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PROMOCIÓ DE MERCATS D’INTERCANVI I/O BOTIGUES 

DE SEGONA MÀ. EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Mercat de RECanvi Escolar i Mercat de RECanvi de Valls - Fira d’intercanvi 

i Segona mà (Catalunya) 

Descripció 

Valls és la capital de la comarca de l’Alt Camp, amb una població de 24.553 habitants1. Des 

de l’any 2016, amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de 

Valls impulsa anualment la celebració del Mercat de RECanvi Escolar amb el suport de 

l'Agència de Residus de Catalunya i amb l'objectiu de sensibilitzar als alumnes sobre la 

possibilitat de reutilitzar objectes, de la importància d’allargar la vida útil dels objectes i de 

compartir recursos. 

Els alumnes de 5è de primària de totes les escoles de Valls i els de 5è i 6è de l’escola Rocabruna 

de Picamoixons participen en el Mercat de RECanvi Escolar portant objectes en desús com, 

per exemple, joguines, llibres, material escolar o esportiu, etc., per a poder intercanviar-los amb 

altres alumnes. Prèviament al dia de la celebració del mercat, a través del professorat, es 

realitzen formacions amb els alumnes en l’àmbit de la prevenció de residus i la importància 

sobre compartir i intercanviar material en desús però que es troba bon estat, allargant la seva 

vida útil. Durant el dia del Mercat de RECanvi Escolar es realitza una xerrada amb la finalitat 

de conscienciar als infants sobre la prevenció de residus i repassar els conceptes adquirits 

prèviament a classe.  

Els alumnes de cada escola i els objectes aportats compten amb un adhesiu d’un determinat 

color assignat a cada centre per a facilitar el reconeixement entre centres i alumnes. A més, 

els objectes duen el nom de cada alumne a l'etiqueta i el pes aproximat, per així poder calcular 

el pes dels residus evitats. 

 

 
1 Idescat, 2021. 
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Figura 1. Alumnes participant al mercat del RECanvi Escolar 2016. Font: Escola Claret Valls, 2016. 

Durant la celebració del mercat, els intercanvis efectuats es comptabilitzen en un cartell de 

grans dimensions per a què tothom pugui saber el nombre d'intercanvis en cada moment i el 

pes total de residus evitats. Addicionalment, els alumnes que realitzen un intercanvi tenen 

l’oportunitat de fer-se una fotografia donant-se la mà en un photocall instal·lat.  

 

 
Figura 2. Alumnes del mercat del RECanvi Escolar 2016 al photocall. Font: Ajuntament de Valls, 2016. 
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Per altra banda, des de l’any 2009 es celebra el Mercat del RECanvi de Valls on tots els 

ciutadans poden intercanviar objectes, llibres, joguines, petits electrodomèstics, roba i altres 

productes que estiguin en bon estat. 

Les set primeres edicions (els anys 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 i 2017) van ser només 

mercats d’intercanvi i donació. En aquest sentit, en cas que l’usuari que volgués intercanviar 

un objecte, no trobés cap oportunitat d’intercanvi, hi havia l’opció de bescanviar-ho per altres 

serveis com, per exemple, classes d’informàtica, de cuina, de guitarra, de català, conversa en 

anglès, acompanyar a gent gran o cura de mascotes, entre d’altres.  

A més, es van habilitar “parades pont o intermèdies” corresponents a taules assignades a 

entitats socials com la Creu Roja o Càritas, dedicades a vendre a un preu simbòlic pastissos o 

marxandatge. Aquests productes es podien fer servir per intercanviar-los per objectes, en el 

cas que dues persones no es posessin d’acord amb el material a intercanviar, podien utilitzar 

els objectes d’aquestes parades per a realitzar els intercanvis, integrant així, la vessant social 

dins d’una iniciativa de foment de la reutilització. 

Per la seva part, en les darreres dues edicions, efectuades l’any 2019 i el 2021 no era obligatori 

dur un objecte en desús per accedir al mercat, així doncs es va incloure la compravenda 

d’objectes de segona mà per a fomentar la participació. 

Per a participar en el mercat, és imprescindible omplir un fulletó d’inscripció, de forma 

telemàtica enviant-ho per correu electrònic o bé, per telèfon. Cada participant, prèviament 

apuntat a l’esdeveniment, compta amb una taula per poder exposar tots els objectes i serveis 

que s’ofereixen. 

 

Figura 3. Mercat del RECanvi, 2016. Font:. infoCamp de Tarragona, 2016. Font: Ajuntament de Valls, 2016. 



   Redacció: juliol 2022 

 

 

 
 

Figura 4. Fulletó d’inscripció a la Fira d’Intercanvi i segona mà. Font: Ajuntament de Valls, 2022. 

Paral·lelament, es va posar a disposició un portal web (https://www.re-canvi-valls.cat/) per 

anunciar els objectes susceptibles de ser intercanviats o donats. A través d’aquest portal, 

qualsevol persona es pot registrar i omplir un formulari introduint les dades necessàries per 

publicar un anunci, especificant si és un objecte o un servei, si es dona o s’intercanvia, 

característiques del seu estat de conservació, etc. Així mateix, es recomana afegir una 

descripció detallada i imatges per complementar i augmentar la visibilitat de l’anunci2. En cas 

que alguna persona estigui interessada en algun objecte o servei pot posar-se en contacte 

amb l’anunciant a través dels mitjans indicats per la persona, habitualment telèfon o correu 

electrònic.  

 

 
2 Aquest caduca passat 180 dies i automàticament l’usuari rep un correu de recordatori amb la possibilitat de renovar-lo. 
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Figura 5. Publicitat del mercat, de RE Canvi. Font: Ajuntament de Valls, 2016. 

El portal web permet visualitzar tots els productes, objectes i serveis susceptibles de ser 

intercanviats de forma ordenada i classificada segons tipologia, facilitant l’intercanvi i 

fomentant el consum responsable i la prevenció de residus. No obstant això, actualment el 

portal web es troba en desús, degut al sorgiment d’altres plataformes virtuals d’àmbit local 

com, per exemple, la Recicleria Digital (Telegram) que permet realitzar intercanvis d’objectes 

entre ciutadans de tota la comarca de de Tarragona.  

 
Figura 6. Portal web del Mercat de RECanvi. Font: https://www.re-canvi-valls.cat/ 
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Resultats 

Pel que fa al nombre d’alumnes que han participat en les diferents edicions del Mercat de 

RECanvi Escolar de Valls, l’any 2017 va ser l’edició amb menys alumnes, 241 i l’any 2016 l’edició 

amb més alumnes, 268 participants. 

 

Figura 7. Nombre de participants i any en el Mercat de RECanvi Escolar. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de 

Valls, 2022. 

En relació als costos que suposa el desenvolupament del Mercat del RECanvi Escolar, al 

realitzar-se en un equipament municipal, no requereix costos de lloguer de l’espai. La despesa 

principal és el personal propi de l’Ajuntament, tant tècnics com brigada municipal per poder 

dur a terme l’esdeveniment, així com també la contractació de personal per dinamitzar 

l’activitat. 

Altres despeses són els autobusos per transportar els alumnes des de l’escola fins al punt de 

celebració del Mercat o l’ús d’etiquetes adhesives de colors.  

  



   Redacció: juliol 2022 

 

 

Any Tècnics Brigada Monitors 
Etiquetes 

adhesives 
Autobús Total 

2016 1.002,25€ 181,80€ 144€ 90,16€ 200€ 1.618,21€ 

2017 897,45€ 183,60€ 516,67€ - 200€ 1.797,72€ 

2018 897,45€ 275,80€ 468€ 207,79€ 200€ 2.049,04€ 

2019 897,45€ 275,80€ 420€ - 200€ 2.029,70€ 

 

Taula 1. Costos d’organització del Mercat de RECanvi Escolar. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Valls 2022. 

En el cas del Mercat de RECanvi Escolar, l’any de la primera edició (2016) els alumnes van 

portar 837 objectes i van intercanviar 542 objectes, suposant un 64,9% de tots els objectes 

aportats, evitant la generació de 147,28 kg de residus. L’any següent, al 2017, els alumnes van 

portar 778 objectes i es van intercanviar 487 (62,6% dels objectes aportats), evitant la generació 

de 127 kg de residus. Durant la tercera edició, l’any 2018, els alumnes van dur un total de 745 

objectes, se’n van intercanviar 526 (un 70% d’objectes aportats), evitant la generació de 

139,012 kg de residus. 

 

Figura 8. Nombre d’objectes portats, intercanviats i no intercanviats dels anys 2016, 2017 i 2018. Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades de l’Ajuntament de Valls, 2022. 
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En aquest sentit, s’estima que es va aconseguir evitar aproximadament 0,5 kg de residus per 

alumne en cada edició de les quals es disposen dades. 

Any 
Kg de residu 

evitat/alumne 

2009 0,550 kg 

2010 0,530 kg 

2017 0,525 kg 

2019 0,535 kg 
 

Taula 2. Pes de residus evitats per alumne en cada edició. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Valls 2022. 

Pel que fa al Mercat de RECanvi de Valls, tot i que se celebra des del 2009, només hi ha dades 

a partir de l’any 2016. Així doncs entre el 2016 i el 2018 és van intercanviar un total de 343 

objectes, evitant així 380 kg de residus. A partir de l’any 2019 és va modificar el format i es va 

implementar la Fira d’intercanvi i Segona mà. Aquell mateix any, es van vendre 337 objectes i 

se’n van donar 90, a part dels 48 intercanviats, evitant la generació de 201,92 kg de residus.  

 

Figura 9. Objectes intercanviats, donats i venuts l’any 2019. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Valls, 2022. 
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La participació ha anat fluctuant al llarg dels anys, essent l’any 2009 el de major participació 

amb 79 persones i l’any 2021 el de menor participació amb 12 persones, associat 

principalment als efectes de la pandèmia, tot i que també relacionat amb el grau de difusió 

de l’esdeveniment. 

 

Figura 10. Nombre de participants i any en el Mercat de RECanvi. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Valls, 

2022. 

En relació als costos associats al desenvolupament de les primeres edicions, sota el nom del 

Mercat de RECanvi, i les últimes que ja formen part de la Fira d’intercanvi i de segona mà, no 

requereixen d’una despesa associada al lloguer de l’espai, atès que es celebra en equipaments 

municipals o a la via pública. No obstant això, existeixen despeses associades a la difusió del 

mercat mitjançant la creació i publicació d’anuncis a la premsa local, pancartes i fulletons.  

Així mateix, es comptabilitzen depeses associades a la contractació d’informadors ambientals 

encarregats d’explicar el funcionament i dirigir als participants. Per altra banda, també cal 

afegir el cost del personal municipal que participa en el disseny, control i desenvolupament 

del Mercat del RECanvi i dues persones de la brigada municipal que col·laboren en el 

muntatge i desmuntatge de les instal·lacions.  
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Any 
Disseny 

gràfic 

Pancartes i 

fulletons 
Publicitat 

Informador 

ambiental 
Total 

2009 747,40€ 1.114,03€ 935,48€ 250€ 3.046,91€ 

2010 30,81€ 972,63€ 800,75€ 180€ 2.084,19€ 

2017 - 1.075,69€ 2.279,36€ 90,75€ 3.445,8€ 

2019 500€ 1.047,88€ 2.786,61€ 240,02€ 5.524,51€ 
 

Taula 3. Costos d’organització del Mercat de RECanvi dels anys 2009, 2010, 2017 i de la Fira d’Intercanvi i Segona Mà de l’any 2019. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Valls 2022. 

Més informació 

Ajuntament de Valls 

Contacte: mediambient@valls.cat    

 

 

 


