IX Mercat d’ Intercanvi
La Verneda - Sant Martí
Us convidem a participar al 9è Mercat d’Intercanvi que tindrà lloc
dissabte 17 de Maig de 11:00 a 14:00 h. al carrer Selva de Mar 215,
a la Rambleta del Centre Cívic Sant Martí.
L’objectiu d’un Mercat d’intercanvi és generar un punt de trobada i de
referència per aquelles persones que vulguin produir i consumir d’una
manera més ecològica i igualitària, sense la necessitat de fer servir diners.
Un espai on s’aprofiti tot allò que normalment llencem, però que encara pot
tenir utilitat per a algú, potenciant així la seva reutilització. Amb aquest acte
també es pretén fomentar i adquirir altres hàbits de utilització que ajudin a
assolir un consum responsable amb el medi ambient, basat en la reducció i
la recuperació de materials i no en l’abocament o la incineració.
En els Mercats d’Intercanvi, es pot intercanviar qualsevol article que es
desitgi: llibres, discos, CD, DVD, petits electrodomèstics, eines, articles de
decoració, roba, calçat...
Com ho farem?
a) Sol·licita la teva participació
(instruccions més a baix )

b)
c)
d)
e)

Rebràs resposta a la teva sol·licitud
Porta tot allò que vulguis intercanviar
Exposa-ho a les taules destinades a aquest fi
Busca allò que t’agradi i... INTERCANVIA!!!

Funcionament:
a) La participació és gratuïta i oberta, tot i que es donarà
prioritat a les sol·licitud realitzades per veïns-es del barri
b) No s’admet l’adquisició dels articles exposats a canvi de
diners
c) Tots els articles hauran d’estar en bon estat
d) Els participants es comprometen a tornar-se a endur a casa tots els
seus objectes, inclosos aquells que no han aconseguit intercanviar.

Sol·licitud de participació
Totes aquelles persones interessades en participar al Mercat
d’intercanvi de Sant Martí heu de presentar la vostra sol·licitud. Cal
que doneu les vostres dades personals: Nom i Cognoms, telèfon, adreça
física i de correu electrònic.
Podeu fer-ho per mitjà de l’adreça electrònica: laxarxavsm@gmail.com
En breu rebreu resposta a la vostra sol·licitud.

