
 

  



 

Mercapetit es va iniciar com una iniciativa d’un grups de mares que volien donar una 

segona vida a la roba de les seves criatures i van aconseguir muntar una activitat 

d’intercanvi agradable i participada el desembre de 2015. 

La idea de muntar un mercat especialitzat per a nadons, embarassades i petita infància 

va funcionar molt bé i aviat s’hi van interessar diferents artesans i petites marques que 

ja van tenir un lloc en la primera edició. El grup es va ampliar en la segona edició, 

celebrada el juny de 2016 al Centre de Barri Pou de la Figuera, que va comptar amb una 

quinzena de participants, on es va fer evident l’interès en mantenir l’activitat, amb una 

periodicitat quadrimestral. 

Presentem ara la propera edició, que tindrà lloc el 18 de desembre de 2016. 

Mercapetit ofereix productes i articles dedicats als bebès, a les criatures en els primers 

anys, a les mares, embarassades, dones... A la propera edició hi haurà: 

 roba de segona mà en molt bon estat i preu del tot accessible,  

 roba i accessoris per a la primera infància de marques artesanes i alternatives,  

 jocs i  joguines fets a prop amb materials naturals,  

 productes de cosmètica natural...  

 i també tallers sobre temes de criatures... 

Donem prioritat a les famílies, individualment o en grups, i volem especialment fer lloc 

a la gent i les entitats del barri. 

A la vegada volem oferir productes originals, que es venen a botigues o centres molt 

especialitzats, que no són fàcils de trobar en els medis més comercials, i que tenen 

especial cura en els materials que fan servir, perquè siguin naturals i de proximitat. 

Contactem el vostre centre per demanar la col·laboració en dos sentits, per fer-ne 

difusió, i en els aspectes específics que el vostre camp d’activitat pugui proporcionar. 



 

Planifiquem la instal·lació d’unes 20 parades, que voldríem distribuir entre: 

 8 parades de segona mà, portades per famílies 

 1 parada de segona mà col·lectiva, amb roba proporcionada per escoles bressol 

 1 parada de menjars 

 1 parades informativa, de Mercpapetit, artesans relacionats que no hagin pogut 

participar, entitats que vulguin difondre la seva activitat... 

 9 parades d’articles d’artesania, roba, acessoris, joguines... 

Durant el matí, a la sala contígua hi huarà tallers sobre temes relacionats amb els 

productes que s’ofereixen al mercat, activitats realcionades amb els nens petits, com 

massatge, ioga... i un taller de teatre còmic, per gestionar les emcoions a través de 

l’humor. 

Estem treballant per comptar amb un grup de voluntariat que pugui ajudar a organitzar 

i atendre la parada col·lectiva, en la qual volem canalitzar l’intercanvi de materials 

relacionats amb els nens petits. També voldríem promoure l’empatia i col·laboració 

entre centres i entre col·lectius de diverses edats. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCAPETIT 

T. 699 300 814 

mercapetit@gmail.com 

https://es-es.facebook.com/mercapetit/ 

http://yooying.com/_mercapetit?lang=es 
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