
C/ Vallès, 92   

08172 — Sant Cugat del Vallès   

 

En resum  
 Presents a Malawi des 

de fa 10 anys duent la 
música a les aules a 
través de l’Educació. 

 Un any més ensenyant 
què és la cooperació 
amb el projecte 
Aprenem a Cooperar a 
Sant Cugat, ara també 
a arribant a més 
escoles gràcies al 
suport de  l’Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona.  

Ens agrada ser petits 

2018 
Barcelona, Catalunya 

Tel. 936671703 

Email:comunicacio@petitsmusics.org  
www.petitsmusics.org Què pot canviar una petita ONGD, d’una 

ciutat petita, amb pocs recursos i un 

equip mínim? De recursos públics ens 

arriben per poder complir els nostres 

compromisos amb la nostra contrapart 

Music Crossroad – Malawi. Així que 

repetim la pregunta: què podem canviar 

sent tan petits. Ho direm tantes vegades 

com calgui jugant amb el nom de la 

nostra entitat: ens agrada ser petits. I us 

explicaré per què ho dic: parafrasejant 

Eduardo Galeano, “Molta gent petita, en 

llocs petits, fent coses petites, pot canviar 

el món”. Nosaltres formem part de tota 

aquesta gent petita.  

Formar un mestre de música a Malawi o 

explicar a Sant Cugat que hi ha un país 

que es diu Malawi són petites 

contribucions al canvi. Nosaltres, ara per 

ara, som a Malawi; tanmateix, demà 

podríem ser a Moçambic, Zimbabwe, 

l’Índia, Birmània, Colòmbia o 

Nicaragua... No importa. Del que es 

tracta és que allà on siguem, fem les 

coses bé.   

Ara bé, ens toca créixer! Aquest any hem 

aconseguit arribar a escoles de d’altres 

ciutats com Barcelona i de cara l’any 

vinent volem treballar amb altres pobles 

del territori català per explicar aquesta 

manera més directe de cooperar, de 

treballar plegats, sense imposicions ni 

eurocentrismes. Tot i que ens agrada ser 

petits volem créixer amb nous projectes 

de la mà de nous socis, nous suports i 

col·laboracions.  

Som petits però no per això deixarem de 

lluitar per la justícia global.  

 



Memòria 2018  A l’Àfrica  

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

 

 
En la seva línia habitual, 
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.  
 
Però la nostra presència 
a l’Àfrica, i en concret a 
Malawi, ens ha permès 
conèixer realitats ben 
diferents de la nostra. 
Allí hi som 
principalment, per 
donar suport a projectes 
de tipus cultural i 
educatiu; tanmateix, allí 
hem conegut altres 
realitats, davant les 
quals no podem 
romandre de mans 
plegades. 
 

 
En efecte, mirar cap a una altra 
banda no és una opció. Creiem 
necessari contar allò del que 
en som testimonis, visibilitzar 
situacions d’injustícia, donar a 
les nostres societats la 
informació adient per decidir 
què fer al respecte. Una 
d’aquestes realitats feixugues 
que hem conegut a l’Àfrica 
austral és la de les persones 
amb albinisme.  
 
Independentment dels 
problemes de salut que 
pateixen, que són molts, la 
seva situació és dramàtica: 
discriminats, perseguits, 
mutilats... Si bé a l’Àfrica 
austral han començat a sorgir 
grups que defenses les 
persones amb albinisme, la 
feina per trencar amb les 
supersticions i els mites que hi 
ha al seu voltant és molta. 

 
 

 

 

 

Per exemple, la creença popular és 

que no poden estudiar perquè no 

tenen intel·ligència, no se’ls pot 

tocar perquè et contagien la seva 

malaltia i fins i tot es diu els albins 

no moren, desapareixen perquè no 

són éssers humans sinó esperits... 

és la inacció internacional una de les 

grans preocupacions davant d’una 

tragèdia humana que supera els 

pitjors dels malsons. Per això hem 

engegat un nou projecte: La 

tragèdia oculta de les persones 

albines a l’Àfrica. 

 

Malawi, el país on 

treballem  
 Malawi és un petit país de l’Àfrica 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’idiomes més, el yao, l’ngoni, el suahili…  
 
És un país principalment agrícola,  ric amb 
tabac, sucre i te, que venen a l’estranger. 
Com que el tabac va tenint cada vegada 
menys sortida, ara comencen 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 
extensió – quasi 30.000 km²!- del que en 
treuen gran part dels aliments. Aquest 2018 
han tingut pluges molt severes i que han 
afectat als seus conreus i per tant a la seva 
alimentació. 

 

L’apunt 
Ningú no sap quants albins i albines hi ha a l’Àfrica així 
que les xifres acostumen a ser orientatives. Per posar 
uns exemples, a Zàmbia en son 25.000; a Zimbàbue es 
calcula que hi haurà 70.000; a Tanzània podrien ser 
35.000, mentre que a Malawi serien uns 10.000. 
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7è Mercat Solidari 
 
Aquest any ubicat a la Plaça Barcelona hi 

han passat més d’un miler de persones, 

que es van entretenir amb les parades 

que les nenes i els nens de les escoles 

que han participat en el projecte 

Aprenem a cooperar i també per les 

famílies d’acollida.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprenem a Cooperar van posar. 

Productes de segona mà, pastissos o 

artesanies fabricades per ells mateixos 

estaven a la venda per recaptar fons 

per als projectes de Petits Músics a 

Malawi.   

 

 

Aprenem a Cooperar: l’Àfrica a les 
escoles  

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 

visitar l’Escola de Música de 

Sant Boi de Llobregat i la 

Fundació Guru per a 

persones amb autisme.   

La primera part consistia a 

explicar als i les estudiants 

com funciona la cooperació 

i els hem explicat quina és 

la situació de Malawi.  

La segona part, ja amb el grup 

Hear Us Children Choir entre 

nosaltres, es feia un taller 

d’intercanvi en el qual els 

convidats africans, cinc nenes i 

cinc nens mostraven les seves 

cançons i danses, mentre que les 

nenes i nens de Catalunya els 

mostraven les seves danses i 

cançons. Una manera de posar 

cara i ulls a la cooperació i a 

Àfrica.  

Almenys 400 nens i nenes i una 

vintena de professors i 

professores van participar en 

aquesta activitat.    

Anem augment el teixit participatiu de diferents entitats locals que ens donen 

suport! 

       Hospital general, Mezzanote, Escola de Balls, dterra 
 

L’actuació de les nenes i els nens del Hear 

Us Children.  

 



Els comptes ben clars 

El que hem ingressat 

Socis i sòcies:                 2.656 €  

  

Subvencions:       39.648.88€ (Públiques)  

  

Altres ingressos:     2.875 €   

(Vendes i donatius)  

  

Total                 45.215,88 €  

On ho hem destinat  

Cooperació internacional:       10.216,86 €  

  

Sensibilització:               14.707,90 €  

 

Romanents per 2019         6.264,32€ 

  

Comunicació i gestió:              14.026,48 €   
 

Total              45.215,88 €  
 

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 

darrers anys, movent-nos sempre pels 

quaranta mil euros i escaig. No és una 

gran xifra, però és la que fins ara ens 

hem sentit capaços de gestionar.   

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 poder obrir nous fronts. 

Sempre, però, en uns marges que 

puguem gestionar adequadament.  

És per això que, entre els nostres 

plans, està millorant, en primer lloc, la 

nostra capacitat operativa 

incorporant un equip capaç de donar 

aquest impuls i d’aconseguir els fons 

necessaris per, per exemple, obrir-nos 

a la incidència 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. 


