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Llarga vida als “trastos”
Segon aniversari del mercat ambulant “Todo a un euro” de Two Market Barcelona

El passat cap de setmana es va celebrar una nova edició 
del mercat ambulant “Todo a un euro” de Two Market 
Barcelona, que enguany celebra el seu segon aniversari. 
Durant el dissabte i el diumenge, desenes de persones varen 
arribar a l’Ovella Negra del Poblenou buscant la millor ganga 
pel preu d’un euro. Tot està permès: des de llençols per al llit 
fins a vestits de gala, passant per joguines o vinils. Això és el 
que reuneix, una vegada al mes, públic de tota mena.
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La Comunitat Two Market Barcelona Second Hand va celebrar els 
passats dies 7 i 8 de novembre el seu habitual mercat ambulant de se-
gona mà amb tots els productes a un euro. Avui dia, és un dels pocs 
mercats d’aquest tipus que s’organitza de manera mensual. Aquesta 
vegada, la cerveseria l’Ovella Negra del Poblenou va ser el lloc d’aco-
llida per a compradors i venedors. Aquest establiment va començar a 
col·laborar amb Two Market en accions socials fa quasi tres anys i en 
moltes ocasions reben suport per la seva part. Des de l’Ovella Negra 
varen apostar els primers per aquest tipus de moviment sense pen-
sar en temes econòmics propis.

Per tal d’aconseguir que els objectius siguin assolibles per a tots, 
tant per a ells com per als que compren i venen, l’accés al mercat és 
lliure i qualsevol persona no professional pot exposar tot el materi-
al sobrant. Malgrat que la roba i els accessoris siguin normalment els 
protagonistes, també podem trobar grans quantitats de discos, lli-
bres, vídeos i, fins i tot, joguines i electrodomèstics.

Aquesta iniciativa va néixer l’any 2010 seguint la filosofia que “re-
utilitzar és la millor manera de reciclar”. L’objectiu principal és gene-
ral menys escombraries, enviant una menor quantitat d’objectes a 
l’abocador. La millor manera, doncs, és aconseguir que les coses can-
viïn de mans i que un altre li pugui donar la utilitat a quelcom que 
per a tu ja no la té.

Però no va ser fins al juliol de 2011 que el mercat va començar a 
realitzar-se de manera constant amb el propòsit de ser un esdeveni-
ment social i popular. Per això, després de la seva consolidació, el 
Two Market està obrint un altre tipus d’esdeveniments de diferents 
temàtiques: horts urbans, música i cultura es troben en el punt de 
mira dels organitzadors.
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1. La major part dels venedors 
aprofiten per cercar-li una nova 
vida a les peces de roba que ja no 
es posen. Se’n poden trobar per a 
totes les edats i gustos.

2. El preu de l’entrada és d’un 
euro, però pots sortir i tornar a 
dins tantes vegades com vulguis 
amb un segell que et posen a la 
mà abans de sortir.

3. Les dues grans sales que 
conformen l’Ovella Negra es 
buiden de taules i cadires per 
deixar lloc als venedors.

4. La cultura retro està molt 
present al mercat, ja que es poden 
trobar objectes antics com, per 
exemple, vinils o cintes de vídeo, 
que avui dia són difícils de trobar a 
les botigues convencionals. 

5. Entre paradeta i paradeta, la 
gent aprofita per prendre una 
cervesa o menjar uns natxos per 
agafar foces. 

6. S’ofereixen també bosses de 
tela a un euro amb la imatge 
corporativa del Two Market. 
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