famílies del Parc de la 
Ciutadella 
Pas de l’institut Escola, s/n 
(Parc de la Ciutadella). 
T.: 638 326 771

2.   Centre de la Platja 
Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 25.  
T. 673 102 039 

3.   Casal Infantil Fort  
Pienc 
Plaça Fort Pienc, 4-5.  
T. 932 32 78 27

4.   Casal Infantil del Coll 
C. Aldea, 15. 
T. 932 562 877

5.   Ludoteca La Tardor 
C. de la Riera Blanca 1-3   
T. 934 480 499  

6.   Ludoteca Guitard  
C. Guitard, 90 (interior d’illa). 
T. 934 104 829

7.   Ludoteca Maria Gràcia Pont 
Rambla del Poblenou, 77-91 
(espai interior).  
T. 933 009 866

8.  Casal de Barri Espai Antoni 
Miró Peris 
Plaça de Carme Montoriol, 10.  
T. 934 50 70 13

8

7

6

5

4

1

2

3



barcelona.cat/ecologiaurbana

El Renova estarà present a l’acte Mou-te pel 
Clima, una jornada participativa amb activitats, 

xerrades i tallers, que se celebra al parc de la 
Barceloneta l’11 de juny. El Renova estarà per la 

tarda amb la Didaltruck, un punt d’intercanvi de 
roba i un taller de reutilització. Us hi esperem!

Mou-te pel Clima:
11 de juny al Parc de la Barceloneta 

Si vols organitzar un intercanvi de roba al teu 
centre o entitat, demana més informació a 

renova@bcn.cat

Informació d’interès


