
“II Montbau Market ”, 16 de desembre de 2018 

BASES DE PARTICIPACIÓ I CONDICIONS 

 

1. ORGANITZACIÓ, LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ: 

El “II Montbau Market” es durà a terme el proper 16 de desembre de              
2018. Està organitzat per la Sala Polivalent de Montbau, l’Escola Els           
Pins, AMPA Escola Els Pins, EBM Arboç, AMPA EBM Arboç, Escola           
Baloo, AMPA Escola Baloo, EBM Harmonia, AMPA EBM Harmonia i          
AEEF Montbau. El Mercat se celebrarà a la Sala Polivalent de           
Montbau, Carrer de Domènech i Montaner, 3, 08035 Barcelona.         
L’horari del mercat serà d’11:00 a 14.00h, sent necessària la presència           
dels participants a les entre 09.30 i 10.00 per muntar el mercat. 

 

2. OBJECTIUS DEL “II Montbau Market”  

El Montbau Market neix d’una proposta de la Sala Polivalent de           
Montbau a les diferents escoles del barri, arran del coneixement de les            
anteriors iniciatives en anys anteriors de l’Escola els Pins amb el seu            
mercat d’intercanvi de la joguina i de l’Escola Harmonia amb  roba de            
segona mà . 

L’objectiu principal és organitzar i participar en una iniciativa de barri,           
solidària i col·laborativa, comptant amb les diferents escoles, AMPAS         
del barri i altres agents.  

És una iniciativa solidària, i per això,els beneficis obtinguts aniran per           
col·laborar amb la Marató de TV3, que enguany va destinada al           
Càncer.  

S’ubicarà una guardiola perquè, a més, tots els visitants puguin fer la            
seva aportació en aquest gest benèfic. Cal, per tant, la màxima difusió            
de l’esdeveniment. 

3. FUNCIONAMENT DEL II Montbau Market  

Aquesta iniciativa està pensada perquè totes les famílies de les          
diferents escoles que vulguin, hi puguin participar de forma         



organitzada i col·laborativa i que els seus alumnes també s’hi puguin           
implicar. 

Les paradetes s’organitzaran per classes.Hi haurà tres taules per         
escola (una per cicle) més dues per escola bressol. No hi ha límit de              
venedors. 

Al final de la jornada, cada taula donarà els beneficis obtinguts a la             
Marató de TV3  

Aquesta activitat és voluntària però val la pena informar que els           
alumnes també estaràn implicats en aquesta iniciativa pel caràcter         
educatiu, social i col·laboratiu. Tindran una tasca molt important, la          
decoració de les taules. 

La Sala Polivalent de Montbau s’encarregarà de dinamitzar la jornada          
d’una manera festiva i lúdica amb un cercavila i jocs infantils per tal             
que els infants estiguin actius. 

4. PRE-INSCRIPCIÓ i INSCRIPCIÓ: 

Podran participar en el mercat totes aquelles famílies que facin la           
sol·licitud en temps i forma estipulats, i posteriorment sigui acceptada          
per l’organització. És imprescindible inscriure’s per tenir dret a una          
parada de venda al mercat. 
 
La inscripció es farà a través del següent formulari electrònic, es farà            
el registre d’una persona com a responsable de taula i interlocutor i            
també s’hi faran constar els venedors que portaran els seus productes. 

https://goo.gl/forms/COdaWdslFfqB22Ws2 

La presència i col·laboració dels menors d’edat a la parada està           
permesa, sempre que una persona major d’edat que tingui la parada           
assignada estigui present i sota la responsabilitat d’aquesta.  

El període d’inscripció estarà obert fins al dia 10 de desembre de 2018             
a les 23.59.59. 

 

 

https://goo.gl/forms/COdaWdslFfqB22Ws2


5. ASSIGNACIÓ DE PARADES – DIA MERCAT 

La Sala Polivalent gestiona la ubicació de les parades i fa l’assignació            
de les parades per classe i escoles.  

Les taules de les parades seran gestionades per la Sala Polivalent, tot            
i que l’AMPA de l’Escola els Pins i l’AEEF podran aportar taules si és              
necessari. 

No s’admeten parades muntades de forma espontània en espais no          
assignats sense haver-les inscrit i autoritzat prèviament.      

 

6. ARTICLES PROHIBITS 

La finalitat del mercat és  la venda d’articles de segona mà  amb           
finalitat solidària. Els participants podran establir el preu que         
considerin oportú per als seus béns . Les mercaderies han d’estar en            
bon estat de funcionament. Els articles que preferentment tenen         
cabuda en aquest mercadet són joguines, roba de segona mà, llibres i            
contes. 

Estarà completament prohibida la venda de: 

- Productes o materials que necessiten llicència per poder 
vendre’s,  

- Productes envasats que continguin gasos, líquids o substàncies 
que suposin un risc per als visitants del mercat. 

- Qualsevol producte trencat o en mal estat. 
- Qualsevol producte que no sigui propietat de l’expositor, o no 

tingui l’autorització del seu propietari. 
- Qualsevol producte audiovisual no original (DVD, pel·lícules, 

cintes, etc) 

 

7. OBLIGACIONS DELS EXPOSITORS 

Les persones que han obtingut una parada de venda es comprometen           
a: 



- Exposar el seu material de venda el dia de celebració del mercat 
entre les 11:00 i les 14:00h a la parada assignada. Ni començar 
ni recollir abans de les hores establertes. 

- Recollir tot el material que resti a la parada en el moment del 
tancament del mercat, les 14.00h. Tindran 30 minuts per deixar 
la parada tal com l’han trobat abans del mercat, és a dir, neta i 
amb tot el material no venut recollit. 

- No vendre productes considerats prohibits a les normes del 
mercat. 

- No utilitzar objectes o aparells per fer o reforçar el volum de la 
publicitat verbal, ni aparells de música, o tot lo que faci més 
volum que la veu humana. 

- Pel caràcter solidari del mercat, l’expositor donarà tots els 
guanys obtinguts a la Marató 

- Exposar objectes en un estat normal d’ús, no excessivament 
bruts i, sobretot, no trencats. L’organització no es farà 
responsable de l’estat del material de l’expositor. 

- Romandre a la parada durant l’horari del mercat. 

 

8. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS PER PART DE       
L’ORGANITZACIÓ 

L’organització no és responsable de les transaccions entre        
compradors i venedors, no és interlocutora ni mediadora. 
L’organització no és responsable de l’estat del material exposat pels          
expositors ni de les condicions de venda. 

L’organització no és responsable de qualsevol dany, directe o         
indirecte, o robatori del material exposat per l’expositor, produït en el           
recinte del mercat durant les hores en què es celebri aquest, inclòs el             
temps necessari per al muntatge i desmuntatge. 

L’organització no és responsable de qualsevol dany, directe o         
indirecte, produït per qualsevol condició atmosfèrica el dia del mercat. 

 

 


