
   
 

Barcelona, 4 d’abril de 2016 
 
Benvolguts/des , 
 
Els voldríem fer arribar la informació corresponent al Mercat Solidari del Clot-Camp de l'Arpa. 
Aquesta iniciativa es celebra cada any al mes de maig en el marc de les Festes de Primavera 
d'aquest barri i enguany serà la XVII a edició. L'objectiu es celebrar una festa per finançar un 
projecte de solidaritat en el que les entitats del barri i persones individuals treballen 
conjuntament per assolir l’èxit de cadascuna de les convocatòries. Aquest serà el tercer any 
que els fons recaptats es destinaran, donat la situació de crisi que estem patint, als infants del 
Clot - Camp de l’Arpa. 
 
Amb la recaptació de l’edició passada 2015, d'un import de 6.014,28€ s'han beneficiat 59 
famílies del barri amb un total de 93 infants. La gestió de l'adjudicació ha estat tutelada pels 
Serveis Socials del Clot Camp de l'Arpa amb la col·laboració de les direccions de les escoles. 
 
Els responsables d’aquesta acció és la Comissió Mercat Solidari de la Federació d’Entitats del 
Clot Camp de l’Arpa, oberta a totes les persones i entitats que vulguin participar. El Mercat 
Solidari acull diverses actuacions; un mercat d’objectes de segona mà; dues tómboles 
solidàries; un sorteig, on els premis provenen de les donacions de les entitats del barri i 
d’empreses col·laboradores.  
El Mercat Solidari, creat a l’any 2000 , va néixer per donar suport a projectes de cooperació a 
Etiòpia, Bòsnia i els campaments de refugiats sahrauís de Tinduf. Projectes de les entitats: Adia, 
Mestres per Bòsnia i Sant Martí amb el Sahara. El 2010 el Mercat Solidari va guanyar la 48ena. 
ed. dels premis Sant Martí.  
En els darrers anys i a causa de la situació econòmica patida especialment pels infants es va 
donar un tomb al Mercat Solidari. Per això, amb la col·laboració dels Serveis Socials del Clot-
Camp de l’Arpa, direccions i les AMPES de les escoles, el Mercat Solidari es bolca a dotar i 
completar ajuts per material escolar, sortides escolars i colònies. La cohesió social que 
perseguim amb la nostra acció és avui dia un valor molt necessari. 
Esperem la vostra col·laboració amb l’aportació de material divers per a les tómboles i el 
sorteig, amb el compromís que aquest no es destinarà a la venda. Així aconseguirem que el 
XVIIIè Mercat Solidari, sigui l'acte principal de les Festes de Primavera del nostre barri del Clot 
Camp de l’ Arpa. Intentem amb aquest acte, fer arribar una mica més de caliu humà en racons 
de les famílies menys afavorides. 
 
Moltes gràcies, 
 
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa 
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 
Tel. 93 291 80 80 
http://www.farinera.org 
 

http://www.farinera.org/

