
ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO
Dt. del 12 al 3 de de nov. De 
19.30 a 21 h.
Acompanyament pràctic per a dur 
un estil de vida més sostenible 
i ètic vers les persones, el medi 
ambient i la nostra pròpia salut. 
Tractarem temes de cuina, reci-
clatge i consum ètic, entre altres.

ESTIL DE VIDA RESIDU ZERO
Dt. del 12 al 3 de de nov. De 
19.30 a 21 h.
Acompanyament pràctic per a dur 
un estil de vida més sostenible 
i ètic vers les persones, el medi 
ambient i la nostra pròpia salut. 
Tractarem temes de cuina, reci-
clatge i consum ètic, entre altres.

RENOVA LA TEVA ROBA!
Del 18 al 24 de novembre. Intencanvi de roba.
Porta la teva roba al punt d’intercanvi i recull els 
teus PUNTS, valida’ls i emporta’t la roba que més 
t’agradi!!   
* Recollida: de dilluns 18 a dijous 21 de novembre, de 
10 a 14 h i de 16 a 19 h
* Intencanvi: dissabte 23 de novembre de 10.30 a 13 h

DOCUMENTAL: USELESS  
(Islàndia, 2018)
Dj. 21 de novembre a les 19 h. 
Gratuït. Auditori Sant Martí
El film intenta descobrir per què 
els desaprofitaments d’aliments i 
de roba s’han convertit en un pro-
blema ambiental molt seriós, i què 
hi podem fer al respecte.

TALLER I XERRADA: 
UPCYCLING!
Dj. 21 de novembre de 19 a 21 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Com reaprofitar objectes que nor-
malment es rebutjarien? Al taller 
t’ho ensenyarem! Cal portar sa-
marretes velles de cotó, mitjons 
vells o desaparellats i tisores.

CONEIX LA BIBLIOTECA DE 
LES COSES
Dj. 14 de novembre a les 19 h.
Us presentarem aquest espai 
comunitari i de servei de préstec 
d’objectes que aviat tindrem al 
barri de La Verneda Sant Martí. 
A càrrec del Grup impulsor de la 
Biblioteca de les coses.

Centre Cívic Sant Martí

SETMANA EUROPEA 
DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
INTERCANVI I TALLERS
Del 18 al 24 de novembre 

Per a més informació: barcelona.cat/ccsantmarti
Adreça e-mail a informacio@ccsantmarti.net
Centre Cívic Sant Martí: Selva de Mar, 215, 08020, Barcelona 
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