
   
 
 

BASES   -  MERCAT DE 2ª MÀ E INTERCANVI DE CUBELLES 
 
 
OBJECTIUS: 
 
La iniciativa promoguda per l’Associació Clorofil·la i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cubelles , pretén afavorir els comportaments sostenibles i el 
consum responsable mitjançant la pràctica de les 3 R: 
  

• Reduir 
• Reutilitzar 
• Reciclar 

 
EN AQUEST MERCAT ES POT : 
 

• Intercanviar 
• Regalar 
• Comprar 
• Vendre objectes sempre que siguin de 2ª Mà 

 
 
Els articles han d’estar en bon estat i tenir un qualitat mínima, ja que la 
finalitat és que es puguin reutilitzar.  
 
CONDICIONS: 

• Podrà participar qualsevol ciutadà major de 18 anys  
 

• No s’hi podran intercanviar ni vendre: 
 

• Productes perillosos o nocius per la salut i /o el medi ambient 
• Animals 
• Aliments 
• Restes d’estoc 
• La organització vetllarà per la confidencialitat de les dades   
facilitades pels participants  
• Els participants es faràn responsables del bon ús del material cedit 
per l’Ajuntament de Cubelles 
• L’associació Clorofil·la es farà responsable de repartir el material 
entre els participants i d’assegurar-se del seu retorn 

 
 
DATA: 2 juliol 2016    - de 17h00 a 21h00   



 
Els participants hauràn d’estar a la plaça del Mercat amb el seu DNI de 16h00  
a 16h50 de la tarda 
 
UBICACIÓ: Plaça del Mercat  - Cubelles 
 
 
PARTICIPACIÓ: 
Els participants podran entrar a la plaça del Mercat amb el vehicle només per 
muntar i desmuntar la parada 
 
 
 
TALLER DE RECICLATGE PER NENS I NENES: 
 

• L’Associació Clorofil·la oferirà als nens i nenes un taller de reciclatge 
on mitjançant el joc i a través de l’expressió creadora practicaran les 3 
R  per fer una  Cubelles  més sostenible. 

• Cada nen i nena podrà portar un objecte per reciclar. 
• Horari: 18h00 fins 20h00 
• Capacitats de nens / nenes :  màxim de 10 nens i nenes per torn  

(es faràn els torns in situ) 
 
 
INSCRIPCIONS:  
 

• “On line” : http://www.tallerclorofila.cat/mercat-de-segona-ma/ 
 

• “On line” : www.cubelles.cat 
 

• Presencial a consergeria del CSIDE , per recollir la inscripció i deixar-la 
a la bústia que trobareu in situ: Carrer Joan Roig i Piera 3-5  

 
      De dilluns a divendres de 09:00h a 14:30h, Dissabte de 10:00h a 13:00h. 
 
 

• Les inscripcions es demanarà: 
 

• NOM – COGNOM 
• DNI 
• E-mail   
• Telèfon de contacte 
• Clàusula d’acceptació de les condicions 
• Per cada inscripció es disposarà d’una taula i dues cadires 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
DATES D’INSCRIPCIÓ: 
 
  Des de 16  juny 2016 fins el 30 juny 2016 (ambdós inclosos) 
 

PREU D’INSCRIPCIÓ :   5 €  

Participació solidària destinada a finalitats socials. 

Sabadell nº compte:  0081 0526 51 0001080416 

Enviar o portar fotocòpia comprovant : 

• CSIDE Cubelles 
• tallerclorofil·la@gmail.com 

 
 
Enviar fotografia del comprovant per watsap: 

• 669 64 72 98 

 
 
CANCELACIÓ DE L’EVENT: 
 
Si el dia de la celebració de l’event les condicions meteorològiques no son 
favorables se suspendrà i es celebrarà el primer dissabte hàbil en el periode 
d’un mes. 
 
S’informarà mitjançant web associació Clorofil·la.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


