
MERCAT SOLIDARI

En què consisteix l’experiència?

El Projecte “Mercat Solidari” consisteix en aconseguir roba, material escolar i
joguines de segona mà, però en bon estat per vendre-les el diumenge al matí,
a la una plaça del poble.
Amb els nens i les nenes de l’esplai hem realitzat diferents elements de
difusió ( cartells, anar a la ràdio, gravar un anunci...). L’esplai ha estat un
punt de recollida dels materials per vendre, els nens i les nenes també han
portat coses. El dia del Mercat els nens i les nenes han estat els venedors/es.

Qui participa? 

El Mercat Solidari de Sant Andreu de la Barca és una activitat organitzada
per la Plataforma Solidaria de Sant Andreu, amb la participació d’entitats del
poble.
A la nostra entitat, han participat els infants de la Secció de Petits, com a
agents del projecte dins l’entitat, i els seus destinataris han estat tant les
famílies, com a font de recollida de material, com la població en general, com
a públic per a la venda el dia del Mercat.
Els beneficiaris del projecte han estat els usuaris de la Creu Roja de Sant
Andreu.
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Què es pot aprendre? 

Els nens i les nenes de l’esplai, han participat en la creació del cartell,
estructurant la informació i decidint que posar per que el missatge sigui clar i
entenedor, treballant l’ortografia.
A la ràdio, es va treballar l’expressió oral, treballant l’estructura del missatge
que es vol donar.
El dia de la venda, entre d’altres coses, es van treballar conceptes
matemàtics, quan es cobraven els articles i els infants donaven el canvi de
diners.

Quin servei es fa?

Recaptar fons per a la Creu Roja. Aquests diners es destinaran a beques de
menjador i material escolar per famílies del nostre poble que estan patint
una situació econòmica complicada.

Per què és rellevant?
S’ha treballat intensament amb els nens i les famílies de l’entitat,
sensibilitzant sobre la importància de participar en la recaptació de fons per
a famílies que estan patint una situació complicada.
Perquè cada grup d’infants ha participat des de la seva activitat quotidiana a
l’esplai, en algun aspecte, especialment de difusió, del projecte.
Perquè el servei, respon a una necessitat real i propera per als infants i les
seves famílies.
Perquè és una iniciativa col·lectiva dins el municipi, que ha donat cabuda a
l’esplai i a altres entitats locals, el que dona als infants que han participat un
reconeixement públic molt importants.
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Qui realitza el projecte?  
Esplai Pingüí
L’Esplai Pingüí és una associació sense afany de lucre que treballa per
l’educació en el lleure dels infants i joves de Sant Andreu de la Barca.

A l’Esplai Pingüí els infants i joves troben un lloc on poder relacionar-se amb
companys del mateix grup d’edat, participar i gaudir de les diverses activitats
programades per un equip de monitors/es especialitzat.

Aquest equip de professionals eduquen als infants i joves dins d’un marc de
valors (tolerància, diversitat...), portant a terme un programa d’educació
integral de la persona.

Més informació a: esplaipingui.blogspot.com.es/

Altres centres i entitats que participen del projecte:

Plataforma Solidària de Sant Andreu de la Barca
La Plataforma Solidària de Sant Andreu de la Barca és una entitat apolítica i 
a confessional que neix amb l’objectiu principal de donar suport a iniciatives 
socials que promoguin la lluita contra la pobresa.
La integren totes aquelles entitats i ciutadans de Sant Andreu de la 
Barca que creuen que la mobilització ciutadana és una eina indispensable 
per lluitar contra les desigualtats socials i l’augment de la pobresa

Localització: 
Sant Andreu de la Barca
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