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MERCAT DE SEGONA MÀ I INTERCANVI

DESCRIPCIÓ

DATA D’INICI: Abril 2011. Actualment te caràcter periòdic, 3 cops l’any: 24 març, 9 de juny i
1 de desembre.
HORARI: De 10 h a 14 h
COST: 9 euros (en concepte de costos de lloguer de taula. Aquest preu és el preu de cost de
les taules que es lloguen)
BREU DESCRIPCIÓ: Mercat ciutadà no professional orientat a donar un segon ús a aquells
objectes que per diferents circumstàncies han deixat de tenir un utilitat a la llar del primer
propietari del bé.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ

Ho gestiona el servei de medi ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
La situació actual és d’un mercat que porta sis edicions i que no ha parat de créixer fins arribar
als dos-cents participants actuals.
Col·laboren amb el Mercat de segona mà i intercanvi el Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú i
l’associació ECOL3VNG que coordina la moneda social TURUTA.
POTENCIALITATS:
- Permet augmentar el grau de conscienciació ambiental de la població que participa en el
mercat tant com a visitant com a expositor.
- El mercat estalvia un volum important de materials que acabarien sent residus. En aquest
moment s’està fent un estudi per tal de valorar les tones de residus que estalvia el Mercat de
segona mà i intercanvi
- Es fomenta la cultura de l’intercanvi i de la reutilització de materials.
- Els expositors com els compradors poden fer tractes amb Moneda Social i el Banc del Temps.
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DEBILITATS:
- S’intenta que en el mercat participin com a expositors ciutadans i no professionals de la
venda. No obstant l’intrusisme de venedors professionals és una realitat que pot afectar
negativament al mercat i desvirtuar-lo.

INDICADORS - RESULTATS

200 expositors – 5.000 visitants
1.000 euros per mercat.
El cost del lloguer de les taules es cobreix amb l’aportació dels expositors.
El cost de les taules és de 1.800 euros.
A través de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i per encàrrec de l’Agència de Residus, el
mercat ha estat seleccionat per realitzar un estudi per calcular l’impacte que tenen aquest tipus
d’iniciatives en l’estalvi de residus.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/index.html
http://elprojecteturuta.blogspot.com.es/
Notícies relacionades:
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall_tat.jsp?id=18088634&idtemaweb=21&token=medi_ambient_index
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall_tat.jsp?id=53650362&idtemaweb=21&token=medi_ambient_index
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