
ALERTA! Torna el troc* a Poblenou!

TROCA9
IX Fira d'Intercanvi del Poblenou

QUÈ ÉS?

Un   espai   per   aconseguir   aquella 
olla  que et   falta   i   canviar  aquella 
estufa que no fas servir!
Un  espai  per  intercanviar,  rebre  o  donar 
tots els objectes que vulguis - i creguis que 
a les altres els hi poden interessar!

Un espai per trocatejar a la teva manera!

*El troc és una operació econòmica a la  
que cada participant cedeix la propietat  
d'un be  (o d'un conjunt de béns) i en  
rep un altre.

El troc va ser l'única forma d'intercanvi  
de   moltes   economies   de  l'antiguitat. 
L'absència  de   la   circulació  de  moneda 
no era un obstacle per a la utilització  
d'unitats de compte.
 
El troc no va ser incompatible amb el  
desenvolupament   de   grans   civilitza
cions,   ben   organitzades   i   que   van  
perdurar durant segles.

Si tens algun dubte, no et preocupis... 
Apropa't i ja t'ho explicarem!
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No totes les herències passen 
de generació en generació
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Intercanvies o regales, 
tu decideixes... 

Aquí els   no valen!€



QUI SOM?

Fa   nou   anys   que   la   JOC,   un 
Moviment Obrer del barri, munta la 
Fira  d'Intercanvi. Des  de  fa  un  parell 
d'edicions, aquest moviment va creure que 
seria molt més enriquidor organitzar la fira 
juntament  amb  altres  col·lectius  del 
Poblenou per tal  d'establir  més relacions i 
entre tots, fer barri! Aquest any doncs, som 
més! 

Els   col∙lectius   que   enguany 
organitzen   i   col∙laboren   són: JOC 
(Joventut  Obrera  Cristiana), 9  GATS  del 
Taulat,  CSOA  La  Teixidora i, XIP 
(Xarxa d'Intercanvi del Poblenou).

PER   QUÈ   ALGÚ   MUNTA   AQUEST 
ESPAI? 

∙ Perquè el pastís escasseja!
Perquè  amb  els  temps  que  corren  molts 
veïns no tenen, o tenen justa, la capacitat 
econòmica  per  adquirir  tot  allò  que 
necessitem per cobrir les necessitats. 

∙ Perquè el pastís s'acaba!
Perquè som conscients que estem devorant 
els recursos del planeta i això és un primer 
petit pas per ser una mica menys golafres!... 

...i perquè sabem que el troc s'ha fet 
tota la vida i volem que continuï!

COM FUNCIONA?

Porta   aquells   objectes   que   creus 
que poden ser  útils  per algú altre 
però que per tu ja no ho són o no 
tens lloc on guardarlos!,  i  vine a 
buscar allò que et fa falta. 

Tu  mateixa  hauràs  d'anar  fent  els 
intercanvis o els trocs que et convinguin! 

 NO EUROS!
El  principal  i  més  important  aspecte  a 
destacar  del  mercat  és  que  cap 
intercanvi pot ferse amb diners!

 QUALITAT!
Porta   coses   al   mercat   que   siguin 
dignes   de   ser   intercanviades. 
Exposa objectes que estiguin en bon estat 
i néts, porta allò que saps que pot agradar 
i  com  a  tu  t’agradaria  trobar-ho.  Dóna 
valor al mercat!

 ACORDS!
Els canvis han de ser volguts per les dues 
parts. No es pot obligar a ningú a canviar 
res que no vulgui, cadascú és lliure de 
decidir si intercanvia o no els seus 
productes.

 CREA!
Saps fer coses amb les mans? 
No pensis a dur sempre allò vell, que ja no 
t’agrada o  no vols.  Crea coses noves i 
portales   al   mercat,   sorprèn   i 
ensenya!

 ULL!
No  abandonis  la  teva  parada  tota  sola  i 
tingues  compte  que  no  et  prenguin  res. 
Recorda  que un quan acabi  la Fira 
t'hauràs   d'endur   les   teves   perti
nences.

 BARRA LLIURE?
Estàs   disposada   a   regalar   algun/s 
objectes sense intercanviarlos?, fes-
ho saber marcant-los amb les enganxines o 
gomets verds que et donarem.

 CONEIX!
Aquesta  és  una  bona ocasió   per  a 
conèixer la gent del barri. Xerra, riu i 
gaudeix amb els intercanvis.

 INTERCANVIA CONEIXEMENTS
Si   vols   ensenyar   o   aprendre 
quelcom fesho saber!  Apropa’t  a  la 
parada de la XIP i  t’informaran  de la nova 
Xarxa d’Intercanvi del Poblenou.
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