
RENOVA LA TEVA ROBA JOVE!

Intercanvia la teva roba del 7 al 25 de maig del 2018.
Informa-te’n a barcelona.cat/residuzero

de 12 a 35 anys

A BARCELONA

RESIDU
ZERO
XARXES D’INTERCANVI
RENOVA LA TEVA ROBA

SUMA’T AL’ESTIL ZERO!
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RENOVA LA TEVA ROBA JOVE és una iniciativa per fomentar el consum 
responsable, la sostenibilitat i la prevenció de residus en l’ús de la roba 
entre les persones joves, de 12 a 35 anys a través de l’intercanvi de roba. 
S’impulsa a iniciativa d’ entitats i equipaments de joves de la ciutat,  amb 
el suport de l’Ajuntament i vol demostrar que és possible una moda 
sostenible.

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 què 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!

I amb la roba que no fas servir pots: 

•	 Intercanviar-la al RENOVA LA TEVA ROBA JOVE 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/

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!

REPARAR I 

INTERCANVIAR 

ROBA ÉS UN ACTE 

ECOREVOLU-

CIONARI
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Funcionament de l’intercanvi

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!

Normes 

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!).	
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.
Només podran intercanviar roba persones d’entre 12 a 35 anys.

Sistema de puntuació

ROBA PER INTERCANVIAR VALOR EN RENOVES

Samarretes i complements 1

Jerseis,	camises	i	jaquetes	fines 2

Pantalons, vestits, faldilles, roba de vestir, conjunts 3

Jaquetes	grans	i	abrics	(màxim	2	peces)	 5

Punts d’intercanvi i horaris

CENTRE-ENTITAT DATES DE RECOLLIDA DATES D’INTERCANVI

1. Espai Jove La Fontana Del dilluns 7 al dimecres 9 de maig,  
de 17 a 21 h

Dijous	10	de	maig,	 
de	17	a	20	h

2. Espai Jove Boca Nord Del dilluns 14 al divendres 18 de maig,  
de 17 a 21 h 

No és punt d'intercanvi

3. Casal Infantil  
i Adolescent Canyelles

Del dilluns 14 al divendres 18 de maig, 
de	19	a	20	h

Del dilluns 21 al divendres 
25	de	maig,	de	19	a	20	h

4. Espai Jove Casa Sagnier Del dilluns 14 al divendres 18 i del dilluns 
21	a	dimecres	23	de	maig,	de	10	a	22	h	

Divendres 25 de maig,  
de	18	a	20	h

5. Espai Jove Garcilaso Dilluns 7 i dimecres 9 de maig,  
de	17	a	20.30	h

Divendres 11 de maig,  
de	17	a	20	h

Espai Jove La Fontana  
TALLER: REFRESCA LA ROBA
Dijous 10 de maig de 17 a 19.30h. 
No calen inscripcions

Espai Jove Casa Sagnier  
TALLER: JUGUEM AMB ELS ESTEREOTIPS DE LA MODA. 
Dijous 24 de maig, de 19 a 20h. 
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, Espai Jove Casa Sagnier iel  Punt d’Informació i Atenció a les Dones de 
Barcelona. Cal inscriure’s escribint a: espaijove@casasagnier.cet 

AULA OBERTA: PORTA LES SAMARRETES QUE NO UTILITZIS I DONEM-LI NOU ÚS! 
Dilluns 14 i dimarts 15 de maig de 18 a 20 h
Dimecres 16 de maig de 18 a 20 h 
Activitat gratuïta. Aprofitarem per berenar i compartir coneixements reutilitzables!
Et pots inscriure fins al mateix dia d’inici de l’aula oberta trucant al 93 414 01 95 o bé a l’adreça:  
espaijove@casasagnier.cet 
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Plànol dels punts d’intercanvi Adreces útils

1. Espai Jove La Fontana 
Carrer	Gran	de	Gràcia,	190-192.		 
Tel.	933	681	004

2. Espai Jove Boca Nord 
Carrer Agudells, 37-45.  
Tel. 934 299 369

3. Casal Infantil i Adolescent Canyelles 
Ronda Guineueta Vella, 22.   
Tel. 934 283 847

4. Espai Jove Casa Sagnier 
Carrer Brusi, 61.  
Tel.	934	140	1	95

5. Espai Jove Garcilaso 
Carrer	Garcilaso,	103.	 
Tel. 932 562 959

ELS INTERCANVIS 

ENS PERMETEN 

REUTILITZAR, 

COMPARTIR I CON-

SUMIR DE FORMA 

RESPONSABLE. 



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  #renovalarobajove,  
#bcnsostenible

GENEREM

NOVES

EMOCIONS,

NO RESIDUS!

RENOVA 

LA TEVA 

ROBA!

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

RENOVA LA TEVA ROBA
EDICIÓ JOVE


