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MERCAT DEL TRASTO DE RENAU 

 

PRESENTACIÓ 

Us presentem El Mercat del Trasto de Renau, un mercat de compravenda i 
d'intercanvi d'objectes de segona mà del poble de Renau, obert a tothom que vulgui 
participar aportant articles propis. La iniciativa vol establir un punt de trobada entre 
ciutadans, a partir d'una mostra popular de roba, joguines, còmics, música, llibres, 
productes informàtics, objectes de la llar, etc. 

En aquest mercat podem trobar productes a bon preu, però també conversar, 
escoltar música, fer un vermut, passejar, etc. La seva filosofia són les 3 erres: 
reutilitzar, reduir i reciclar; els tres conceptes que defineixen el projecte. Els articles 
han de ser de segona mà, estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, ja que la 
finalitat és que es puguin reutilitzar. 

Es realitzarà el diumenge 7 de maig de 2017 a la plaça de l’Església de Renau. 
L'horari previst de funcionament del mercat és de 11:00h a 15:00h. Es pot participar 
sent visitant, on l'accés és lliure i també com a venedor, on cal fer una inscripció i 
reserva prèvies. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una inscripció 
abans, a través del formulari electrònic disponible a l’enllaç: 

La reserva de l'espai te un cost de 5€ (3€ per als veïns i veïnes de Renau i de 
l’Argilaga) i dóna el dret a fer ús de l'espai d’exposició de 2x2 metres durant l’horari 
del mercat. (veure normativa punt 2.2). Cal seguir la normativa que us anunciem a 
continuació. 

 

NORMATIVA 

1. Destinataris 

1.1. El Mercat del Trasto de Renau no està destinat a la venda professional, ja 
siguin professionals d’antiquaris, artesans professional, etc.   

1.2. Hi podran participar persones individuals o entitats. 

2. Espais i horari 

2.1. L’horari d’obertura al públic serà de 11:00h a 15:00h. 

2.2. La zona d’exposició obrirà a les 09:30 hores per als expositors, per tal de 
poder fer la descàrrega i disposició de les parades, fins a les 10:30h. 
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2.3. L’assignació d’espais es realitzarà segons l’ordre d’inscripció. 

2.4. L’accés al mercat serà gratuït. 

2.5. L’hora de tancament del mercat serà a les 15:00, hora en què hauran 
d’estar recollides totes les parades. 

3. Inscripció 

3.1. Per inscriure’s com a paradista al mercat s’haurà d’emplenar el formulari 
electrònic disponible a l’enllaç: https://goo.gl/forms/fxOA1FvR2sosnOZz1  

3.2. Per a reservar un espai d’exposició, s’haurà d’efectuar un pagament de 5€ 
(3€ en el cas de veïns i veïnes de Renau i de l’Argilaga) a l’organització. Aquest 
pagament es farà el mateix dia del Mercat al personal de l’organització 
encarregat. S’entregarà un rebut conforme el pagament s’ha efectuat.  

3.3. Un cop feta la reserva de l’espai d’exposició s’enviarà un correu amb 
indicacions pràctiques i s’indicarà la plaça assignada. 

3.4. Les places s’assignaran en funció de la disponibilitat. No existeix la 
possibilitat d’adquirir més d’un espai per persona. 

3.5. La quota d’inscripció (aportació a l’associació organitzadora) dóna dret a 
la utilització d’un espai de 2x2m durant l’horari d’obertura al públic. 
S’obsequiarà als paradistes amb un tiquet per a vermut. 

3.6. Si no es disposa d’un espai d’exposició reservat no es podran vendre ni 
intercanviar articles. 

4. Exposició d’articles 

4.1. L’organització no aportarà taules, expositors o altres elements per a 
exhibir els articles a exposar. 

4.2. L’organització no es fa responsable de la pèrdua, robatori o trencament 
d’objectes personals o destinats a l’exposició. 

4.3. L'organització no intervindrà en cap cas en les transaccions entre 
venedors i compradors, ni en les possibles relacions de venda o d’intercanvi 
que es puguin establir. 

4.4. Al mercat es podran exposar articles personals de segona mà en bon 
estat, articles d’elaboració pròpia i objectes antics. 

4.5. Els articles a exhibir poden ser substituïts per una imatge o fotografia. 

4.6. En cap cas es podrà vendre begudes ni menjar, animals, ni productes 
perillosos o nocius. 

4.7. Els participants es comprometen a mantenir neta la parada i el seu entorn i 
a recollir selectivament els residus que s’hi generin. 
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4.8. Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica. L’organització es 
reserva el dret de fer retirar qualsevol element que no compleixi aquestes 
normes. 

5. Cancel·lació o ajornament per pluja 

5.1. En cas de pluja l’organització es reserva el dret de suspendre 
l’esdeveniment. 

5.2. L'avís de cancel·lació es realitzarà com a molt tard el mateix matí a 
primera hora, mitjançant el correu electrònic facilitat pels participants. En cas 
contrari, el mercat se celebrarà. 

6. Acceptació de les bases 

6.1. La inscripció suposa l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases, 
reservant-se el dret de decidir les mesures que siguin convenients en tot allò 
no previst en les mateixes, així com el dret d’admissió. 

 


