
Comunicat sobre el Mercat d’Intercanvi de Sant Andreu de Palomar.
 
El passat 17 de juliol, i organitzat per la Comissió de Suport Mutu, va tenir lloc a la Plaça 
Orfila el primer Mercat d’Intercanvi de la Assemblea de Sant Andreu de Palomar. L’acció va 
començar a les 11 del matí i es va allargar fins a les 14 h.
El mercat es va dur a terme sense cap incident i dins del caire festiu propi d’aquests tipus 
d’activitat. Tot i així, cal destacar que a primera hora va fer acte de presència la Guàrdia 
Urbana, on va requerir la presència d’un  interlocutor. Després d’una petita discussió sense més 
importància ens van comentar que per una propera vegada fóra convenient que informéssim a la 
seu del Districte de l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments, així mateix ens van informar 
de la prohibició de lligar les pancartes als arbres, degut a una normativa municipal de medi 
ambient.   
El mercat estava dividit en tres parts. Per una banda hi havia paradetes on la gent intercanviava 
productes per altres productes segons la seva conveniència, per altra banda hi havia una zona on 
les persones deixaven objectes per qui els volgués i se’n duien allò que necessitaven, i per últim 
hi havia una zona gratuïta, on qualsevol se’n podia endur allò que desitgés.
Durant tot el matí, va haver-hi força concurrència i va estar força animat. A més a més de les 
taules d’intercanvi muntades por la Comissió, van fer-hi cap altres persones més avesades en 
aquest tipus de mercats. A part de les parades clàssiques d’intercanvi, cal destacar la presència 
del senyor Rafel, de Nou Barris, que es dedicava a Intercanvià idees i pensaments, molt d’ells 
enginyosos i divertits i que van ajudar a engrescar força la fira.
Malgrat l’èxit de participació, cal destacar la poca presència de la gent de Sant Andreu, així com 
de l’Assemblea. Probablement aquest fet es degui a una manca de difusió generalitzada i a la 
concurrència de la data estiuenca en que vam organitzar aquesta activitat. Tot i així, el mercat 
va ser tot un èxit i els organitzadors varem recollir les demandes de la gent per que aquest tipus 
d’activitat es vagi programant més sovint.
Salut,
Comissió de Suport Mutu de l’Assemblea de Sant Andreu de Palomar.
 
 
  


