
 Recomanacions pràctiques 

• Abans de venir, pensar en la manera de transportar les teves coses 

(preferiblement a peu, és clar). Es pot utilitzar una maleta, un carretó 

d'anar a comprar ... 

• Així com en el disseny de la teva paradeta.  

Expressa't tant com vulguis i fes el teu espai 

atractiu! 

 Recorda que pots vendre i intercanviar . 

 • Si decideixes vendre, pensa en el preu de cada producte. (Es tracta de 

fomentar el consum responsable, així doncs posa preus assequibles i 

raonables.) 

• Si tens objectes voluminosos, realitza una o més fotos que podràs 

mostrar en el lloc de la parada, per acabar de tancar el tracte. 

Nota Important 

• Aquest és un mercat del poble, organitzat per voluntaris, tingues 

paciència, col·labora i participa. 

Si tens alguna idea o proposta , escriu a 

lapedratalamanca@gmail.com 

 

ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ LA PEDRA. 

 

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI 

"LA PEDRA" 

REDUEIX, REUTILITZA I RECICLA 
(Upcycling, UNA NOVA VIDA PER A LES TEVES COSES) 

 

 

2on DIUMENGE DE CADA MES, a la Plaça del Raval,  

de 10 a 14h 

Recordes aquella cafetera en perfecte estat que s'està 

omplint de teranyines a l'armari de casa? Aquell vestit que et vas 

posar, ara ja fa deu anys (i abans de ser mare de dues criatures) 

al casament del teu cosí i en el que saps que no hi tornaràs a 

cabre? I aquells patins tan bonics que mai has fet servir? Una 

bicicleta estàtica que serveix de penjador?  

Simplifica la teva vida i porta amb tu totes aquestes coses! 

Aquí les podràs vendre i/o intercanviar. 

Estàs buscant alguna andròmina, però no saps quina?  

 

Doncs vine a donar una ullada! 

 



La filosofia d'aquest projecte te com a objectius: 

 

• Proporcionar una oportunitat per a la trobada veïnal i l'intercanvi 

d'objectes i experiències, tot desenvolupant hàbits sostenibles i de 

consum responsable. 

• Dinamitzar i promocionar l'entorn de Talamanca entre els visitants i 

habitants de pobles propers. 

 

 

Dona una nova vida a tots aquests objectes que tens a 

casa, ja que molt probablement puguin interessar a algú 

altre! 

 

Si vols venir i portar amb tu la teva petita casa, llegeix atentament 

les instruccions i envia un correu electrònic a 

 

lapedratalamanca@gmail.com 

 

Però atenció! apunta-t’hi sempre abans de les 22h del dimecres 

previ al diumenge que hi ha mercat, ja que no s'acceptaran propostes 

després de la data límit. 

Si no hi heu arribat a temps, no us preocupeu... 

 

 

Repetirem l'experiència! 

 

 

Algunes pautes bàsiques: 

 Tinc un munt de "trastos" i vull treure-me'ls de sobre. Què faig? 

 

1. Avalua si poden ser reutilitzats. És a dir, que es trobin en un estat 

d'ús raonable i nets. Si és així... 

2. Siusplau, posa't en contacte amb nosaltres a través del correu 

electrònic lapedratalamanca@gmail.com. On s'ha d'especificar les 

dades de contacte, les característiques de les coses que vols portar 

(resumidament, per tal de poder realitzar una correcta distribució 

de l'espai) 

3. A continuació, rebràs una resposta confirmant la teva sol·licitud i 

indicant tots els detalls de la trobada (hora d'arribada i de 

recollida, lloc, funcionament...) 

4. Convida els teus amics i veïns a visitar el teu espai i el mercat. 

5. De 9 a 10h acosta't a la plaça del Raval i munta el teu lloc.  

6. Cada paradista haurà de portar la seva taula. També es podran 

exposar els productes sobre unes tovalles situades directament 

sobre el terra, o bé una altra disposició, sempre amb el vistiplau 

del responsable. 

7. Els paradistes han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, 

en perfectes condicions de netedat en tot moment durant el 

mercat i deixar l'espai en el mateix estat en què s'ha trobat. Els 

residus que es puguin generar s'hauran de dipositar selectivament 

als corresponents contenidors. 

8. L'organització no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de 

materials o productes durant el transcurs del mercat. 

9. Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la 

decoració, infraestructura o dels materials que incorpori la seva 

parada o dels productes que vengui o exposi. 

10. L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació   

d’aquestes bases per causes justificades. 

11. L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració del Mercat 

per causes de força major. 


