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Descripció de la iniciativa

La iniciativa permet que els ciutadans 
intercanviïn roba i joguines durant una 
setmana en llocs habilitats per fer-ho 
(punts d’intercanvi) . La roba o les jogui-
nes es canvien per “renoves”, una mo-
neda pròpia que permet als usuaris bes-
canviar-los per roba i joguines deixades 
per altres usuaris . L’objectiu és fomen-
tar la reutilització, així com el consum 
responsable . L’intercanvi s’acompanya 
d’activitats (tallers, xerrades, mostres, 
espectacles . . .) relacionades amb el con-
sum responsable, la creativitat i la reu-
tilització de roba i prevenció de residus . 

Renova la teva roba i joguines
L’intercanvi com a estratègia de consum  
conscient i de prevenció de residus

D’ençà que es va iniciar el Renova (any 
2010), s’ha triplicat el nombre de punts 
d’intercanvi i cada cop hi ha més usuaris 
i més entitats col·laboradores .

Durada: Se celebra anualment des del 
2010 . La tercera edició, l’any 2003, va tenir 
lloc de l’11 al 23 de novembre .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, transversal, d’impacte 
quantificable, comunicativa, reproduï-
ble, pedagògica i d’àmplia cobertura .

Impulsors: Hàbitat Urbà, Ajuntament de 
Barcelona .

“Renova la teva roba!” i “Renova les teves joguines!” són dues iniciatives per fomen-
tar la reutilització i el consum conscient com a eines per reduir residus. 
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Contacte: mmateuj@bcn .cat | Tel .: 932 
914 021 - 690 969 990 | Medi Ambient i 
Serveis Urbans - Hàbitat Urbà . Ajunta-
ment de Barcelona | Torrent de l’Olla, 
218, planta 4a, 08012 Barcelona .

Col·labora: Espai Lúdic Ambiental del 
Parc de la Ciutadella, Casal Infantil Ur-
gell, Centre Cívic Cotxeres Borrell, Espai 
Jove Garcilaso, Ludoteca Placeta del Pi, 
Espai Jove Fontana, Lluïsos de Gràcia, 
Casal Infantil Casa Sagnier, Ludoteca 
Infantil i de Petita Infància Casa Groga, 
Casal de Joves de les Corts, Centre Cívic 
Fort Pienc, Centre Cívic Sagrada Família .

“Renova la teva roba!”

17.019 peces recollides 
8.020 kg de residus estalviats 
2.994 participants

“Renova les teves joguines!”

404 joguines recollides 
1.536 kg de residus estalviats 
62% de joguines intercanviades 
304 participants

Indicadors associats




