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Ens agrada ser petits 

2017 
Què pot canviar una petita ONGD, 
d’una ciutat petita, amb pocs re-
cursos i un equip mínim? Pocs són 
els socis i sòcies, com poques són 
les persones voluntàries. De re-
cursos públics ens arriben per po-
der complir els nostres compromi-
sos amb la nostra contrapart Mu-
sic Crossroad – Malawi. Així que 
repetim la pregunta: què podem 
canviar sent tan petits. 
Ho direm tantes vegades com cal-
gui jugant amb el nom de la nos-
tra entitat: ens agrada ser petits. I 
us explicaré per què ho dic: nosal-
tres formem part de tota aquesta 
gent petita que fa coses petites 
que seran les que canviaran el 
món.  
Formar un mestre de música a 
Malawi o explicar a Sant Cugat 
que hi ha un país que es diu Mala-
wi són petites contribucions al 
canvi. Nosaltres, ara per ara, som 
a Malawi; tanmateix, demà po-
dríem ser a Moçambic, Zimbabwe, 
l’Índia, Birmània, Colòmbia o Nica-
ragua... No importa. Del que es 
tracta és de que allà on siguem, 
fem les coses bé.  

Així mateix, ara treballem amb les 
escoles de Sant Cugat, però demà 
podríem repensar-nos-ho – i, de 
fet, ho estem fent - i obrir-nos a 
altres ciutats grans i petites a al-
tres pobles del territori català per 
explicar aquesta manera més di-
recte de cooperar, de treballar 
plegats, sense imposicions ni eu-
rocentrismes. 
Per això ens agrada ser petits. 
Perquè potser farem poc, però ho 
estem fent bé. I potser no sorti-
rem als grans mitjans de comuni-
cació, però serem presents en pe-
tites revistes i petites televisions 
locals arribant a petites audièn-
cies. 
En fi, som petits però no per això 
deixarem de lluitar per la justícia 
global. Perquè sabem que, para-
frasejant Anthony de Mello, 
‘només cal una sola volva de neu 
per fer caure la branca més forta 
d’un arbre’.  
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En la seva línia habi-
tual, Petits Músics ha 
continuat amb el 
projecte Sant Cugat 
a l’Àfrica, mitjançant 
el qual està donant 
suport a l’educació 
musical i artística 
juntament amb la 
nostra contrapart 
Music Crossroads-
Malawi. 

Amb aquest projecte 
estem treballant dos 
objectius: un és dur 
la música a les aules 
dels assentaments 
que envolten Lilong-
we, la capital del 
país; l’altre, oferir 
una formació que a 
mitjà i llarg termini 
permetrà els joves 

que participen en el 
projecte viure de la 
música ja sigui com 
a professors o pro-
fessores o com a 
músics professionals.  

Paral·lelament du-
rant 2017 hem iden-
tificat algunes neces-
sitats entre la comu-
nitat escolar amb la 
que treballem: és 
important vetllar per 
la integritat i segure-
tat de les nenes i els 
nens amb què treba-
llem. Això és concre-
ta amb propostes 
tan senzilles com 
uns banys per a les 
noies o una millora 
de l’enllumenat als 
centres escolars.  

Sant Cugat a l’Àfrica: la música  
al servei del desenvolupament 
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L’apunt 

Durant 2017, hem treballat amb Music Crossro-
ads—Malawi, que treballa amb més de 5.000 mú-
sics amb edats entre els 6 i els 35 anys amb for-
macions, tallers, festivals i concursos. Petits Mú-
sics treballa amb Music Crossroads a l’Àrea 23 de 
Lilongwe, un dels assentaments que envolten la 
capital de Malawi, Lilongwe, on donem suport a la 
formació tant de docents com de futurs músics. 

Malawi, el país 
on treballem 
 

Malawi és un petit país de l’À-
frica austral de 118.480 km2,  
quasi quatre vegades més gran 
que Catalunya, amb uns 20 
milions d’habitants, el triple 
que nosaltres. 

En ser un país plurilingüe, amb 
la independència, l’any 1964, 
es va decidir que l’idioma oficial 
fos l’anglès; tanmateix, no és 
el que es parla majoritàriament 
ni al carrer, ni a les escoles ni a 
la família o amb els amics i 
amigues… 

A Malawi parlen el Chichewa [o 
Nyanja] que és la llengua del 
chewes, l’ètnia majoritària; 
també es parla el chitumbuka, 
que és la llengua del tumbukes, 
la segona ètnia amb nombre, i 
després es parlen un munt d’i-
diomes més, el yao, l’ngoni, el 
suahili… 

És un país principalment agrí-
cola,  ric amb tabac, sucre i te, 
que venen a l’estranger. Com 
que el tabac va tenint cada ve-
gada menys sortida, ara co-
mencen a plantar més cotó en 
el seu lloc. 

I si d’una cosa se senten ben 
orgullosos els malawians és 
del seu llac – el Llac Malawi 
– el tercer més gran en ex-
tensió – quasi 30.000 km2!- 
del que en treuen gran part 
dels aliments. 



Aprenem a Cooperar: 
l’Àfrica a les escoles 

L’ajuntament santcugatenc rep els nens i nenes de Malawi 

Un any més de 
Mercat solidari 

Un any més, la gent 
de Petits Músics s’ha 
bellugat amunt i 
avall per set col·legis 
i instituts de Sant 
Cugat amb l’objectiu 
de parlar sobre la 
cooperació i Malawi. 
Però també vam vi-
sitar l’Escola de Mú-
sica de Sant Boi de 
Llobregat i la Funda-
ció Gurú per a per-
sones amb autisme. 

La primera part con-
sistia en explicar als 
i les estudiants com 
funciona la coopera-
ció i els hem explicat 
quina és la situació 
de Malawi. La sego-
na part, ja amb el 

grup Hear Us Chil-
dren Choir entre no-
saltres, es feia un 
taller d’intercanvi en 
el que els convidats 
africans, cinc nenes i 
cinc nens mostraven 
les seves cançons i 
danses, mentre que 
les nenes i nens de 
Catalunya els mos-
traven les seves 
danses i cançons. 
Una manera de po-
sar cara i ulls a la 
cooperació i a Àfrica. 

Almenys 400 nens i 
nenes i una vintena 
de professors i pro-
fessores van partici-
par en aquesta acti-
vitat.   

tenir lloc a la sala 
d’actes del consistori 
santcugatenc i va 
aplegar membres de 
Petits Músics del Món, 
personal de l’Ajunta-
ment, convidats de 
Malawi, públic i la re-
gidora de cooperació 
Susanna Pellicer. 

Petits Músics del Món 
va ser rebut a l’Ajunta-
ment de Sant Cugat . 
De fet, així és cada 
any aprofitant la visita 
del grup africà – en-
guany el Hear Us Chil-
dren Choir – que cada 
curs ens visita. 

L’acte, no exempt d’u-
na certa solemnitat, va 
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Un any més, ja és el sisè, 
hem celebrat el Mercat Solida-
ri per al que van passar més 
d’un miler de persones, que 
es van entretenir amb la vin-
tena de parades que les nenes 
i els nens de les escoles que 
han participat en el projecte 
Aprenem a Cooperar van po-
sar. Productes de segona mà, 
pastissos o artesanies fabrica-
des per ells mateixos estaven 
a la venda per recaptar fons 
per als projectes de Petits Mú-
sics a Malawi.  

El mercat es va fer a la Plaça 
Octavià – la plaça del Mones-
tir de Sant Cugat del Vallès – i 
hi van actuar diferents grups 
musicals; tanmateix, una ve-
gada més, el plat fort va ser 
l’actuació de les nenes i els 
nens del Hear Us Children 



El que hem ingressat 

Els comptes ben clars 

On ho hem destinat 

Socis i sòcies:          2.820 € 
 
Subvencions:        30.900 € 
(Públiques) 

 
Altres ingressos:              2.000 €  
(Vendes i donatius) 
 

Remanents 2016  8.634,48 € 
 
Total    44.354,48 € 

Cooperació internacional:      21.000 € 
 
Sensibilització:          9.900 € 
 
Comunicació i gestió:       13.454,48 €  
 

Total    44.354,48 € 

Una entitat declarada d’utilitat pública 
 

Aquest 2017, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 
la Generalitat de Catalunya ens trametia la resolució per la qual 
es declarava d’utilitat pública la nostra associació.  

Això vol dir que, a banda dels beneficis fiscals i jurídics que l’en-
titat obté pel fet de ser declarada d’utilitat pública, les aportaci-
ons que persones físiques o jurídiques facin a Petits Músics del 
Món tindran també gaudiran de beneficis fiscals, és a dir, un per-
centatge de les donacions i quotes de socis i sòcies poden ser 
deduïdes de la declaració de l’IRPF.   

Però ara   
toca créixer  

 

A l’article de portada ho hem 
deixat clar: “Ens agrada ser 
petits”. I no podem negar 
que els resultats econòmics 
han estat estables en els dar-
rers anys, movent-nos sem-
pre pels quaranta mil euros i 
escaig. No és una gran xifra, 
però és la que fins ara ens 
hem sentit capaços de gesti-
onar.  

Però creiem que ja és hora 
de fer un petit salt endavant.  

La previsió, de cara al trienni 
2018-2020 és la d’almenys 
triplicar aquesta xifra per po-
der obrir nous fronts. Sem-
pre, però, en uns marges que 
puguem gestionar adequada-
ment. 

És per això que, entre els 
nostres plans, està millorar, 
en primer lloc, la nostra ca-
pacitat operativa incorporant 
un equip capaç de donar 
aquest impuls i d’aconseguir 
els fons necessaris per, per 
exemple, obrir-nos a la inci-
dència política per a defensar 
els drets de les persones en 
situació de vulnerabilitat i 
que han quedat marginades 
del debat de la cooperació i 
els drets humans. 

També, però, volem ampliar 
la nostra feina a Malawi amb 
projectes més ambiciosos i - 
per què no? - a altres països.  

Ens agrada ser petits... Però 
ara toca créixer. Gràcies

!!! 


