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Dóna una segona vida
als teus llibres!

És més 
sostenible,

redueix residus
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el consum
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Una opció
més econòmica

Fomenta
el respecte

i cura del llibre

Els propers dies 13 i 14 de juliol 
organitzem el mercat d’intercanvi de llibres. 

Aquest any per a intentar equilibrar l’oferta i la demanda hem decidit establir 
un preu més semblant al que podem trobar al mercat. 

El preu establert és de 10€ per llibre. 
I prioritzarem a aquelles famílies que vinguin a vendre i a comprar 

respecte les que només vinguin a comprar.

El funcionament del mercat serà el següent:

Des de l’AFA només habilitem l’espai, i organitzem els grups. 
No intervenim a cap compra i venda, que s’ha de fer entre les pròpies famílies. 

Tampoc podem estar segurs que hi hagi oferta per tota la demanda. 

-  Compradors de llibres de 1er de la ESO 
-  Aquelles persones de 1r, 2n, 3r i 4t ESO, 
 que portin llibres per a vendre i que vulguin 
 comprar-ne per al proper curs. 
 Aquells que hagin portat llibres de 4t de la ESO   
 tindran prioritat a l’endemà a l’hora de comprar   
 llibres de batxillerat.

- Persones que vulguin comprar, però no tinguin   
 llibres per vendre.

-  A tothom que vulgui comprar o vendre llibres 
 de batxillerat. Els que venen llibres, o n’hagin   
 venut el dia anterior tindran prioritat en la compra. 
- Tothom que no hagi pogut fer compra/venda el  
 dia anterior en cas que quedin llibres per vendre.

Dimarts dia 13 
19h, convoquem: 

20h, convoquem:

Dimecres dia 14
19h, convoquem:


