interCANVIS
COMPARTEIX I APROFITA!

Cap Roger de Flor

Banc de recursos ortopèdics

Roger de ﬂor, 194 / 93 507 03 90
info@eapdretaeixample.cat

Es recull i s'ofereix material de mobilitat en bon estat (objectes voluminosos
no). Preguntar per Lara Alvarez. Contactar abans de portar el material per
demanar cita prèvia.

Dilluns a divendres:
8 a 20 h
Dissabtes: 9 a 17h

Casal de barri Espai 210

Banc de recursos per a la criança

Dilluns:
17 a 19 h

Punt circular de roba

Dilluns:
17 a 19 h

Renova la Roba - Recollida i Intercanvi

Durant els mesos de
maig i novembre

Nevera comunitària - Bon reaproﬁt

En horari d’obertura
del centre

Espigolament - Bon reaproﬁt

Demana informació en
l’horari d’obertura del
centre

Ateneu el Poblet

L'armari del Poblet - Xarxa de Suport de Sagrada Família

Nàpols, 268 / 93 395 88 28
armaridelpoblet@gmail.com

Es recull i s'ofereix roba infantil de temporada, neta i en bon estat. Contactar
prèviament per endur-te'n roba.

Dimarts: 17 a 18:30 h
Dimecres: 18 a 19:30 h
Dijous: 19 a 20:30 h

Aula Ambiental
Sagrada Família

Punt d'Intercanvi de Llibres

Dilluns no festius
10:30 a 13:30 h
16:30 a 19 h

Renova la Roba - Recollida

Durant els mesos de
maig i novembre

Local de l'Església

Rober Solidari Església Evangèlica

Dijous: 11 a 18 h

Pg. Gaiolà, 8-12 / 635095301
isasb65@hotmail.com

S’ofereix roba i calçats (per totes les edats) complements, roba per a la llar,
material infantil i joguines. Tot en bon estat. Contactar prèviament.

C.C. Sagrada Família

Renova les teves Joguines

Durant els mesos de
maig i desembre

Padilla, 210 / 930153733
informacio@espai210.org

Es recull i s'ofereix material i mobiliari per a la
criança. Contactar prèviament.

Es recull roba els dilluns i un cop cada mes i mig es fa la jornada
d'intercanvi, on podràs endur-te'n la roba que més t'agradi.
Porta roba de vestir i complements en bon estat a canvi d'un xec
amb punts que et servirà per emportar-te'n la roba que triïs.
El veïnat està convidat a deixar i agafar aliments de la nevera
comunitària per evitar l’excedent de menjar.
Apunta’t al grup d’espigolament del barri per recollir excedents
d’aliments als comerços per evitar el malbaratament de menjar.

Lepant, 281 / 934350547
info@aulambiental.org

Porta un màxim de 3 llibres en bon estat (novel·les, assaig,
infantil) i emporta't els que et vinguin més de gust.
Porta roba de vestir i complements en bon estat a canvi d'un xec
amb punts que et servirà per emportar-te'n la roba que més t'agradi
del Casal de Barri Espai 210.

Provença, 480 / 934508917
cinfantil.sagradafamilia@gmail.com

Porta joguines en bon estat a canvi d'un xec amb punts
que et servirà per endur-te'n les joguines que prefereixis.
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