
Barcelona, febrer de 2019

Benvolguts amics

El 11 i 12 de maig, en el marc de les Festes de Primavera, arribarà la XX edició del Mercat 
Solidari del Clot i Camp de l’Arpa. Des de la Comissió Mercat Solidari de la Federació d’Entitats 
del Clot Camp de l’Arpa convidem totes les persones i entitats a participar-hi.

Hi serem, com sempre, dissabte 11 davant el Mercat del Clot i diumenge 12 al Parc del Clot. 
Un munt de voluntaris/es, veïns del barri, també col·laboradors de la Federació d’entitats, 
comerciants, patrocinadors, Districte de Sant Martí, ens posem en marxa setmanes abans per 
recollir donacions de material d’empreses i entitats, emmagatzemar-les, preparar lots 
per a les tómboles solidàries, fer cartells i altres tasques.

Enguany de nou dediquem el Mercat Solidari a la infància del barri. La difícil situació 
econòmica que afecta a moltes famílies,  deixa en situació de vulnerabilitat molts infants. Per 
això, amb la col·laboració dels Serveis Socials del Clot - Camp de l'Arpa i treballant en xarxa 
amb les direccions i les Ampa de les escoles, la recaptació es destinarà a sufragar les despeses 
educatives bàsiques de les famílies desafavorides del nostre barri: material escolar, sortides, 
colònies...

Amb la recaptació d'un import de 4.939,09 € durant la passada edició 2018, s'han beneficiat 
una cinquantena de famílies del barri. La gestió de l'adjudicació ha estat tutelada pels 
Serveis Socials del Clot Camp de l'Arpa i ha comptat amb la col·laboració de les direccions de 
les escoles.

El Mercat Solidari acull diverses actuacions: un mercat d’objectes de segona mà, dues 
tómboles solidàries, tallers infantils i genera l‘oportunitat de trobar-nos en un acte festiu, 
engrescador que alhora ens  permet ajudar a mantenir la cohesió social del nostre entorn, 
sense dubte necessari.

Amics, veïns, pares, mares, avis... un any més us hi esperem amb il·lusió per aconseguir 
plegats un altre repte!!!!
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