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Sant Cugat a l’Àfrica: la 
melodia de la cooperació 
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A l ’Àfr ica  

L’apunt 

Durant 2016, hem estat al costat de Music Crossroads—
Malawi, que treballa amb més de 5.000 músics amb 
edats entre els 6 i els 35 anys amb formacions, tallers, 
festivals i concursos. Petits Músics treballa amb Music 
Crossroads a l’Àrea 23 de Lilongwe, un dels assenta-
ments que envolten la capital de Malawi, Lilongwe, on 
donem suport a la formació tant de docents com de fu-
turs músics i músiques. 

Hi ha una frase de Nelson Man-
dela que diu: “L’educació és 
l’eina més poderosa que 
tens per transformar el 
món”. Aquesta és , segura-
ment, una de les frases de cap-
çalera de gran part de les ONGD 
que estem treballant a l’Àfrica. 
En efecte, l’Àfrica subsahariana 
necessita gent formada, gent 
capaç de reconduir el continent 
cap a un camí propi de desen-
volupament, allò que podríem 
dir un desenvolupament africà 
adequat a les realitats africa-
nes. Nosaltres treballem perquè 
això sigui possible a Malawi, 
aquesta nació tan desconeguda 
a casa nostra i de la que difícil-
ment trobarem alguna informa-
ció als mitjans de comunicació 
catalans.  
Malawi és un país petit de l’Àfri-
ca austral de 118.480 km2, això 

vol dir quasi quatre vegades 
més gran que Catalunya, i que 
compta amb uns 20 milions 
d’habitants, el triple que nosal-
tres. És un país que podem con-
siderar pobre, en el sentit de 
que no compta amb les infraes-
tructures necessàries per impul-
sar un desenvolupament que 
beneficiï la seva població, ni 
amb prou volum de persones 
amb la formació adequada per 
impulsar-lo cap a un millor fu-
tur.  
Això no vol dir que falti talent, 
perquè de talent n’hi ha; tan-
mateix, el que no hi ha són 
oportunitats i recursos. I és en 
aquest terreny en el que nosal-
tres podem fer alguna cosa: 
aportar recursos per fer possi-
bles les oportunitats que ajudin 
a aprofitar el talent de totes 
aquestes persones.  

I ho fem posant-ne l’èmfasi en 
la formació musical - és el que 
sabem fer millor! – a través de 
la nostra contrapart Music 
Crossroads – Malawi. Quasi un 
miler de persones s’han benefi-
ciat del projecte Sant Cugat a 
l’Àfrica a través dels programes 
formatius de música i dansa que 
impulsem mitjançant els nostres 
amics de Music Crossroads. 
Aquesta és la nostra gota d’ai-
gua en aquest oceà Àfrica del 
que parlava el periodista polo-
nès Ryszard Kapuściński.  
Poca cosa? L’altra frase de cap-

çalera que tenim totes aquelles 

persones que donem suport a 

millorar les condicions i qualitat 

de vida a l’Àfrica és: “Molta 

gent petita, en llocs petits, 

fent coses petites, canviaran 

el món”. I en això estem.  

Un parell de frases de capçalera  
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I un any més ho hem tornat 
a fer. Més d’un miler de 
joves de Malawi s’han bene-
ficiat dels projectes de for-
mació musical de Music 
Crossroads—Malawi als 
quals Petits Músics del Món 
està donant suport gràcies 
a la bona voluntat dels seus 
socis i sòcies com de l’Ajun-
tament de Sant Cugat del 
Vallès.  
Aquest 2016, el projecte ha 
fet un gir en favor de l’apo-
derament de les nenes, no-
ies i dones amb un objectiu 

ben clar: començar a posar 
les bases per trencar la 
bretxa de gènere que con-
demna milers i milers de 
noies a ser ciutadanes de 
segona. 
La música i la dansa s’han 
mostrat com a formes més 
que vàlides per a enviar un 
missatge clar a la societat 
malawiana: elles també 
compten! 
La melodia de la nostra co-
operació amb Àfrica es fa 
també en clau femenina 



Les nenes i els nens dels centres educatius de 
Catalunya aprenen a cooperar 

Ho hem vist ben clar 
passant per les dife-
rents aules de les esco-
les del municipi de Sant 
Cugat del Vallès, Rubí, 
Cerdanyola...: Ser una 
persona solidària és 
quelcom innat en les 
nenes i nens de les nos-
tres. Públiques, concer-
tades o privades totes i 
tots tenien molt clar 
que en un planeta tan 
ric com en el que vivim 
cal compartir per viure 
millor. El que ningú te-
nia massa clar, però, 
era com fer que les co-
ses millorin. I Petits Mú-
sics, un any més, s’ha 
apropat a les escoles i ins-
tituts amb una proposta: 
els tallers “Aprenem a Coo-
perar”. 
Una dotzena d’escoles han 
participat enguany en el 
projecte. Això vol dir que 
més de sis-cents alumnes i 
una trentena de docents s’han involucrat 
directament en aquesta iniciativa. 
Aprenem a cooperar consta de tres parts. 
La primera ha estat un taller amb les ne-
nes i nens on se’ls ha explicat d’una ma-
nera molt entenedora el mal repartiment 
de la riquesa al món, quina és la situació 
a l’Àfrica i a Malawi i, finalment, la impor-
tància de la cooperació i com aquesta es 
du a terme. La segona part ha consistit 
en un encontre entre el grup de deu no-

ies i nois que formen el He-
ar Us Children Choir de 
Malawi i els i les alumnes 
de Catalunya a les respec-
tives escoles on els uns i 
els altres es troben i mos-
tren com són els seus balls 
i les seves cançons. La ter-

cera part és el Mercat Solidari a Sant Cu-
gat on, a part d’haver-hi actuacions, els 
nens i nenes d’aquí han posat paradetes 
a la Plaça de Barcelona de Sant Cugat on 
venen productes de segona mà o elabo-
rats per ells mateixos i els venen amb la 
fi de recaptar fons per als projectes de 
Petits Músics del Món a Malawi.  
El projecte ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
del Fons Català de Cooperació.       

A Catalunya  

Més de sis-cents 
alumnes i una  
trentena de docents 
s’han involucrat  
directament en 
aquesta iniciativa 
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Com en anys anteriors, aquest 2016 també una desena de 
famílies santcugatenques han acollit a casa seva durant tres 
setmanes els nois i noies del grup Hear Us Choir de Malawi. 
Aquesta és una experiència enriquidora en dues direccions. 
D’una banda, els i les joves de Malawi tenen una experiència 
més directe de la realitat catalana; d’una altra, les famílies 

Amb motiu de la 
visita del grup He-
ar Us Children 
Choir, l’Ajunta-
ment de Sant Cu-
gat del Vallès va 
rebre els seus 
membres així com 
a l’equip de Petits 
Músics del Món a 
la sala de plens 
del consistori. 

Recepció a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

Acollint els nens i nenes de 
Malawi en cases particulars  



Socis i sòcies:         3.185,00 € 
 
Subvencions:       23.197,77 € 
(Públiques) 

 
Altres ingressos:         16.923,26 €  
(Vendes i donatius) 
 

Total        43.306,03 € 

Cooperació:              13.987,77 € 
(Sant Cugat a l’Àfrica) 

 
Sensibilització:        9.210,00 €  
(Aprenem a cooperar i tallers) 

 
Comunicació i gestió:      11.473,78 € 
(inclou salaris, lloguer, despeses...) 
 

Total:         34.671,55 € 

Remanent per al 2017:   8.634,48  € 
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Les xifres de 2016 Petits Músics, també a la tele! 

Petits Músics també hem estat 
presents a la televisió de Sant 
Cugat i a altres mitjans de co-
municació locals on hem pogut 
explicar què fem i per què ho 
fem.  

A la foto, entrevistats al progra-
ma La Contraportada de TV Sant 
Cugat, amb en Lackson Chazima 
de Music Crossroads Malawi, la 
nostra contrapart.  


