
         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS MÚSICS DEL MÓN ONGD us proposa participar en el dia del MERCAT SOLIDARI. Una 

activitat divertida per aprendre, fer de botiguers, practicar la cooperació i conèixer altres realitats.  

 

QUI POT PARTICIPAR? Podeu participar sols o en grups fins a cinc (amics, alumnes, famílies). Amb una única condició: 
els protagonistes heu de ser vosaltres nens i joves, encara que cal un adult responsable en la parada.    

 

COM PARTICIPAR?  
1) Demaneu o descarregueu-vos de la web la butlleta d’inscripció  
2) Ompliu-la i envieu-la  via correu electrònic.  
Rebreu un correu electrònic de confirmació i us assignarem una parada. 

 

QUÈ VENDRE A LA VOSTRA PARADA. Recolliu joguines, llibres, roba, manualitats, dibuixos, objectes varis…  

Assignareu un preu a cada cosa i en el Mercat traduirem el seu valor a la moneda “Kwatxa” de Malawi.  

 

QUÈ FER EN ARRIBAR AL MERCAT? El dia del Mercat trobaràs “El Banc de Malawi”. Comuniqueu la vostra presència 
al nostre equip i us explicarem el funcionament de la parada si teniu qualsevol dubte.  

 

COM FUNCIONA EL MERCAT? Per a poder comprar, el públic haurà de bescanviar euros per (la moneda de Malawi) a 
través del Banc de Malawi. Com a botiguers només podreu acceptar els kwatxes.  

 

A QUÈ ES DESTINEN ELS DINERS? Cada grup solidari coneixerà al final de l’activitat la seva aportació. Els diners 
donaran suport als projectes d’educació que Petits Músics del Món fa a Malawi. 
 

HORARI  
17:00  Inici del Mercat 
*  Actuacions diverses i final de  festa amb el grup de Malawi  
20:00   Cloenda 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPCIONS  comunicacio@petitsmusics.org o   organitzacop@petitsmusics.org, a la web  www.petitsmusics.org Telèfon 

informació 936671703 / 696-88-28-09(WhatsApp)  

Dades del responsable de la parada (major de 18 anys) 

Nom i cognoms_______________________________________________Dni_____________________ 

Mail__________________________________ Tfn de contacte________________________________ 

Em faig responsable de la parada i accepto les condicions de funcionament del Mercat Solidari. 

• L’organització no es fa responsable dels participants ni dels bens aportats per aquests i que s’hauran de 

recollir en acabar l’activitat. 

• Els venedors han de tenir el dia del mercat entre 4 i 17 anys i han d’estar acompanyats pel responsable que 

signa aquesta sol·licitud. 

• Al Mercat Solidari només es pot vendre a canvi dels Kwatxes simbòlics que aporta l’organització. 

• El públic per comprar haurà de dirigir-se al banc de Malawi per a bescanviar els euros per Kwatxes. 

• Qui signa autoritza, com a pare, mare o tutor a participar al Mercat Solidari a:   

 

Nom del cooperant venedor autoritzat________________________________ (edat entre 4 i 17 anys) 

Data de naixement_____________________ 

 

Nom de la parada:_____________________________ 

 

n. de participants a la parada_________________________ 

                          Signatura 

 

                     A      de                     de 2019 
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