


Especial

segona mà

Algun futuròleg de pega va vaticinar, quan es van 
començar a popularitzar les botigues i els mercats 
de segona mà que seria una moda passatgera. Segur 
que avui en dia no està pas content del seu vaticini. 
Amb les dades macroeconòmiques donant fe que el 
pitjor de la crisi econòmica ja és història i el consum 
repuntant, la segona mà segueix encara més forta 
com una de les potes sobre les que descansa l'oferta 
de tot tipus de producte. Si una dècada enrere asso-
ciàvem "segona mà" als cotxes i hi havia qui encara 

arrufava el nas desconfiant de les prestacions d'un 
producte per no ser nou de trinca, avui en dia tro-
bem un mercat especialitzat, que sintonitza amb el 
consumidor bàsicament pel preu. 

I és normal que així sigui. L'etiqueta de segona mà 
s'associa a oportunitat, a ocasió. Des de moda a elec-
trodomèstics, passant per materials de tot tipus, tot 
allò que necessitem i que es troba en bones condici-
ons tot i no ser nou ens interessa. O no? 

LES OPORTUNITATS MAI PASSEN DE MODA
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segona mà

ELS AVANTATGES
1) El preu. El pro-
ducte de segona mà és 
necessàriament més 
econòmic i per tant 
més buscat.

2) Sense tempora-
des ni modes. Molts 
cops el mercat princi-
pal deixa de comercia-
litzar productes que 
passen a ser difícils 
de trobar. La vida als 
de segona mà és molt 
més allargada.
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Especial

segona mà

T'agrada queixar-te del preu que val moblar casa teva. 
És perquè vols. Els mobles de segona mà són una 
alternativa econòmica i molt vàlida. Un moble antic 
és barat, està net i pot ser més bonic que els nous.
Augmenta cada dia l'oferta de mobles de segona mà 
i en perfecte estat. Podem trobar de tot: taules, llits, 
prestatgeries, sofàs o fins i tot alguns accessoris. A 
Mataró hi ha diferents establiments especialitzats 
en compra i venda de mobles usats. 

No només és el preu. També és l'estil. Vivim en una 
societat on sembla que només hagin d'existir els desig-
nis de disseny d'una marca sueca i en canvi les cases 
acumulen mobles amb història, estil i personalitat. 

En molts casos, els venedors accepten canvis. 
Imagina't el que seria molt útil per desfer-te del 
bressol del teu fill, que ara té 10 anys, i canviar-lo 
per una nova taula per al menjador, per exemple. 

Un altre ús per al mateix moble 
Dins la moda vintage, també destaca el donar una 
segona vida i un segon ús a un moble històric. Per 
exemple els tocadors antics, que ara poca gent utilitza, 

mobles de segonà mà

i per què no?

Si estan en 
perfectes  
condicions, 
els productes 
tenen dues i 
tres vides!

VENDA
en

poden canviar de personalitat amb una mica de pin-
tura i ser una prestatgeria retro que fem servir. Les 
vetustes taules de menjador, per exemple, les po-
dem combinar a casa amb altres elements moderns.

I el moble del toca-discos? I la llitera dels nens que 
ja no viuen amb nosaltres? I tot aquell estudi que 
està impecable després d'anys d'aguantar llibres? 
Deixa't seduir pel mobiliari de segona mà!
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al mercat del moble
l'important és l'ocasió

Si estan en 
perfectes  
condicions, 
els productes 
tenen dues i 
tres vides!

VENDA
El mercat de mobles de segona mà a Mataró va tenir 
un pioner: el Mercat del Moble. Ells van iniciar fa set 
anys la comercialització d'aquest tipus de mobiliari 
des de la seva botiga al Polígon del Pla d'en Boet, la 
mateixa que ara s'enfoca més a un tipus de moble 
que pràcticament iguala en preu el de segona mà 
però que a més a més és nou. El moble d'ocasió, 
outlet, descatalogats o restes de fàbrica. 

Explica Marc López, director del Mercat del Moble 
que "el preu dels mobles és ara tan baix que es pot 
trobar moble nou a preu de segona mà i és per això 

que volem oferir els millors productes als mataro-
nins ampliant les instal·lacions amb una nova zona 
especialitzada en aquest mobiliari a uns preus molt 
assequibles.

La referència 
Així, el Mercat del Moble manté una divisió per als 
mobles de segona mà però accentua la seva aposta 
a la botiga del Pla d'en Boet en tot aquest nou seg-
ment que ofereix producte nou a preus molt ajustats.  
I consolida la seva venda, també, on-line a mercat-
delmoble.es que els situa com a líders del sector.
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Especial

segona mà

No és l'aspecte més rellevant, segurament la gran 
majoria no ho tenen present, però incentivant el mer-
cat de segona mà també fem una opció de consci-
ència, una aposta pel reciclatge. Un favor ambiental.
 
No hem d'oblidar, que cal donar una segona vida i 
oportunitat a tots els nostres productes usats. En 
comprar productes de segona mà estem reciclant, 
la qual cosa afavoreix al medi ambient. En un mo-
ment d'afectació ambiental derivada de la indústria, 
donar més llarga vida als productes és una opció 
sensata i necessària.

Un altre gran avantatge és l'aparició de botiges on-
line de segona mà, ja que ens brinden la possibilitat 
de comprar des de casa tranquil·lament. D'aquesta 
manera el producte vell es compra igual que l'últi-
ma tendència.

també per consciència,

també reciclem
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MOC: compra i venda
al millor preu

Treballen de forma seriosa, 
transparent i responsable

TAMBÉ...
1) No compren sistema  
informàtic, mòbils, joies, roba 
o teles, mobles danyats o amb 
corc, mobles incomplets, petites 
decoracions 

2) Venen matalassos i somiers 
nous de primera mà. 

MOC Mobles d'Ocasió va arribar a Mataró l'any 2012 
però és una empresa amb més de 15 anys d'expe-
riència al mercat de compra i venda de mobles de 
segona mà, amb la finalitat d'arribar al client de 
menor poder adquisitiu, amb preus en productes 
de primera necessitat i bona qualitat a baix cost. 
Treballen dia a dia en el servei al client, satisfent 
tant als nostres compradors com també als nostres 
proveïdors. Amb una forma de treball transparent, 
seriosa i responsable 

Què compren?
El seu departament de compra taxa i compra  tot 
article que es trobi en bon estat i que sigui vendible, 
com per exemple: Habitacions completes, menja-
dors, sofàs, taules, cadires, electrodomèstics, llums, 
decoració, quadres, antiguitats, mobiliari d'oficina i 
de negoci, música i pel·lícules, discos de vinil, tele-
visions i ràdios, bicicletes, màquines d'exercicis, etc.
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Especial

segona mà

Quan les dificultats econòmiques emergeixen i esti-
ren les butxaques dels consumidors fins a deixar-les 
tremolant, l’enginy i les idees per poder tirar en-
davant –i alhora mantenir-se al capdavant de les 
tendències en moda– es multipliquen. Per això si 
una moda –que no és moda– deixa enrere la crisi 
econòmica, és l'aposta per anar vintage. I tant les 
botigues com els mercats de roba antiga s'han con-
vertit en quelcom "trendy". 

Algú dirà que la consciència col·lectiva del reci-
clatge s’ha despertat però és cert que hi ha gent 

vestint roba antiga, 
que haurien dut les 
seves àvies, que mai 
ho haurien dit. 

L’atracció del públic 
jove envers la moda 
retro o vintage ha 
anat creixent i no 
deixa de suposar, 
o si més no d'in-
sinuar, una petita 

ANAR VINTAGE

LA MODA QUE NO ÉS MODA

"La roba de la 
iaia" pot ser 
ara un jersei 
vigent i a 

més el trobes 
tirat de preu

VENDA
en

esmena al consumisme continu 
pel qual una peça de roba només 
té vigència d'una temporada. I, 
per si fos poc, comprant vintage 
s'estalvia.
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ROBA VINTATGE MADE IN USA
QUE ES VEN A PES

Des del passat agost a Mataró hi ha una botiga de 
roba revolucionària, pionera a casa nostra un con-
cepte molt popular als Estats Units: la roba a pes. A 
Flamingos estan especialitzats en la roba vintage, 
de totes les èpoques, dels 50 fins als 90 i venen les 
peces segons el seu pes. Tal com ho senten. Aquí 
no es paga la marca, no es paga el disseny. Es paga 
pel que val, pel que pesa la peça. Tenen moda tant 
d'home com de dona i òbviament quinzenalment 
renoven el seu estoc i cada dia tenen material nou. 
Tota la roba és importada dels Estats Units i això és 
el que fa Flamingos diferent de tota la resta.

A Flamingos, cada peça és pràcticament única pel que 
el millor és entrar-hi, buscar i remenar per trobar la 
peça que estàs buscant i pagar-la segons el seu pes. 
Hi ha tot tipus de roba per a clientela de tot gust i 
edat, amb predomini de la roba americana, des dels 
texans a la samarrweta més estàndard.

Flamingos importa la roba des d'Amèrica i la tracta i 
la higienitza d'acord a les normes de la Unió Europea. 
No compren roba de particulars, ja que només ve-
nen el que s'importa permetent un nou concepte de 
compra, més econòmic, aquí a Mataró.
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tot tipus de productes
a preus imbatIibles
Maresme Ocasió i Stopocasion és la botiga física i 
on-line d'articles de segona mà on pots trobar tot 
tipus de productes d'ocasió a preus imbatibles. Estan 
especialitzats en construcció i indústria, toquen des 
d'automòbils a eines, passant per electrodomèstics, 
mobles, ferreteria, objectes i decoració i molt més! 
 
És recomanable entrar a la web stopocasion.com i 
llegir la secció dedicada a les preguntes freqüents, 
així com a les condicions generals. S'hi pot trobar 
informació relativa a la garantia dels productes que 
venen, els terminis d'entrega i les formes de pagament.
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canviar electrodomèstics
al millor preu

El mercat d'electrodomèstics de segona mà és cada 
vegada més gran i representa una molt bona opció 
a l'hora d'estalviar-nos bastants diners a l'hora de 
renovar un electrodomèstic fet malbé o obsolet. 
Les persones busquen trobar la millor oferta a tota 
classe de productes electrònics a un preu raonable, 
apartant el fet que siguin productes a estrenar o 
no. A causa de la gran oferta de la qual disposem 
en l'actualitat d'aquests productes, cada cop més les 
persones que aprofiten per vendre els seus antics 
electrodomèstics per substituir-los per uns altres, 
per la qual cosa hem de considerar aquest fet com 
un gran avantatge. Disposar d'un ampli mercat de 
segona mà és un fet bastant rellevant, ja que és més 
fàcil trobar exactament el que cerques.

No obstant això, el principal avantatge de què dispo-
saràs en la teva futura compra d'electrodomèstics 

de segona mà no és una altra que el preu ofert. 
Estalviar-te diners en la compra d'aparells elec-
trodomèstics i accedir als que tenen un alt cost, 
farà que surtis molt beneficiat. A més si tens la 
intenció de comprar un electrodomèstic per do-
nar-li un ús temporal, aquest mercat d'ocasió és 
perfecte. Podem comprar un article a un preu més 
econòmic, per posteriorment tornar a vendre'l al 
mercat de segona mà. D'aquesta forma gairebé no 
perdrem diners.

A causa del gran mercat que ha aparegut en els úl-
tims anys són moltes les botigues especialitzades 
en segona mà que han aparegut. A diferència de la 
compravenda entre particulars o dels mercats am-
bulants, un establiment especialitzat et podrà ofe-
rir un altre tipus de serveis com és la garantia en la 
venda dels seus productes.
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