
 

 

Participa al...Participa al...Participa al...Participa al...    

MERCAT D’INTERCANVI MERCAT D’INTERCANVI MERCAT D’INTERCANVI MERCAT D’INTERCANVI     

                   de Sant Boi de Llobregat!                   de Sant Boi de Llobregat!                   de Sant Boi de Llobregat!                   de Sant Boi de Llobregat!    

Tens molts trastos a casa i no saps que fer-ne? 
Roba o joguines que no utilitzes? 
Llibres, electrodomèstics, música,... que ja no vols? 

    

    
PARTICIPA AL MERCAT D’INTERCANVI!PARTICIPA AL MERCAT D’INTERCANVI!PARTICIPA AL MERCAT D’INTERCANVI!PARTICIPA AL MERCAT D’INTERCANVI!!!!!!!!!    
    

Què és?Què és?Què és?Què és?    
Es una activitat del Barrejant ‘1O on es podran intercanviar objectes que ja 
no ens són necessaris però que, abans de llençar-los, els oferim per si 
poden ser útils a algú altre.  
 

Què he de fer per participar?Què he de fer per participar?Què he de fer per participar?Què he de fer per participar?    
Porteu objectes que no feu servir, nous o vells, però en bon estat (objectes 
de decoració, discos o cd’s, menjar en conserva o cuinat, plantes...) i ho 
canvieu (us ho traieu de sobre) per un altre objecte que sí necessiteu o us 
agradi.  
 
Totes les persones que s’inscriguinles persones que s’inscriguinles persones que s’inscriguinles persones que s’inscriguin tindran dret a una taula per poder 
exposar els seus objectes d’intercanvi!  
    
Les que noLes que noLes que noLes que no ho sol·licitin, poden portar les seves coses igualment en bosses i, 
segons el que vegin, iniciar el procés de “negociació” i posar-se d’acord 
amb l’altra persona.  
Es tracta d’una activitat per a tots els públics!per a tots els públics!per a tots els públics!per a tots els públics! 
 

Quan tindrà lloc?Quan tindrà lloc?Quan tindrà lloc?Quan tindrà lloc?    
Diumenge 3 d’octubre del 2O1O 
Carrer d’Antonio Machado   (on té lloc el Barrejant)    
De 1O a 14h 
 

Per inscriure’s o sol·licitar més informació:Per inscriure’s o sol·licitar més informació:Per inscriure’s o sol·licitar més informació:Per inscriure’s o sol·licitar més informació: 
Participa i reserva taula a la web de l’Ajuntament de Llob.  www.santboi.cat 
O be envia’ns un email a: mmasanes@santboi.cat 

 

Organitza:                                 


