
XIV MERCAT SOLIDARI
Gràcies!!!

Un any més, el nostre Mercat Solidari ha sigut un èxit! 

• El  I  Mercat  Solidari (Desembre  de  2003)  treballàrem  amb  ACNUR i  aprenguérem  el
significat de ser refugiat i la tasca solidària que cal realitzar. I recaptàrem 521 € i molta
solidaritat.

  El  II Mercat Solidari (Desembre 2004) treballàrem amb Setem el significat del comerç just i la seua
influència en l’economia dels països empobrits. I recaptàrem 690 € i més solidaritat!

 El III Mercat Solidari (Desembre 2005) treballàrem amb ASOM el significat i la importància de l’acollida
en ajuda del poble saharaui. I recaptàrem  1.028 € i més solidaritat!

 El  IV Mercat Solidari  (Desembre 2006) treballàrem amb  Metges sense Fronteres per conèixer  les
necessitats d’atenció mèdica que hi ha al món. I recaptàrem  1.228 € i més solidaritat!

 El  VI Mercat Solidari  (Desembre 2007) treballàrem amb  Acció Ecologista – Agró  sobre la situació
mediambiental del nostre país i la importància de l’activisme ecologista. I, malgrat la pluja i el mal oratge,
recaptàrem  1.020 €!

 El  VI  Mercat  Solidari  (Desembre  2008)  treballàrem  amb  Educació  sense  Fronteres sobre  les
necessitats  educatives  de diversos països al  món,  així  com alguns projectes  d’intervenció  concrets.  I
recaptàrem 1.248 €!

 El  VII  Mercat  Solidari  (Desembre  2009)  treballàrem  amb  Acción  contra  el  Hambre sobre  la
problemàtica de la fam arreu del món. I, malgrat la pluja, hem recaptat  1.035 €!

 El  VIII Mercat Solidari (Desembre 2010)  treballàrem amb  Namasté sobre projectes comunitaris al
Nepal. I recaptàrem 1.202 €!

 El IX Mercat Solidari (Desembre 2011) treballàrem amb la Creu Roja de El Puig coneixent el seu treball
amb els més necessitats. I recaptàrem 1.154 €.

 El  X Mercat Solidari  (Desembre 2012) treballàrem per ajudar les famílies del nostre poble que estan
passant-ho malament. I recaptàrem 1.167 €!

 L’XI  Mercat  Solidari  (Desembre  2013)  treballàrem  amb  Acción  contra  el  Hambre sobre  la
problemàtica  de  la  fam arreu  del  món i  la  relació  amb el  nostre  projecte  d’innovació  Bon  profit!.  I
recaptàrem 1.035 €!

 El XII Mercat Solidari (Desembre 2014), a partir del nostre projecte d’innovació sobre ciència, vam vore
la  necessitat  de  la  investigació  mèdica  i  coneguérem  el  treball  de  la  Federación  Española  de
Enfermedades Raras (FEDER).  I recaptàrem 1.326 €!

 El  XIII  Mercat Solidari  (Desembre 2015),  hem treballat  sobre la problemàtica  dels  refugiats  i  hem
conegut el CEAR-PV (Comité Espanyol d’Ajuda al refugiat). Vam aconseguir una recaptació de 1.478
€!

 EL  XIV Mercat Solidari  (Desembre 2016),  hem treballat  al  voltant  de la  vessant
humanitària  relacionada  amb  la  mar,  amb  l'organització  de  salvament  marítim
PROACTIVA  OPEN  ARMS.  Enguany  hem  aconseguit  una  recaptació  rècord de
1.546€!!
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Novament, moltes gràcies!!
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