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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 4 de novembre a l’1 de desembre

A BARCELONA

RESIDU
ZERO
XARXES D’INTERCANVI
RENOVA LA TEVA ROBA

SUMA’T AL’ESTIL ZERO!



RENOVA LA TEVA ROBA! RENOVA LA TEVA ROBA!2 3

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

Ateneu Fabricació de la 
Fàbrica del Sol

No és punt de recollida No és punt d'intercanvi Taller: Omplim el cel d’estels. Entre tots aprenem a construir estels amb material recuperat per 
fer-los volar els dies de vent. Activitat familiar per infants de 6 a 12 anys acompanyats d’un adult. 
Diumenge 24 de novembre, de 10.30 a 13.30 h. Material opcional: Si tens un paraigües trencat, pots 
portar-lo. Sense inscripció.

Centre Ocupacional Sínia Del dilluns 18 al dijous 21 de 
novembre, de 10 a 17 h

Divendres 22 de novembre, 
de 10 a 16 h

Taller: Tuneja’t els texans. A càrrec de Back to Eco. Dimecres 20 de novembre d’11 a 13 h. Sense 
inscripció. 

Espai Lúdic Ambiental 
per Famílies Parc de la 
Ciutadella 

Del dilluns 25 al dijous 28 de 
novembre, d'11.30 a 13 h i de 16.30 
a 17.30 h

De divendres 29 de 
novembre d'11.30 a 13 h 
i de 16.30 a 17.30 h i del 
dissabte 30 de novembre al 
1 diumenge de desembre, 
d'11.30 a 13 h

Taller: Pots de vidre forrats amb teles. Dimecres 20 novembre d’11.30 a 13.30 h. Sense inscripció. 

La Fàbrica del Sol Dijous 21 i divendres 22 de novembre, 
de 17 a 19 h 

Dissabte	23	i	diumenge	24	
de novembre, de 10.30 a 
13.30 h

Festa d’intercanvi. Matinal renovaire, on gaudirem d’un mercadal d’intercanvi de roba amb tallers 
d’estels a partir de teles reutilitzades, bona música i moltes sorpreses més. Coorganitza La Fà-
brica del Sol, l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol i l’Espai d’Intercanvi de la Barceloneta. 
Diumenge 24 de novembre, de 10.30 a 13.30 h. Sense inscripció. 

Casal de Barri  
Transformadors

Dimecres 6, 13 i 20 de novembre, de 
18.15 a 20.30 h

Dissabte 23 de novembre 
d´11 a 12.30 h

Taller: Costura Creativa. Dijous 21 de novembre, a les 19 h. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a 
casaldebarritransformadors@gmail.com

Aula Ambiental Sagrada 
Família

Dimarts 5 i dijous 7, de novembre, de 
16.30 a 19h. Dimecres 6 i divendres 8 , 
de novembre, de 10.30 a 13.30 h

No és punt d'intercanvi Cinefòrum, el Ficma presenta: Useless. Aquest documental ens descobreix per què el malbarata-
ment d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran problema social i ambiental, i què podem fer 
nosaltres per evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que intenta entendre el problema 
i canviar els seus costums. Dilluns 11 de novembre a les 19.30 h al Centre Cívic Sagrada Família (C/
Provença, 480). Documental en el marc del cicle Claqueta i acció! Coorganitzat amb Centre Cívic 
Sagrada Família. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a info@aulambiental.org. 

Taller: Descobrint els bolquers de tela. Tens la sensació que l’ús dels bolquers de tela és molt feix-
uc i no saps per on començar? Vine a descobrir com s’utilitzen, quin és el seu manteniment i diferents 
possibilitats, teixits i sistemes. Dilluns 18 de novembre a les 18 h al Casal de Barri Espai 210. A càrrec 
de Detela. Coorganitzat amb Associació Xarxa Dos Deu i Banc del Temps Sagrada Família. Col·labora 
Rezero. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a info@aulambiental.org. 

Casal de Barri Espai 210 Del dilluns 11 al dimecres 13 de 
novembre,	de	10.15	a	14	h	i	de	17	a	
20 h

Dijous	14	de	novembre,	
de	10.15	a	14	h	i	de	16.30	
a 20 h i divendres 15 de 
novembre,	de	10.15	a	14	h	i	
de 16.30 a 18 h

Taller: Fem compreses de tela! 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. Dilluns 4 
de novembre a les 18.30 h. A càrrec de Carla Andrés. Coorganitzat amb la Xarxa Dos Deu i Banc del 
Temps Sagrada Família. Col·labora Aula Ambiental Sagrada Família. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a espai210@gmail.com.
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Espai Intercanviat. Pro-
grama Millor Que Nou

Del dilluns 18 al divendres 22  
de novembre, de 17 a 20 h

Dissabte 23 de novembre, de 
10.30	a	14	h	i	del	dilluns	25	
al dijous 28 de novembre, de 
17 a 20 h

Tallers. De dilluns a dissabte durant tot el mes de novembre. Per més informació consulta la nostra 
web: www.millorquenou.cat Sala polivalent del Millor que nou. Inscripcions a partir del 15 d’octubre, 
per la web i a les instal·lacions del Reparat.

Lluïsos de Gràcia - Banc 
del Temps de Gràcia

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

Del dijous 21 al divendres 22 
de novembre, de 17 a 20 h

Casal de Barri Can Travi Del dilluns 25 al divendres 29  
de novembre, de 10 a 13 h de  
16 a 20.30 h

Dissabte 30 de novembre, de 
17.30 a 19.30 h

Taller: Juguem a endreçar roba i joguines. Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys, totalment pràc-
tic. El dissabte 30 de novembre, a les 17.30h al Casal. A càrrec de Mercè Carregal de Tidy&Happy. 
Cal inscripció prèvia enviant un correu a info@casalcantravi.cat o trucant a 93428984
 
Jornades Empodera’t vs Renova. Empodera’t és un Cicle Feminista del Casal coorganitzat amb 
l’Associació Dona Cançó i el districte HG per donar visibilitat i suport a artistes feministes i del 
col·lectiu LGTBI. Es proposen un parell d’activitats relacionades amb aquest món i de la reutilització, 
en aquest cas, de roba i joguines: 

Taller de Drag. El 30 de novembre, a les 19.30 h. Aprofitant la roba i joguines que hagin sobrat del 
Renova, aquest taller de dragking o queen és un espai, poc teòric i molt pràctic, on col·lectivament 
explorarem el tema de la identitat i de l’expressió de gènere (és a dir com ens expressem i ens 
veuen: de forma femenina, masculina, andrògina...) Amb els resultats finals farem una desfilada 
performativa, dinamitzada per un grup de música Cal inscripció prèvia enviant un correu a info@
casalcantravi.cat o trucant a 934289848 
 
Concert Queer. El dissabte 30 de novembre, a les 20.30 h amb les Las Marikarmen, Una banda 
teatral que combina una energia radical queer-punk amb una passió rara per les iaietes folklòriques. 
Es barregen la força canyera de dos saxos, un teclat i ritmes potents amb l’art Drag per a 
sorprendre’t amb lletres reinventades transfeministes de les teves cançons pop favorites.

Casal Mas Guinardó De dilluns 25 al divendres 29 de 
novembre,	de	10	a	14	h	i	de	17	a	21	h

Dissabte 30 de novembre, 
d'11	a	14	h

Taller: Fes de la teva roba una peça d’art. Dissabte 30 de novembre, a les 11.30 h. Cal portar una 
o dues peces de roba blanca o clara per a fer el taller. No cal inscripció prèvia. Activitat gratuïta.

Centre Cívic Carmel Del	dimarts	4	al	dimecres	20	de	
novembre, de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

Dijous 21 de novembre, de 
16 a 20 h

Taller de labors i reciclatge de roba: Aquí no llencem res! A càrrec del nostre grup de Labors  
i la Nuria Boldova. Dijous 21 de novembre, de 16 a 17 h. Sense inscripció prèvia 

Concert amb Cleanstring. Grup de tres membres (violí, washboard i piano) amb temes propis.  
Barrejen el Folk irlandès amb altres estils com el Blues, Jazz…, Dijous 21 de novembre, de 17.30  
a 18.30 h”

Centre Cívic i Ludoteca 
Casa Groga

Del dilluns 25 al dijous 28 de 
novembre,	de	9.	30	a	14	h	i	de	16	a	
20.30 h

Divendres 29 de novembre, 
de 17 a 20 h

Centre Cívic Teixonera De dilluns 18 a divendres 22 de 
novembre,	de	10	a	14	h	i	de	16	a	19	h	

Dissabte 23 de novembre, de 
10.30 a 13.30 h

Taller: Upcycling. Dissabte 23 de novembre a les 12 h. Elaborarem bosses i fregalls mitjançant el 
reaprofitament de samarretes i mitjons vells. A càrrec de l’Associació Zero WasteBcn. Sense inscrip-
cions
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Centre Cívic Can Deu - 
Aula d'Educació Ambien-
tal de les Corts

Del dilluns 11 al divendres 15 de 
novembre, de 10 a 12 h i de 17 a 19 h

Dimarts 19 de novembre, de 
17 a 19.30 h

Cinefòrum, el Ficma presenta: Useless. Aquest documental ens descobreix per què el malbarata-
ment d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran problema social i ambiental, i què podem fer 
nosaltres per evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que intenta entendre el problema 
i canviar els seus costums. Dimarts 12 de novembre, a les 18 h. Sala d’actes. Documental en el marc 
del cicle Claqueta i acció!

Casa de l’Aigua  
de Trinitat Nova 

Del dimarts 26 al dijous 28 de 
novembre,	d'11	a	14	h

Divendres 29 de novembre 
d'11	a	14	h

Casal de Barri Trinitat 
Nova SomLaPera

Del dimarts 26 al dijous 28 de 
novembre, de 17 a 20 h

Divendres 29 de novembre, 
de 17 a 20 h

Taller: Decoració per a celebracions sostenibles (Banderoles amb teixit reutilitzat). Divendres 29 
de novembre, de 18.30h a 20 h. A càrrec de Blanca Jacome. Places limitades, amb inscripció prèvia 
al 677 40 81 54.

Casal de Barri Torre Baró Del dilluns 11 al dimecres 27 de 
novembre,	de	9	a	14	i	de	17	a	21h.	
Dijous	28	de	novembre,	de	9	a	14	h

Divendres 29 de novembre, 
de 17 a 20.30 h 

Cinefòrum, el Ficma presenta: Useless. Aquest documental ens descobreix per què el malbarata-
ment d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran problema social i ambiental, i què podem fer 
nosaltres per evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que intenta entendre el problema 
i canviar els seus costums. Divendres 15 de novembre a les 18h. Documental en el marc del cicle 
Claqueta i acció! 

Casal de Barri Vallbona Del dilluns 11 al dimecres 27 de 
novembre, de 17 a 21 h

No és punt d'intercanvi

Castell de Torre Baró Del dimarts 11 al divendres 22 de 
novembre, de 10 a 13 h. (Consultar 
abans	per	telèfon	l’espai	definitiu)

Dissabte	23	i	diumenge	24	
de novembre, de 10 a 13 h. 
(Consultar abans per telèfon 
l’espai	definitiu)

Taller: La cartera reciclada. A partir d’un tetrabric de llet o sucs farem la nostra pròpia cartera 
reciclada. Crearem un element customitzable i personalitzada per al nostre dia a dia! Dissabte 23 
de novembre d’11 a 13 h. Sense inscripcions. * (Tant la recollida, com l’intercanvi, i el taller estan 
subjectes a canvi de lloc, consultar abans per telèfon l’espai definitiu)

Centre Cívic  
Can Verdaguer

Dimarts 19 i dimecres 20 de 
novembre, de 10 a 13.30 h i de 16.30 
a 21 h

Dijous 21 de novembre, de 
17 a 20 h

Taller: Retalls de vida. Retalls de vida és un projecte col·laboratiu. Es tracta de cosir trossets de tela 
per seguir fent créixer una flassada. Trossets de tela que són més que un teixit, ja que junts, repre-
senten la pertinença a un grup, a un lloc. Aquest projecte ja ha passat per diversos espais i ara és el 
moment de Can Verdaguer. Des de l’Associació Pedacets volen que les ajudis a engrandir la manta 
col·laborativa de patchwork que han anat creant amb dedicació i molta il·lusió, perquè volen que us 
en sentiu part i que sigui de totes. Només necessites un retall de roba (mínim de 17 x 17 cm) i un re-
cord que mai vulguis arraconar, la tècnica i el material els decideixes tu!. Recollida de roba per cosir: 
del 4 al 16 de novembre en horari del centre cívic. Quedada per cosir: divendres 22 de novembre a 
les 17 h. A càrrec de l’Associació Pedacets. Sense inscripcions.

Ateneu L'Harmonia Dijous	14	de	novembre,	de	10	a	13h	i	
de 16 a 20 h

Divendres 15 de novembre, 
de 10 a 13h i de 16 a 20 h

Taller: Tuneja’t la teva roba. Saps què vol dir Upclying? És un corrent de moda que creu en la 
reducció de consum i residus basat en la reutilització. Vine a practicar-ho amb una peça que ja no et 
poses. S’ha acabat el tirar roba, reconverteix el teu armari! Dimecres 20 de novembre, de 17 a 19 h. 
A càrrec d’Upcycling Barcelona. Sense inscripcions.

Casal de Barri  
Congrés-Indians

Del dilluns 18 al dijous 21 de 
novembre, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

Dissabte 23 de novembre, de 
10	a	14	h	i	de	16	a	21	h
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Centre Cívic Bon Pastor- 
Banc del Temps de Bon 
Pastor

Del	dilluns	11	al	dijous	14	de	
novembre, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h

Divendres 15 de novembre, 
)	de	10	a	13	h	i	de	17	a	19	h.	
Dissabte 16 de novembre, de 
10	a	14	h

Centre Cívic Trinitat Vella 
- Banc del Temps Trinitat 
Vella

Del	dimarts	12	al	dijous	14	de	
novembre, de 16.30 a 19 h

Dissabte 16 de novembre, de 
10	a	14	h

Espai 30 - Associació La 
Sagrera es mou

Dilluns 18 i dimarts 19 de novembre, 
de 17.30 a 19.30 h

Dijous 21 de novembre, de 
17 a 19.30 h

Casal de Barri Espai An-
toni Miró Peris

Del dilluns 18 al dimecres 27 de 
novembre. De dilluns a divendres de 
16.30 a 21 h. Els dimecres també de 
10.30 a 13.30 h.

Divendres 29 de novembre, 
de 16.30 a 20.30 h

Centre Cívic Sant Martí Del dilluns 18 al dijous 21 de 
novembre,	de	10	a	14	h	i	de	16	a	19	h

Dissabte 23 de novembre, de 
10.30 a 13 h

Coneix la Biblioteca de les coses. Us presentarem aquest espai comunitari i de servei de préstec 
de diferents objectes. Dijous 14 de novembre, a les 19 h. 

Cinefòrum, el Ficma presenta: Useless. Aquest documental ens descobreix per què el malbarata-
ment d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran problema social i ambiental, i què podem fer 
nosaltres per evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que intenta entendre el problema 
i canviar els seus costums. Dijous 21 de novembre, a les 19 h . Auditori Sant Martí. Documental en el 
marc del cicle Claqueta i acció! 

Taller: Upcycling. Dijous 21 de novembre, de 19 a 21 h. A càrrec de ZeroWaste Bcn. Activitat 
gratuïta. Cal inscripció prèvia. Per més informació: santmarti.inscripcionscc.com.”

Centre Cívic Sarrià Del	dilluns	11	al	dijous	14	de	
novembre,	de	10	a	14	h	i	de	16	a	
19.30h i divendres 15 de novembre, de 
10	a	14	h

Divendres 15 de novembre, 
de 17.30 a 20 h

Centre Cívic Vila Urània Del dimecres 20 al dimecres 27 de 
novembre,	de	10	a	14	i	de	16	a	20	h.	
De dilluns a divendres.

Divendres 29 de novembre, 
de 17.30 a 19.30 h

Cinefòrum, el Ficma presenta: Useless. Aquest documental ens descobreix per què el malbarata-
ment d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran problema social i ambiental, i què podem fer 
nosaltres per evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que intenta entendre el problema 
i canviar els seus costums. Dimecres 20 de novembre a les 18 h. Documental en el marc del cicle 
Claqueta i acció! 
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Plànol dels punts d’intercanvi Adreces útils

1. Ateneu Fabricació de la 
Fàbrica del Sol 
Pg. Salvat Papasseit, 1.  
T.: 932 564 430

2. Centre Ocupacional Sínia 
C. Sant Adrià, 20, local 10 
(recinte Fabra i Coats).  
T.: 933 181 481

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

4. La Fàbrica del Sol 
Pg. Salvat Papasseit, 1.   
T.: 932 564 430

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

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

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

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

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

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

11. Casal Mas Guinardó 
Plaça Salvador Riera, 2.  
T.: 934 461 429

12. Centre Cívic Carmel 
Carrer Santuari, 27.   
T.: 932 563 333

13. Centre Cívic i Ludoteca 
Casa Groga 
Avinguda Jordà, 27.  
T.: 934 186 531

14. Centre Cívic Teixonera 
Carrer Arenys, 75.  
T.: 933 263 388 

15. Centre Cívic Can Deu -  
Aula d’Educació 
Ambiental de les Corts 
Plaça Concòrdia, 13.  
T.: 934 101 007

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

17. Casal de Barri Trinitat 
Nova SomLaPera 
Carrer Garbí, 3.  
T.: 649 090 899

18. Casal de Barri Torre Baró 
Carrer Escolapi Càncer, 5.  
T.: 933 530 358

19. Casal de Barri Vallbona 
Carrer Oristà, 8 - 10.  
T.:  933 509 381

20. Castell de Torre Baró 
Carretera Alta de 
Roquetes, 309  
T.: 664 044 079 
(Consultar l’espai definitiu) 

21. Centre Cívic Can 
Verdaguer 
Carrer Piferrer 94-100.  
T.: 932 76 80 77 
 

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

23. Casal de Barri Congrés-
Indians 
Carrer Manigua, 25-35, 
T.: 933 513 953

24. Centre Cívic Bon Pastor- 
Banc del Temps de Bon 
Pastor 
Plaça Robert Gerhard, 3.  
T.: 933 147 947

25. Centre Cívic Trinitat  
Vella - Banc del Temps 
Trinitat Vella 
Carrer Foradada, 36.  
T.:933 457 016

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

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

28. Centre Cívic Sant Martí 
Carrer Selva de Mar, 215.  
T.: 932 565 760

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

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



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!

Col·labora:


