La Fundació Servei Solidari engega la campanya Recicla
Cultura per la diada de Sant Jordi
En plena cultura del reciclatge la campanya de la Fundació Servei Solidari per a la diada de Sant
Jordi d’aquest any, és reciclar cultura.
La idea és ben simpàtica. Amb l’avinentesa que el fil conductor de Sant Jordi són els llibres i les
roses, i el llibre és el símbol arquetipus de cultura, demanem que els llibres tinguin vida un cop
llegits. Que els llibres enterrats en algun prestatge puguin ser reciclats per donar nova cultura. El
que m’ha fet servei a mi, pot fer servei a algú altre. El que jo he llegit, algú altre ho ha de poder
llegir, per una raó molt bàsica però oculta al nostre dia a dia: perquè també sap llegir.
I perquè a Sant Jordi? Doncs perquè és el dia més oportú per fer evident dues coses: que la cultura
és vital per viure ben integrat en una societat i que l’educació és el millor antídot contra l’exclusió
El procés és ben senzill, tu dones un llibre, algú altre ho compra a un preu simbòlic i amb els
diners recollits una persona aprèn a llegir i a escriure.
Amb totes les donacions, Servei Solidari posarà una parada a Rambla Catalunya el dia de Sant
Jordi, a on es vendran els llibres a un preu simbòlic. Amb els diners que es recullin s’ajudarà a
finançar els més de 120 cursos anuals de català, castellà i alfabetització per a persones en risc
d’exclusió social del nostre programa de Formació Bàsica.
Si voleu col·laborar amb la Fundació, heu de porta el vostres llibres a la nostra seu C/Sant Antoni
Abat 61, de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 16h a 20h i els divendres només al matí o trucar al 93
441 64 06.
Es molt important que els llibres estiguin en bon estat. Podeu portar llibres infantils, novel·les,
còmics. Hem d’aclarir que no heu de portar volums d’enciclopèdia, ni diccionaris, ni llibres de text.
Per Sant Jordi, #reciclacultura
http://www.serveisolidari.org/col-labora/campanyes

La Fundació Servei Solidari per la inclusió social es va crear el 2006 per l’Escola Pia de Catalunya. Té
per missió fomentar 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, l’emprenedoria, la
sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups. Vol fer efectiva
la seva pretensió de reduir la injustícia social a través dels seus programes que s’aglutinen en tres
àrees: joves extutelats, amb pisos assistits; educació i acollida, amb formació bàsica, mentoratge,
alfabetització digital i assistència jurídica; i emprenedoria, amb autoocupació i
codesenvolupament.
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