
Dijous, 11 de desembre 2014, 19,30 h. 
 

Trobada informal amb soci(e)s, amics/gues i públic en general. 
 

ACTE FESTIU. Si-vols-i-si-pots, aporta i comparteix menjar, beguda, música,... 
 

Presentació de la campanya: 
 

AQUESTES FESTES, FES REGALS DE QUALITAT 
 

DOCUMENTACIÓ DE QUALITAT PER NADAL, ANY NOU I REIS 
 

COMPRADA A PLURAL-21  
 
Un lloc adequat on consultar i comprar documentació (llibres, quaderns, documents, DVDs, etc.) de qualitat 
és PLURAL-21, associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu. 
 
Sento dir que som una organització única en el món. I això és ben cert... lamentablement. Preferiríem que 
a cada ciutat n’hi hagués una dotzena d’associacions com la nostre ja que molta falta hi fan. Però no hi són. 
En efecte, no hi ha cap altre associació en el món (i si algú en detecta alguna, que ens avisi, per favor) que 
tracti tants temes importants diferents i que en tots doni una informació/formació PLURAL , entenent 
per “plural” distinta de la que és oficial.  
 
Això fa que els llibres, quaderns, documents, DVDs, etc. que tenim al nostre local siguin difícils de trobar 
enlloc més, i encara més junts. Quan tenim una parada a Biocultura, a Simposis, a Fires, etc., algunes 
persones ens diuen: “Sou la parada més interessant de totes”, o “Mai m’havia trobat tan material important 
junt”, o “Pensava que la meva selecció de llibres i documents era bona fins que he vist la que teniu aquí”, o 
altres comentaris per l’estil.  
 
És una recopilació feta al llarg de 24 anys. I si algú podés dedicar-hi temps, podria ràpidament multiplicar-la 
per deu o més. El servei de biblioteca estaria més actualitzat, tindríem més quaderns propis-exclusius, major 
DVD-teca, etc. Hem classificat una dotzena de capses amb retalls de diaris i de revistes que permetrien 
escriure centenars d’articles i mitja desena de llibres importants, però... Malgrat això, el que tenim ja és 
qualitativament molt important . 
 
I volem compartir-ho, fer-ho circular, donar-ho a conèixer... a petita escala. Ens adrecem a la minoria (com 
més ample, millor, però minoria) de persones que busquen la veritat (i la Veritat) o com a mínim, apropar-
s’hi al màxim possible. I que fan de l’observació, el respecte, el coneixement i la pràctica de la vida (i de la 
VIDA) un lema de la seva existència. 
 
Aquest dijous 11 presentaren algunes idees que ja s’han formulat:    a)   CISTELLA-PANERA-LOT DE 
NADAL ‘PLURAL-21’ ;   b)    REGAL: UN TAST DE SOCI DE PLURAL-21 ;  
c)   SERVEI DE LLIBRERIA PLURAL-21 : t’aconseguim el llibre de qualitat que no tens temps de 
buscar. I potser també el que no trobes.    d)  RESTES I SALDOS PLURAL-21: una motxilla arhuaca, 
uns quants quadres, llibres al 50 %, llibres a 1 € 
 

I ESCOLTAREM TOTES LES PROPOSTES I INICIATIVES QUE S ’APORTIN! 
 

BENVINGUTS/BENVINGUDES 
 

 

Plural-21, Associació per a la cura de la vida en un planeta viu  
Cartagena 230, 5º 1ª (xamfrà C/Mallorca)     93 450 1300     info@plural-21.org     www.plural-21.org  

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Família         Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 


