
PLAÇA VILADOMAT DE BERGA  
DISSABTE 26 DE NOVEMBRE DE 9 - 14H I DE 16 – 20H

Mercat d’Intercanvi

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

Què és el Mercat d’Intercanvi?
El Mercat d’Intercanvi vol constituir un punt de trobada de persones, on es pot intercanviar peces de roba, llibres, 
parament de la llar, mobiliari de petites dimensions, petits electrodomèstics i joguines.
L’objectiu del mercat és fomentar la reutilització i l’intercanvi entre persones, d’objectes que encara no han acabat la 
seva vida útil, sense la necessitat d’utilitzar diners, conscienciant i promovent el consum responsable.
És gratificant comprovar que les coses que tenim a casa i no en fem ús poden fer servei a altres persones, potenciant-ne 
així la reutilització i minimitzant la generació de residus i evitant alts consums energètics i de matèries primeres en la 
producció de nous articles.

Com funciona el Mercat d’Intercanvi?
El Mercat d’intercanvi es realitzarà a la Plaça Viladomat de Berga, dissabte 26 de novembre de 10h a 14h i de 16h a 20h, 
emmarcada en les activitats de la Setmana de Prevenció de Residus 2022 al Berguedà.

Valor d’intercanvi- Els Punts
Els articles es classificaran en 3 categories diferents, on cada categoria tindrà el mateix valor d’intercanvi. Cada categoria 
s’ubicarà en una zona diferenciada: Zones amb articles valorats amb 1 punt; Zones amb articles valorats amb 2 punts; 
Zones amb articles valorats amb 3 punts

Classificació dels articles en funció dels punts
• Articles valorats amb 1 punt: Samarretes, camises, tops, leggins, polos, impermeables, bruses, llibres, estris de 

parament de la llar.
• Articles valorats amb 2 punts: Faldilles, pantalons, jerseis, vestits, armilla, jaquetes fines, dessuadores, roba tècnica, 

mobiliari de petites dimensions, joguines.
• Articles valorats amb 3 punts: jaquetes, abrics, roba tècnica, conjunts de vestir, roba de cerimònia, petits 

electrodomèstics.

Recepció dels articles
Al mateix Mercat d’Intercanvi se centralitzarà la recepció dels articles que es vulguin donar. Aquests, es valoraran i es 
donaran els punts corresponents a la suma del valor de totes les peces entregades.

Adquisició de nous articles al Mercat d’Intercanvi
Amb aquests punts podreu triar els articles que vulgueu al Mercat d’Intercanvi i bescanviar els punts que obtinguts.
Tots els articles sobrants, una vegada acabat el Mercat d’Intercanvi, passaran a ser propietat de Fundació Privada 
Horitzó del Berguedà, per tal que s’utilitzin en els projectes socials que desenvolupa aquesta entitat, i que podeu 
consultar a la web: https://horitzobergueda.org/ 

Normativa per participar en el Mercat d’Intercanvi
La participació és totalment gratuïta. Està oberta a totes les persones majors de 16 anys.
No s’admet l’adquisició dels articles exposats a canvi de diners.
Cada participant podrà cedir un màxim de 10 articles que s’intercanviaran per punts.
La roba ha d’estar neta, en bon estat, sense forats, ni descosits ni taques. Els aparells i estris han d’estar en bon estat, i 
han de funcionar correctament. 
Un cop finalitzat, els articles que no s’hagin intercanviat passaran a ser propietat de Fundació Privada Horitzó del 
Berguedà. 
Els punts únicament tindran validesa durant el Mercat d’Intercanvi.

Productes NO admesos al Mercat d’Intercanvi
Roba interior; Sabates o altres tipus de calçat; Grans electrodomèstics; Mobiliari de mida mitjana o gran. L’organització 
es reserva el dret a no acceptar productes que al seu criteri no s’adaptin al present reglament.
Si voleu participar com a voluntaris/ voluntàries del Mercat d’Intercanvi, o teniu algun dubte o comentari, us podeu 
adreçar a la Fundació Privada Horitzó del Berguedà: Tel. 623 55 82 87 / textil@horitzobergueda.org


