
tan cívic és 
qui més recicla
com qui menys
residus genera

RENOVA LES TEVES 
JOGUINES
De l’11 al 29 de maig de 2015



“ R E N OVA  L E S  T E V E S  J O G U I N E S” ’  
és una iniciativa per fomentar el consum 
conscient i la prevenció de residus pro-
moguda per entitats, associacions i equi-
paments municipals de la ciutat amb el 
suport de l’Ajuntament.

L’intercanvi com a eina 
d’educació
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Els intercanvis ens permeten 
reutilitzar, compartir i consumir 
de forma responsable. 



P O R TA  L E S  T E V E S  J O G U I N E S   al 
punt d’intercanvi corresponent, que 
millor et vagi, n’hi ha per tot Barcelona. 
Allà te la canviarem per “renoves” que 
després podràs intercanviar de nou 
per les joguines que t’agradin més en 
qualsevol punt de la xarxa. Consulta els 
dies de recollida i els d’intercanvi de cada 
punt, hi ha molt per a triar! No t’ho perdis! 
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Participa a la xarxa de punts 
d’intercanvi de joguines de 
Barcelona! 

Què has de saber?
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Sistema d’intercanvi:
els “renoves”

JOGUINES 
PER INTERCANVIAR

Joguines petites (objectes de cuineta, 

cotxes, etc.)

Joguines mitjanes (camions, nines, etc.)

Joguines grans (cuines, tricicles, pàrquings 

de cotxes, etc.)

Jocs de construcció

Jocs de taula

Disfresses

Contes

Puzles

VALOR 
EN PUNTS 

2

5

10

4

5

5

4

3



Les joguines han d’estar netes i en bon 
estat. No s’acceptaran joguines brutes, 
trencades o deteriorades, ni joguines  
bèl·liques, peluixos o joguines que es 
venen com a regal publicitari. 

S’admetran un màxim de 10 jocs o jogui-
nes per infant. 

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

El dia de l’intercanvi, cada participant  
triarà les joguines que es vol endur,  
segons els punts de què disposi per  
adquirir-les. 

Per fer-ho, haurà d’entregar el valor en 
punts de cada joguina que vulgui fins 
a esgotar-los. Si us queden punts i no 
voleu més joguines, podeu regalar-los a 
qualsevol altre infant al qual potser li en 
puguin faltar!
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Punts d’intercanvi 
i horaris

6Renova les  
teves joguines!

PUNTS 
D’INTERCANVI

1. Espai Lúdic  
Ambiental per  
Famílies Parc  
de la Ciutadella

2. Lluïsos de Gràcia 
- Banc del temps  
de Gràcia

3. Aula ambiental  
de les Corts - Centre 
Cívic Can Deu

4. Ludoteca Placeta 
del Pi
 

5. Casal Infantil Fort 
Pienc

6. Casal Infantil  
Urgell 

DATES I HORARIS 
DE RECOLLIDA

Del dilluns dia 18 al 
dijous dia 21 de maig 
d’11 a 13.30 h i de  
17 a 19 h.

Dimecres 20 i dijous 
21 de maig de 17 
a 20h

Dimarts 12 de maig 
17 a 20 h 

Del dilluns 18 al 
divendres 22 de maig 
de 16 a 18 h

Del dilluns 18 al 
divendres 22 de maig 
de 17 a 19 h

Del dilluns 25 al 
dijous 28 de maig  
de 17 a 20 h

DATES I HORARIS 
D’INTERCANVI

Divendres 22  
de maig d’11 a 
13.30 h i de 17 a 
19 h. Dissabte 23 
i diumenge 24 de 
maig d’11 a 13.30 h

Divendres 22 de 
maig de 17 a 20h

Dimarts 12 de maig  
17 a 20 h

Dissabte 23 de maig 
d’11 a 13h

Del dilluns 25 al 
divendres 29 de maig 
de 17 a 19 h

Divendres 29 de 
maig de 17 a 20 h
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Adreces útils

1. ESPAI LÚDIC AMBIENTAL  
PER FAMÍLIES PARC DE  
LA CIUTADELLA
Pas de l’Institut, s/n 
Tel. 638 273 115

2. LLUÏSOS DE GRÀCIA
Plaça del Nord, 7-10 
Tel. 93 218 33 72 

3. AULA AMBIENTAL DE LES CORTS  
(CENTRE CÍVIC CAN DEU)
Plaça Concòrdia, 13
Tel. 934 10 10 07 

4. LUDOTECA PLACETA  
DEL PI
Placeta del Pi, 2 (baixos)
Tel. 93 318 33 96

5. CASAL INFANTIL  
FORT PIENC
Plaça Fort Pienc, 4-5
Tel. 93 232 78 27

6. CASAL INFANTIL URGELL 
Comte d’Urgell, 145 
Tel. 934 536 480

Plànol de situació

3

6

5

2



bcn.cat/
habitaturba
twitter.com/Bcn_mediambient
#renovajoguines  #bcnsostenible

Organitza: Col·labora:

I a més a més, participa:

•	 Fes-te voluntari a qualsevol dels punts. 
Més informació a lafabricadelsol@bcn.cat

•	 Penja relats i fotos al mapa B+S:  
www.bcnsostenible.cat 

•	 Piula la teva experiència amb el hashtag, 
#renovajoguines #bcnsostenible

La teva participació es veurà recompensada 
amb Civis. Més informació a: www.civiclub.org 

Per saber-ne més: 

Sobre compartir joguines als parcs: 
•	 Socialtoy.org Moviment social amb l’objec-

tiu de donar a conèixer valors, com el con-
sum responsable, compartint joguines als 
parcs infantils.

•	 Sobre consum col·laboratiu, foment de la 
cultura de l’intercanvi:

•	 Als punts d’intercanvi trobaràs informació 
sobre iniciatives de consum col·laboratiu i 
intercanvi. 

•	 Visita les pàgines web www.intercanvis.net 
i  www.consumocolaborativo.org


