
 

L’Ampa Escola Casas i el Mercat Solidari 
 

L'Ampa, juntament amb l’Escola col·laborem amb la iniciativa del Mercat Solidari del Clot – Camp de 
l’Arpa  XV edició. 
El Mercat Solidari va néixer l'any 2000 amb l'objectiu de recaptar fons per subvencionar projectes de 
cooperació i es fa al mes de maig en el si de la Festes de Primavera. L'organitza entitats relacionades 
o adscrites a la Federació d'Entitats del Clot/Camp de l'Arpa. 
En aquesta edició, de nou l’ajuda anirà cap a la infància del barri. La situació econòmica actual està 
afectant a moltes famílies i en especial, als infants. Per això, a través dels Serveis Socials del Clot-Camp 
de l'Arpa i treballant en xarxa amb les direccions i les Ampa de les escoles, enguany el Mercat Solidari 
destinarà la recaptació a sufragar les despeses educatives bàsiques de les famílies del Clot-Camp 
de l'Arpa:  Material escolar, ajuts de menjador... que ara per ara, i en molts casos de precarietat, no 
poden afrontar les famílies.  
Es farà el 17 i 18 de maig. El dissabte 17 es farà una tómbola al Mercat del Clot i el diumenge 18, la 
resta d’activitats al Parc del Clot: mercats d'objectes de segona mà, sorteig de premis provinents de 
donacions d'entitats i empreses  col·laboradores. També hi haurà tallers infantils, actuacions, tastets al 
mercat...  
Us demanem col·laboració per tirar endavant la iniciativa. Hi participem amb les Ampa i escoles 
Rambleta del Clot, Casas, Dovella, Miralletes i Balmanya. Amb aquesta iniciativa podem ajudar a altres 
famílies del nostre entorn que es troben en una situació desfavorida. 
 

  Com hi podem col·laborar ?  
   

• Lliurant objectes de regal, joguines, material de puericultura, hem canviat de “hobby” i no 
sabem que fer amb el material que fèiem servir, doncs també el podem entregar, tot tipus de 
material divers... en bon estat per les parades de segona mà. En el cas de botiga o negoci 
propi podeu col·laborar amb un petit lot, objecte o “val regal”.   

 

• Apuntar-se com a voluntari/a per ajudar a preparar el Mercat : 
    
Es faran feines de muntar parades, ornamentar, etiquetar els objectes o regals donats per comerços i 
empreses col·laboradores. Divendres 9 a la tarda i el dissabte 10 al matí, a La Farinera, s’haurà de 
preparar el material pels dies 17 i 18 del Mercat Solidari on també  caldrà  gent que col·labori a la seva 
preparació. 
  

• Col·laborar per trobar entitats o empreses col·laboradores 
 

o En un col·lectiu de pares i mares com el nostre segur que coneixem alguna 
entitat, empresa, particular... que pot aportar qualsevol objecte o “val regal” per 
tómboles i sortejos, en bon estat o arraconat en un magatzem. 

o També es necessita  proveïdor de refrescs, el que col·laborava fins ara ha tancat. 
o Adjuntem full informatiu per empreses col·laboradores.  

      
 

  Com ho podem fer ?        
        
Envia’ns un e-mail a l'adreça electrònica:  extraescolars.ampacasas@gmail.com 
   
Si és per lliurar objectes o material més endavant us comunicarem la data d’entrega a la 
Secretaria de l´Ampa. 
 
Si t’ofereixes com a voluntari per ajudar a preparar el Mercat indica’ns la vostra disponibilitat de 
dates i les dades de contacte. 
 
Si coneixes alguna entitat o empresa col·laboradora, indica’ns les teves dades del contacte i ens 
posarem en contacte amb tu. 
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte a l’adreça ja indicada.  
      
Esperem la vostra col·laboració, l’objectiu s’ho mereix. 

 
 

L´Ampa Escola Casas 

 


