
C o l · l a b o r e n :  

Jose Tamayo 
Dissenyador gràfic 

Som un grup de persones del Foment Martinenc interessa-

des en la solidaritat als nens i nenes del barri del Clot-Camp 

de l’Arpa. Creiem, que en els temps actuals, es necessiten 

persones solidàries que estiguin disposades a donar una 

part del seu temps a ajudar a qui ho necessita. Aquest pro-

jecte necessita el recolzament de la societat, tant com per a 

participar activament, com per a col·laborar econòmicament. 

Què fem. Objectius 
L’objectiu principal de Petits somriures és alleugerir la pre-

carietat en que es troben els nens i nenes i que així aquests 

puguin tenir una vida més feliç i amb igualtat amb altres 

nens i nenes. 

Per poder atenuar aquestes mancances el nostre grup Pe-

tits somriures, posarà en marxa un desplegament d’ajudes 

pels nens i nenes. 

Aquestes ajudes seran: aconseguir totes aquelles coses 

com els materials de salut que la Seguretat Social no co-

breix, com per exemple, ulleres, plantilles, empastament de 

queixals, ortodòncia... 
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A qui va dirigida l’ajuda 
A tots els nens i nenes menors de 16 anys del Clot-Camp de l’Arpa. 

La línia d’actuació de Petits somriures es dirigirà exclusivament al barri 

del Clot-Camp de l’Arpa del Districte de Sant Martí.  

 

Com ho fem 
Un Treballador/a Social ens informarà de les necessitats dels nens i 

nenes del barri. Els treballadors socials seran persones que confiaran 

amb nosaltres igual que nosaltres en ells, ja que ells seran el nostre 

pont per poder realitzar les ajudes.  

 

Mai s’entregaran els diners en efectiu a cap persona sinó que Petits 

somriures entregarà el material sanitari que el nen o nena necessiti. 

Tot just comença la nostra feina. Per poder iniciar-la necessitem l’aportació; 

l’ajuda de tots vosaltres. 

 

Maneres per poder col·laborar amb Petits somriures: 

Empresa/comerç donant de material, aportacions econòmiques,  etc... 

Professional donant material sanitari, prestació de serveis gratuïts, etc... 

Donació econòmica periòdica 
Soci del Foment Martinenc, pagant una derrama anual. 

Donació econòmica esporàdica  

 

*Les donacions realitzades desgraven en el IRPF 

Ara mateix ens trobem en una primera fase, que és la de informar i  

buscar a les persones que ens puguin ajudar a tirar aquest projecte endavant. 

Per poder fer això necessitem que ens ajudis econòmicament..  

 

En nom de Petits somriures et demanem per poder engegar  

el projecte ajuda econòmica!! 
 

Podeu fer els vostres donatius a: 

La Caixa   2100 0961 75 0200009007  

(no oblideu de posar el concepte “donatiu Petits somriures”) 
 

En nom de Petits somriures et donem les gràcies per endavant. 

Et pots posar en contacte amb: 
 

Olga Martínez Ros 

T.627207955 

info@petitssomriures.org 

Petits somriures és una entitat de nova creació al 2012 sense afany 

de lucre i sense afiliació política ni religiosa. Ens mantenim dins d’u-

na línia d’actuació de respecte a les persones i basem les nostres 

creences i exigències dins del marc del respecte dels drets humans. 

 

El suport, l’ajuda,  es mantindrà sempre dins de l’anonimat, respec-

tant el dret dels nens i nenes, de les seves famílies i de la seva confi-

dencialitat. 


