
 

 
 
 

Converteix els teus llibres en 

llibres solidaris! 
Dóna una segona vida als llibres que ja no necessites convertint-los en recursos econòmics 
per a projectes socials de la nostra ciutat. 
La venda de llibres de segona mà és una font d’entrada de recursos per a diferents projectes 
socials de Vilanova i la Geltrú. 
Emmarcat en un projecte de col·laboració entre les entitats socials i les biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú, canalitzem les donacions de llibres de particulars que s’ofereixen als 
nostres equipaments, cap a iniciatives socials de diferents àmbits d’actuació. 

 

Escull el teu 

projecte destinatari! 
Aquestes són les entitats sense ànim de lucre que aconsegueixen part del seu finançament 
amb la venda de llibres de segona mà. Contacta directament amb l’entitat i acorda dia i 
hora de la donació i la recollida dels llibres. 

 

Associació Amics de la Gent Gran: Ofereix acompanyament domiciliari a persones grans 
que viuen soles. 
 
atamayo@amicsdelagentgran.org; www.amicsdelagentgran.org 

 

Mensa del Cor de Càritas: Iniciativa que apadrina aliments i menús infantils a les escoles de 
la ciutat, adreçat a infància vulnerable. 
 
Bartu8888@hotmail.com 674990396 o luis.caminya@gmail.com 620512990 
Facebook: @lamensadelcor.vng 

Donació de llibres 

a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de VNG 
 

Les biblioteques accepten documents que 
reuneixen els següents requisits: 

 Els documents han d’estar en bon estat 

 Els documents han de ser actuals (amb una 
antiguitat inferior als quatre anys) 

 
Són especialment benvinguts: 

 Documents que facin referència a Vilanova i la Geltrú 
o escrits per autors locals 

 Novel·la actual (inclosa en llengua estrangera) 

 Còmics 

 Documents adreçats a infants 

 CDs i DVDs 

 
Abans de fer la donació, s’haurà d’especificar al personal 
de la Biblioteca la quantitat de documents que es volen 
donar i s’agraïrà l’elaboració d’un llistat dels documents 
que es portaran: amb títol, autor i any d’edició (en paper o 
per correu-e a la Biblioteca). 
La Biblioteca us pot facilitar una butlleta específica que 
podreu complimentar. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració! 
 

Col·labora: 


