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R-Barceloneta és un programa de sensibilització 
ambiental que té com a objectius:

Promoure el Punt Verd del barri de la Barceloneta  
com a eina d’educació i participació ambiental 
entre el veïnat del barri. 

Millorar la prevenció i la gestió de residus al barri.

Fomentar l’economia circular, convertint els resi-
dus que es portin al Punt Verd en recursos per al 
barri a través de tallers, activitats...

Convertim els residus en 
recursos
El Punt Verd del barri de la Barceloneta és un equipa-
ment ubicat al Parc de la Barceloneta al qual el veïnat 
porta els residus que no es poden llençar als conteni-
dors del carrer. Els materials recollits es reciclen o es 
reutilitzen.

Punt Verd del barri 
de la Barceloneta:
Pg. de Salvat Papasseit, 3 
(al costat de la Fàbrica del Sol)
Dilluns a dissabte de 8:30 a 14:00 h 
i de 16:00 a 19:30 h
Diumenges i festius tancat

bcn.cat/habitaturba
twitter.com/Bcn_mediambient

#puntverdbarceloneta



Convertirem l’oli usat de cuina en sabó per rentar roba.

Farem tallers per reutilitzar roba i customitzar-la.

Explicarem com fer manteniment i reparacions 
d’ordinadors i d’aparells electrònics i elèctrics.

Reutilitzarem joguines.

Visitarem el Punt Verd del barri i explicarem quin és 
el destí dels residus que s’hi recullen.

Farem tallers infantils i familiars amb materials 
diversos del Punt Verd. 

Explicarem com prevenir els residus tòxics a la llar. 

I moltes coses més....

El residu, una deixalla? 
Transformem-lo en 
un recurs!

En què convertirem els residus?

El que per a tu és un residu per a altres 
persones pot ser una oportunitat. 

Quines activitats 
i accions farem? 
Del gener al desembre del 2015.

Com participar-hi? 

Activitats amb les entitats, centres educatius i 
equipaments per convertir residus en recursos útils 
pel barri. Aprofitarem residus del Punt Verd per do-
nar-los utilitat en el marc de les activitats i necessi-
tats de les entitats del barri. 

Tallers oberts a tot el veïnat per aprendre a convertir 
residus del Punt Verd en recursos útils a la ciutadania. 

Crides. Convidarem veïns i veïnes a dur al Punt Verd 
del barri residus que es convertiran en recursos a 
través dels tallers.  

Punts informatius. Per explicar què és el Punt Verd i 
donar a conèixer les activitats del programa. 

Què es recull al Punt Verd 
del barri de la Barceloneta?

Residus reciclables
•  Aparells elèctrics i electrònics
    (petits electrodomèstics, mòbils, ordinadors,
     làmpades...)

• Televisors i monitors

• Cables

• Càpsules de cafè monodosi

• CD i DVD, cintes de vídeo i cassets

• Ferralla domèstica petita (paelles, cassoles...)

• Metalls (alumini, acer inoxidable, plom...)

• Oli de cuina

• Pneumàtics petits

Residus reutilitzables
• Ampolles de cava

• Roba, complements de vestir i calçat

• Cartutxos de tinta i tòners

Residus especials 

• Fluorescents i bombetes

• Aerosols i esprais

• Bateries de cotxe, filtres de vehicles i olis de motor

• Cosmètics

• Fitosanitaris, herbicides i pesticides

• Piles

• Pintures, coles, vernissos, dissolvents...

• Radiografies

• Restes de productes de neteja

• Termòmetres

Tel. 932 564 430
lafabricadelsol@bcn.cat
bcn.cat/habitaturba
Inscriu-te a:
http://bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions

El punt informatiu el tindràs l’últim 
dijous de cada mes davant el Mercat 
de la Barceloneta.

C/ Atlàntida, 49 de 10:00h. a 13:00h.
També podràs trobar el punt informatiu en el marc de 
les festes de la primavera, festes majors, etc.
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