
Per a més informació consulta el web: www.espaiambiental.com

Hi ha projectes que fomenten a través del 
joc altres tipus de valors com la cooperació, 
el feminisme, l’ecologia, el respecte als 
animals, la solidaritat... Alguns exemples 
en són:

Artijoc, Goldie Blox, Tree Change Dolls, 
Lammily, Dekimba, Jugaia i Llibreria Fabre.

JOGUINES AMB VALORS

Existeixen moltes marques de joguines 
ecològiques i fabricades amb materials 
sostenibles. A Barcelona pots comprar-les 
a botigues com aquestes:

BateauLune,  JuguiJuja, Enrosca Joguines i 
AúpaOrganics.  

ON PUC COMPRAR JOGUINES  ECOLÒGIQUES I DURABLES?

Pots comprar joguines de segona mà a les 
botigues de: 

Roba Amiga, Intermon, Mybabystok, 
Kaburi i Clicksparty, entre d’altres.

ON PUC TROBAR JOGUINES DE SEGONA MÀ?

Una altra opció de consum responsable és a través de les 
plataformes de lloguer de joguines. Tu esculls les que més 
t’agraden i te les deixen durant un determinat temps i després 
les vénen a recollir a casa teva. Una d’aquestes iniciatives és 
Alquiler de Juguetes.
www.alquilerjuguetes.com

ON PUC LLOGAR JOGUINES?

QUÈ PUC FER SI JA NO VULL JUGAR MÉS AMB ELLES?

ON PUC DEMANAR PECES NOVES DE LES MEVES JOGUINES?

UNA GUIA ALTERNATIVA SOBRE CONSUM 
RESPONSABLE DE JOGUINES PER A FAMÍLIES

Un projecte de : Amb el suport :

joguines

jocs
i de les

La Vida dels Hi ha marques que tenen a disposició un servei de reposició de 
peces que permeten recuperar peces perdudes, depenent de 
l’estoc que tinguin del joc en qüestió. Algunes editorials amb 
servei de reposició de peces són per exemple:

Educa Borras: Pots posar-te en contacte amb el departament 
d’atenció al consumidor des de la seva web.

Haba: Pots trobar a les instruccions del joc l’enllaç per demanar 
noves peces.

Devir: Pots contactar amb ells a través de la seva web indicant 
el joc i peça perduda.

Hasbro: Contacta amb ells des de la seva web i demana la peça 
perduda.

Un cop ja no facis servir les joguines, i si estan en bon estat, 
les pots portar a qualsevol punt de la xarxa de Punts Verds 
de Barcelona, allà hi ha les gàbies de joguines que gestiona 
Fundació i Treball. En aquesta empresa de reinserció socio-
laboral netegen i reparen els jocs i joguines recollits, per després 
posar-los a la venda a les botigues de segona mà.
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca

http://www.espaiambiental.com
http://www.alquilerjuguetes.com
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca


TAMBÉ POTS VENIR A REPARAR LA TEVA JOGUINA A 
QUALSEVOL DELS TALLERS QUE FAREM.

per a més informació i inscripcions escriu a:
info@espaiambiental.com

Si se’t trenca qualsevol d’aquestes parts: braços, peus, cames 
o ulls de nines, ninots, titelles o peluixos; o bé puzzles, cases, 
trens, capses, contes, etc., pots posar-te en contacte amb 
l’Hospital de les Joguines per veure si els poden curar. 
www.noemibatllori.com/lhospital-de-les-joguines

També als Ateneus de Fabricació de la ciutat pots anar a imprimir 
en 3D gratuïtament les peces de les teves joguines que necessitis 
reparar o decorar, com ara botons, rodes, encaixos, etc.
ateneusdefabricacio.barcelona.cat

ON PUC REPARAR LES JOGUINES QUE S’ESPATLLIN? 

Bescanvia joguines també als mercats  
d’intercanvi de les escoles i altres 
equipaments. Pots consultar les dates 
a la web de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.
amb.cat/web/medi-ambient

Els intercanvis ens permeten reutilitzar, compartir i consumir de forma responsable.

El Renova les teves Joguines és una Xarxa d’Intercanvi de Joguines de la ciutat de Barcelona. 
S’organitza dos cops l’any: al desembre i al maig. Pots portar-hi les joguines en bon estat 
amb les que ja no jugueu a qualsevol dels centres que hi participen. Et donaran uns cupons 
amb la puntuació que pertoca i podràs agafar jocs i joguines d’altres nens i nenes, evitant 
comprar joguines noves i fent un consum responsable. Consulta els dies de recollida i 
d’intercanvi de cada punt a la web de l’Ajuntament durant aquests mesos. 
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca

ON PUC INTERCANVIAR-LES?

SocialToy és un moviment internacional, que consisteix en portar 
joguines en una caixa als parcs infantils i posar-les a disposició per 
a que jugui tothom. N’hi ha a molts llocs de la ciutat i ha anat 
canviant durant al llarg del temps. Per a iniciar-ne un al teu parc 
pots consultar la seva guia.

També hi ha la possibilitat de compartir jocs en algunes botigues 
com Kaburi, que té un espai de ludoteca, o Jugarxjugar on es fan 
activitats obertes amb jocs de taula.

ON PUC COMPARTIR-LES I PASSAR-M’HO BÉ?

Molta quantitat no vol dir millor desenvolupament dels infants. Durant tota la infància, 
un infant pot acumular molts jocs i moltes joguines. És habitual que amb el pas del temps 
deixin de jugar amb determinades joguines que ja no els motivin. 

Per no tenir tantes joguines, en primer lloc, hem de comprar-ne la quantitat justa i 
escollir-les de qualitat, i després hem de compartir-les, intercanviar-les, cuidar-les bé i 
reparar-les en el cas que s’espatllin. 

QUÈ PUC FER PER NO TENIR-NE TANTES? 

Avui en dia, podem trobar jocs i joguines de 
molts tipus de materials diferents: fusta, metall, 
tela, cartró, plàstic de molts tipus... I també 
n’hi ha que incorporen components elèctrics 
i electrònics i d’altres elements com les piles. 
Això fa que reciclar les joguines sigui molt difícil, 
pràcticament impossible...  Per tant, hem de 
saber que la majoria de joguines que es fabriquen 
no s’arriben a reciclar...  

LES JOGUINES ESTAN FETES DE MATERIALS DIFÍCILS DE RECICLAR!

A Barcelona hi ha molts espais de lleure infantil que reconeixen el valor del joc i on 
és possible trobar un fons lúdic molt gran i compartir-lo amb altres infants. Molts són 
casals infantils, ludoteques, espais familiars, etc. A la guia de Barcelona pots trobar el 
que tens més aprop de casa. www.guia.barcelona.cat

Existeixen vàries opcions en el cas que se t’espatlli algun joc o alguna joguina. Si és 
una joguina electrònica i s’ha espatllat algun element relacionat amb l’electrònica 
de l’aparell la pots portar a Reparat Millor que Nou, un equipament on els 
seus especialistes t’ajudaran a arreglar aquests petits aparells de forma gratuïta.  
www.millorquenou.cat

Si és una joguina elèctrica o electrònica:

 Dissabte 25 de novembre a les 17h al 
Reparat Millor que Nou (Eixample)

 Dimarts 12 de desembre a les 19h al 
Centre Cívic Joan Oliver ‘’Pere Quart’’ 
(Les Corts)

 Dissabte 16 de desembre a les 11h al 
Centre Cívic Matas i Ramis (Horta-
Guinardó)

 Dissabte 16 de desembre a les 17h a 
l’Ateneu de Fabricació de Les Corts (Les 
Corts)

Si és un puzzle, nina, titella, peluixos, trens, contes... :

 Dijous 23 de novembre a les 17:30h a 
l’Hospital de les Joguines (Gràcia)

 Dissabte 25 de novembre a les 17h al Reparat 
Millor que Nou (Eixample)

 Dissabte 2 de desembre a les 11h a l’Aula 
Ambiental de Bosc Turull (Gràcia)

 Dimecres 13 de desembre a les 11h a l’Espai 
Lúdic Ambiental Ciutadella (Ciutat Vella)

 Dissabte 16 de desembre a les 11h a l’Ateneu 
de Fabricació de Les Corts (Les Corts)

http://www.noemibatllori.com/lhospital-de-les-joguines
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat
http://amb.cat/web/medi-ambient
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
http://guia.barcelona.cat
http://www.millorquenou.cat

