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A BARCELONA

RESIDU
ZERO
PROGRAMES MUNICIPALS 
“RENOVA LA TEVA ROBA”

PROGRAMACIÓ DE 
TALLERS VIRTUALS
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“Renova la teva roba” és una 
xarxa d’intercanvi de la roba que ja no fem servir, 
però que està en bon estat, i que promou el consum 
responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat. 
Es duu a terme a la primavera i a la tardor en diferents 
equipaments i entitats de la ciutat i hi pot participar 
tothom que ho vulgui.

Malgrat que la situació sanitària actual fa que sigui 
impossible la realització dels intercanvis presencials, 
fomentem la participació en les activitats en línia 
previstes.

EL MILLOR 

RESIDU ÉS 

EL QUE NO 

GENERES.

COMPRA I 

CONSUMEIX 

EN LA MESURA 

JUSTA.
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Aula Ambiental Sagrada Família 
Tel.: 934 350 547 

Moda i emergència climàtica: roba, residu i recurs 
Durant l’edició del “Renova confinat” ja vam conèixer l’impacte 
ambiental de la moda. Ara parlarem del tancament del cicle 
vital de la producció tèxtil. Aprofita aquesta ocasió per conèixer 
l’impacte ambiental de la roba un cop ja no ens és útil i debat 
amb l’ACCA i l’equip de l’Aula Ambiental per aportar idees i 
millorar els nostres hàbits. 

Dilluns, 9 de novembre, a les 18.00 h 

A càrrec de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA). 
Coorganitzat per Xarxa Dos Deu i Aula Ambiental Sagrada Família. 
Hi col·labora el Casal de Barri Espai 210.  
Inscripcions a www.aulambiental.org
L’enllaç s’enviarà en el moment de la inscripció.

Programació de tallers virtuals

L’EIXAMPLE
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Casal de Barri Transformadors 
Tel.: 937 06 58 90 

Estrena del vídeo Els colors de la natura  
Experimenta des de casa amb nosaltres nous processos de 
tinció més sostenibles utilitzant matèries vegetals colorants, per 
donar color al teixit. 

Estrena el dijous, 26 de novembre, a les 18.30 h 

A càrrec de Francesca Piñol. Coorganitzat amb Aula Ambiental Sagrada 
Família. Escriu-nos per demanar el teu lot de material per dinamitzar.
casaltransformadors@gmail.com. 

Programació de tallers virtuals

L’EIXAMPLE

Espai Intercanviat, Millor Que Nou 
Tel.: 934 242 871 

Diversos tallers relacionats en línia 
Consulta la informació a: http://www.millorquenou.cat/tallers.php 
Cal inscriure-s’hi a través de la web.  
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Programació de tallers virtuals

GRÀCIA

Espai Jove La Fontana 
Tel.: 933 681 004 

Et convidem a compartir a les xarxes el teu outfit  
i explicar com et vesteixes 

Del dilluns 9 al divendres 13 de novembre

Explica’ns el teu outfit! 

1. Obre el teu armari i prepara el teu outfit
2. Grava un vídeo (de 30 segons com a mínim i d’1 minut com a 

màxim) on expliquis el següent:
 - En què et fixes en vestir-te? 

-  D’on prové la roba? Et vesteixes amb roba de segona mà? 
Quanta roba compres a l’any?

 -  Creus que hi ha diversitat a l’hora de vestir?  
S’accepten totes les diversitats en el vestir?

3. Penja el vídeo a la xarxa que vulguis i etiqueta’ns. 
4. Utilitza els hashtags #RENOVALAROBAJOVE 

#TALLERSRENOVA  #PREVENCIORESIDUS
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Casal Font d’en Fargues 
Tel.: 934 205 941

Vídeo tutorial: Fabriquem les nostres mascaretes 
amb roba en desús i filtres homologats amb  
Liantla troka  
Amb diferents patrons i formes de cosir, reciclem la roba que ja 
no fem servir per confeccionar mascaretes a casa. 

Divendres, 13 de novembre 

Es publicarà aquest contingut al web del Casal i a totes les seves xarxes 
socials perquè tothom que vulgui pugui fer aquest complement de 
moda.

Casal Mas Guinardó 
Tel.: 934 46 14 29

Taller en línia d’estampació amb ceres 
Taller per aprendre a fer servir la tècnica d’estampació amb 
ceres, una de les més senzilles, divertides i resistents a les 
rentades! T’animes a donar una nova imatge a les teves peces 
de roba? 

Dilluns, 30 de novembre, de 18.00 a 19.30 h al Zoom del 
Casal Mas Guinardó 

A càrrec de 2nd Funniest Thing

Programació de tallers virtuals

HORTA-GUINARDÓ
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Casal de Joves de les Corts 
Tel.:  633 81 41 58

Taller en línia d’embolcalls creatius 
Reutilitzem llençols vells o retalls de roba de color clar que es 
puguin estampar. Convertim el retall de roba en un embolcall i, 
fent servir la tècnica d’estampació japonesa furoshiki, aquest 
embolcall formarà part de qualsevol regal que fem de cara al 
Nadal. 

Dijous, 12 de novembre, de 18.00 a 19.30 h 

Al Facebook i a l’Instagram del Casal. 
A càrrec de Carla (dinamitzadora del Casal de Joves). 
Ho dinamitza Anna Nieto (tallerista). 
Inscripcions a: cjlescorts@gmail.com. 

Programació de tallers virtuals

LES CORTS
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Espai Jove Garcilaso 
Tel.: 646 153 726

Farem diferents manualitats per decorar l’habitació 
amb roba reciclada 

Divendres, 13 de novembre, de 18.00 a 19.30 h 

A càrrec de les dinamitzadores de l’Intercanviador Jove. 
Inscripcions a: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Programació de tallers virtuals

SANT ANDREU
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Aula Ambiental de Sant Andreu 
T: 650 976 171

Bijuteria creativa amb materials reciclats!  
Crea els teus propis complements amb peces de roba que ja 
no utilitzis. Les transformarem en collarets, anells, arracades 
modernes, creatives i sostenibles! Cal tenir: samarretes i texans 
vells, botons i peces de bijuteria. 

Dimarts, 3 de novembre, de 18.30 a 20.00 h

Taller a càrrec de ZeroWaste. Coorganitzat amb el Banc del Temps  
i el Centre Cívic Trinitat Vella. Inscripcions: cal trucar o enviar un  
correu electrònic al Centre Cívic Trinitat Vella (tel.: 933 457 016  
o cctrinitatvella@bcn.cat).

Customitzem jerseis amb la tècnica dels 
maxibrodats 
Tens jerseis que ja no et poses? Dona’ls una segona vida! 
Aprendrem la tècnica dels maxibrodats per decorar els nostres 
jerseis antics. Cal tenir jerseis per customitzar.

Dijous, 19 de novembre, de 18.00 a 19.30 h

Taller a càrrec de ZeroWaste. Coorganitzat amb l’Espai 30 – Ateneu 
Sagrerenc. Inscripcions: cal trucar o enviar un correu electrònic a l’Espai 
30 - Ateneu Sagrerenc (tel.: 935 157 654 o info.espai30@gmail.com).

Programació de tallers virtuals

SANT ANDREU


