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Un llibre pot canviar vides 

A Catalunya hi ha més de 100.000 persones que no saben ni llegir ni escriure en català o 
castellà, fet que dificulta enormement la seva integració.  L’alfabetització és el primer 
pas cap a la seva inclusió social. 

Recicla Cultura promou donar llibres per tal que 
altres persones els puguin adquirir a un preu 
simbòlic el dia de Sant Jordi.  
 
Els diners recaptats es destinen íntegrament  a 
finançar els cursos d’alfabetització i llengua que la 
Fundació Servei Solidari imparteix des de fa 10 anys 
a prop de 2.000 alumnes. 

I així s’ha demostrat a l’edició 2015 de Recicla Cultura, la 
gran campanya de mobilització solidària a favor de la 
inclusió social a Catalunya  



Fins a on hem arribat aquest 2015? 

Amb la suma de 65 entitats d’arreu de Catalunya aquesta 

4ª edició hem aconseguit 26.000€. 



El gran èxit – l’impacte social 

Servei Solidari treballa en 
l’acollida sociolingüística 
a través de classes de 
català, castellà i 
alfabetització.  
 
La formació  s’acompanya 
d’activitats per potenciar 
el coneixement de la 
cultura i de l’entorn, així 
com la participació social i 
la creació d’espais de 
relació.  

Amb els fons recaptats, Servei Solidari impulsarà 17 cursos de 
Formació Bàsica beneficiant directament a 332 persones.  



Repercussió a mitjans – 1.0 

S’han registrat més de 40 aparicions a mitjans entre televisió, premsa, ràdio i l’entorn 
online. Les principals que us volem destacar són: 

Recicla Cultura ha tingut una gran repercussió a través dels 
mitjans, les xarxes i la difusió externa. 

• 400 Banderoles a Barcelona del 26 de març al 26 de d’abril 
• Aparicions destacades a La Vanguardia i a El Periódico 
• Aparicions a TV3, BTV i Televisió de Sant Cugat. 
• Recolzament de Corresponsables i l’Ajuntament de Barcelona 
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Repercussió a mitjans – El Periódico 



Repercussió a mitjans – 2.0 

Twitter, Instagram i Facebook han representat canals de difusió molt 
importants gràcies al hashtag #reciclacultura.  

El dia de Sant Jordi vam arribar a aconseguir més de 
253 tuits de referència. 



Moltes gràcies per sumar-vos 
 a Recicla Cultura 


