
Ens trobem en un moment en el qual per moltes raons, entre d’altres el mal ús que 
fem de les noves tecnologies, ens convertim en éssers cada vegada més freds i menys 
comunicatius amb la gent que ens envolta. Els mercats d’intercanvi es mostren com 
una  alternativa per trencar aquesta cadena insostenible de consum i una manera de 
fomentar les relacions amb la gent del nostre poble o barri.

Els mercats d’intercanvi són espais on podràs intercanviar objectes (béns, productes de 
consum o, fins i tot, serveis). Objectes que ja no et fan falta però poden ser útils per algú 
altre i es poden canviar sense que intervinguin els diners.

És enriquidor participar-hi perquè ens brinda un espai on podem xerrar, donar les nos-
tres opinions, escoltar les dels altres, arribar a un acord i a més a més compartir el plaer 
d’intercanviar.  

Entre tots i totes podem aconseguir un comerç sense diners i treure profit dels avantatges 
ambientals, econòmics i socials que ens ofereix aquest tipus de mercat.

Es realitzarà en un espai obert, la terrasseta de l’Ateneu Santboià, on sigui fàcil l’accés dels 
objectes a intercanviar.  Per exposar els objectes hi ha 3 opcions:
- podem portar les taules i cadires de casa
- podem optar per portar els objectes en un cabàs i anar de parada en parada 
- o es poden reservar taules i cadires, però el número és limitat i s’ha d’arribar a primera 
hora (11:00- 11:30) per agafar-les.  Telèfon de contacte per reservar taules: 618 723 451

Per intercanviar els objectes tant sols es tracta d’arribar a un acord amb l’altra persona, 
poden ser vàries les persones que participin en un intercanvi i també poden ser varis els 
objectes a intercanviar.

- A l’inici del mercat s’assignarà un espai a cada participant.
- Els objectes a intercanviar han d’estar en bon estat.
- No s’admetran diners per comprar cap objecte.
- Tots els objectes que no s’intercanviïn han de marxar amb el seu propietari.

Aquest any, en que la Festa Major Alternativa es sensibilitza per la problemàtica del con-
sum i la cultura que se’ns imposa des dels medis de comunicació, proposem una activitat 
que demostra altres formes de conviure més participatives i properes, on la comunicació 
entre les persones és directa i sense intermediaris. 

Què és?

Com funciona?

Indicacions

Porta allò que no necessites

6ª Festa Major Alternativa de Sant Boi de Llobregat

Més informació a www.ateneusantboià/wordpress.com

Sis anys construint alternatives pel poble

NO PORTIS DINERS!

i canvia-ho!

Els objectes poden ser nous o vells d’utilitat que ja no et són necessaris: llibres i contes, 
puzzles, jocs de vídeo consola, música, electrodomèstics, roba i complements, mobles, ei-
nes, objectes de llar, bijuteria, jocs i joguines, material informàtic, menjar, plantes, material 
d’escriptori, productes d’elaboració propia (conserves, cistells,etc...),

Què puc intercanviar?

Exemple 1: La Maria  ha vingut amb els seus fills, a intercanviar tots aquells puzzles i jocs que  
els nens ja es saben de memòria, per altres jocs que hi pugui haver al mercat. La Maria fa un 
vol pel mercat i troba la parada d’en Lluis que té objectes de la llar i també un parell de tren-
caclosques. La Maria li diu al Lluis que està interessada en els trencaclosques. En Lluis es mira 
tot el que té la Maria i els seus fills i troba un joc i un puzzle que li agraden. En Lluis li pregunta 
a la Maria què li sembla canviar els seus trencaclosques per un joc i un puzzle. La Maria s’ho 
pensa i accepta el canvi.

Exemple 2: La Laia ha vist un ratolí d’ordinador a la parada de la Núria que necessita perquè 
el seu ja no funciona. Però la Núria no troba res entre els objectes de la Laia que li satisfaci 
per poder fer el canvi. En el mateix moment, en Pol s’acosta a la parada de la Laia amb una 
motxilla d’acampada que vol canviar per un parell d’espelmes. La Nuria planteja un canvi a tres 
perquè la motxilla que porta el Pol li agrada. D’aquesta manera el Pol canvia la motxilla per les 
espelmes de la Laia i la Núria canvia amb la Laia el ratolí per la motxilla. Els intercanvis que han 
fet el Pol, la Laia i la Núria han satisfet les necessitats de tots tres. 

Exemples d’intercanvi


