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Se celebra el I Torneig de Pàdel Solidari Marca't 
un punt social  

 Diumenge 21 d'octubre, a Castellar del Vallès 

 A favor dels projectes de la Fundació Servei Solidari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació dóna 

servei a més de 

5.400 usuaris, 

compta amb 137 

voluntaris i 25 

treballadors. 

Barcelona · 8 d’octubre de 2012 

 

El proper dia 21 d'octubre, se celebrarà el I Torneig de 
Pàdel Solidari a la Penya Arlequinada de Castellar del 
Vallès, en què participaran 66 parelles. La jornada 
començarà a les 9 h del matí i l'objectiu és recaptar fons 
per donar suport a la Fundació Servei Solidari. 
www.padelsolidari.com/ S’oferirà un espai infantil 
d'activitats, un clínic de pàdel, un dinar i un sorteig solidari.  
 

La Fundació Servei Solidari per la inclusió social es va crear el 2006 per 
l’Escola Pia de Catalunya. La seva raó de ser és el treball per reduir la 
injustícia social, possibilitant una correcta igualtat d’oportunitats a 
través de la capacitació dels usuaris a fi que esdevinguin els 
protagonistes de la seva pròpia vida. Per fer real aquesta eradicació de 
l’exclusió desplega programes educatius, d’acolliment, d’emprenedoria 
i d’acompanyament a joves tutelats i extutelats.  

Servei Solidari fomenta l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults 
en risc d’exclusió social per generar un canvi cap a una societat més 
justa, mitjançant: 

 L’educació: programes de formació bàsica  

 L’emprenedoria 

 La sensibilització 

 L’atenció integral a la persona 

Per això té en marxa programes de formació bàsica -alfabetització, 

català i castellà-; alfabetització digital; suport jurídic i de primera 

atenció; mentoratge; pisos assistits per a joves extutelats; creació i 

suport de microempreses i cooperació. 

 

http://www.padelsolidari.com/
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I Torneig de Pàdel Solidari Marca't un punt social 
 

Diumenge 21 d'octubre, a les 9h 
 

Penya Arlequinada Castellar del Vallès (C/Can Avellaneda Can Font) 
www.padelsolidari.com 
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