
Associació Petits
Músics del Món



La nostra
missió

A Malawi, Moçambic i Zimbàbue hi ha
moltes mancances en l'àmbit educatiu i
musical. Petits Músics del Món treballem
per cobrir les necessitats educatives dels
nens i nenes. L'educació és un dret bàsic
amb el qual treballem la nostra ONG, a
través de la música i de projectes
educatius a Malawi, Moçambic i
Zimbàbue. 



Petits Músics del Món treballem a través
de la música, ja que està demostrat que
és una eina educativa i de gaudiment
amb la qual els nens i nenes de Malawi,
Moçambic i Zimbàbue desenvolupen
habilitats socials, un sentiment de
pertinença al grup, la confiança en ells
mateixos i aprenen sobre la seva cultura. La nostra 

visió



Objectius

Aconseguir que 13.005 infants de Malawi,
Moçambic i Zimbàbue accedeixin a una
educació lliure i equitativa i es millorin les
seves condicions educatives.

1
Lluitar pels drets dels nens i nenes, a través de
dona'ls-hi una educació, accés a portàtils amb
material educatiu, donació de beques escolars,
construcció de lavabos femenins i formació a
docents de primària i secundària.

Desenvolupar un projecte anual en el qual els
infants catalans, de Malawi, Moçambic i
Zimbàbue coneguin la realitat dels altres països,
mitjançant un intercanvi cultural i en línia.

2

3



2010

Creació de l'ONG i
inici dels primers
projectes (creació
de la coral de nens
Hear Us, formació a

professors de
Malawi, etc).

2013

Primer any en el qual
la coral de nens/es
de Malawi del Hear
Us ve a Sant Cugat

d'intercanvi.

2016 2020

Construcció d'una
aula de dansa i

d'informàtica a una
escola de Lilongwe

(Malawi).

2021

Nous lavabos
femenins a una

escola de primària
de Malawi per

2.479 noies.

Fites

Es comença a
treballar amb la

informàtica a
Malawi, a través de la
donació d'ordinadors

a una escola 
de Malawi.

Fundació de l'ONG Primer intercanvi Primera donació 
d'ordinadors

Noves aules 
a l'escola

Primers lavabos 
per nenes



El nostre
públic

Els nens i nenes provenen de famílies
vulnerables amb una situació econòmica
inestable. Aquests infants no tenen accés a
una educació de qualitat ni a uns
materials escolars adequats, ja que la
majoria no tenen ni materials d’estudi, ni
cadires, ni escriptoris, ni llibres, etc. A
més, a l’escola es troben amb moltes
dificultats per aprendre per la falta de
recursos, professors i infraestructures i pel
fred, la pluja, el vent, etc. 

EDAT
Infants i joves de 6 a 17 anys de
Lilongwe (Malawi), Maputo
(Moçambic) i Harare (Zimbàbue).

Nenes 51,07% i nens 48,93%.GÈNERE

NIVELL:



Els nostres socis
i col·laboradors

Les persones que donen suport al
projecte viuen al Vallès. 
Les famílies i individus amb
sensibilitat social són de  classe
mitjana i alta i majoritàriament
residents a Sant Cugat del Vallès.
El voluntariat està principalment
format per persones jubilades.

EDAT Socis/es 42-73 anys, voluntaris/es
50-70 anys. 

Dones 60% i homes 40%.

Mitjana i alta.

GÈNERE

NIVELL



www.petitsmusics.org
Instagram: @petitsmusicsong 
Twitter: @PetitsMusicsONG
Facebook: @petitsmusicsONG
Festa de la Tardor: Finals d'octubre.
Mercat Solidari: Abril.

Diverses aparicions en mitjans de
comunicació: Radio Nacional (RTVE),
TVSantCugat, Cugatmèdia, ElCugatenc i
Xarxanet. 

EXTERNA
Els nostres socis/es de Sant Cugat del
Vallès.
+200 persones sòcies col·laboradors
directes i indirectes.
+10 entitats i estaments públics
col·laboradors.
Butlletí intern bimensual a 148 socis/es,
voluntaris/es i entitats.
Impacte de comunicació de +3.100
persones a l'any.

INTERNA

Visibilitat de l'entitat

http://www.acollim.com/


Ajudaràs directament a més de 13.005 nens i nenes de Malawi,
Moçambic i Zimbàbue.
Donaràs suport a un projecte real i palpable on coneixeràs de
primera mà on van destinats els teus recursos. 
Petits Músics del Món treballem de forma col·laborativa amb
altres ONG's locals de Malawi, Moçambic i Zimbàbue.
Ajudaràs a fer que altres nens i nenes tinguin accés a una
educació i a una millor qualitat de vida. Gràcies a l'educació els
infants poden accedir a una millor qualitat de vida i poden
combatre la pobresa.
Obtindràs desgravació fiscal en l’impost de societats.

1.

2.

3.

4.

5.

5 raons per patrocinar-nos



Nivells de col·laboració
PATROCINADOR

Pots donar suport a una necessitat concreta amb
suport econòmic o amb materials (portàtils antics,
ulleres de sol, llibres musicals, etc).  Apareixeràs a
una publicació a les xarxes socials, en una de les
entregues del butlletí bimensual i una entrada en
el blog de la pàgina web.

Fes-te soci de la nostra entitat per una quota
anual de 1.440 €. Rebràs un butlletí bimensual.

Fes una donació econòmica de la quantitat que
prefereixis. Rebràs un butlletí bimensual i una
publicació a les xarxes socials.

COL·LABORADOR

ASSOCIAT ANUAL

AMIC DE L'ENTITAT

Des de 5.000 € anuals.

Si res no t'encaixa, o si tens alguna altra idea
de col·laboració contacta amb nosaltres!



Formules de patrocini
PATROCINADOR

EXCLUSIU

Des de 5.000 €. Col·labora de forma directa en els
nostres projectes. Pintarem el teu logo a la seu de
la nostra contrapart. Inclusió del logo de la teva
empresa a la pàgina web, difusió a les xarxes
socials del patrocini i reflectirem a totes les
nostres memòries anuals i butlletí bimensual el
teu patrocini. Pintarem el teu logo a la nostra
contrapart i rebràs una foto emmarcada amb el
logo pintat. 

Des de 10.000€. Inclusió del logo de la teva
empresa a la portada de la pàgina web, difusió a
les xarxes socials del patrocini i  reflectirem a
totes les nostres memòries anuals i butlletí
bimensual el teu patrocini. Pintarem el teu logo
a la nostra contrapart i rebràs una foto
emmarcada amb el logo pintat. 

PATROCINADOR 





Et mantenim al dia
Cada trimestre elaborarem per a tu
un informe on et proporcionarem
dades d'abast i del projecte.

Total d'associats.
Desenvolupament dels
projectes.
Destinataris arribats.
Dades del lloc web (visites
mensuals).
 Dades de xarxes socials
(nombre de seguidors totals,
etc. )

INFORME TRIMESTRAL



Col·laboradors



Comencem?
Associació Petits Músics del Món

Carrer Vallès, 92
Sant Cugat del Vallès

Rut Caurín
organitzacio@petitsmusics.org

93 667 17 03 (Telèfon i Whatsapp)




