PLANS!
AL POBLENOU, TENIM PLANS
Butlletí del Pla de Desenvolupament Comunitari i Pla d’Acolllida
OCTUBRE 21

ACTIVITATS
VOLS SER PROFE VOLUNTÀRIA?

SERVEIS ESTABLES
PLA D’ACOLLIDA DEL P9
>> PUNT D'ACOLLIDA

Servei de Primera Acollida:
coneixement de l’entorn, els seus
recursos i tràmits bàsics: empadrona:
ment, targeta sanitària, etc.
ATENCIÓ PRESENCIAL:
DILLUNS I DIMECRES, de 16.30 a 19 h
ATENCIÓ a DISTÀNCIA:
DIMARTS, DIMECRES i DIJOUS de 10h
a 13h i de 16.30 a 18.30h
Tel 670 67 08 65
mail: acollida@apropem-nos.org
>> ACOMPANYAMENT JURÍDIC

TRÀMITS I SERVEIS D’ESTRANGERIA
Si vols ser profe de català a Apropem-nos? Fem classes per a persones
nouvingudes i necessitem una voluntària els dijous de 16 a 18h.
Participa en l’arrelament i acollida de la comunitat estrangera al barri!

Fem comunitat! Fem barri!

PROJECTES
>> LA CASETA AMB RODES

La Caseta amb Rodes és un ESPAI FAMILIAR A L’AIRE LLIURE, per a infants
de 0 a 3 anys i les seves famílies. Un servei de suport a la criança que ofereix
una estona per jugar, parlar, observar, escoltar-nos i pensar juntes en un parc
públic del barri amb l’acompanyament d’un equip de professionals.

Cada divendres de 10.30h a 12.30h

Assessorament i acompanyament en
tràmits de regularització administrativa, reagrupament familiar, arrelaments
social, laboral, sol·licitud de NIE i
nacionalitat... Homologacions i convalidacions d’estudis...
AMB CITA PRÈVIA PEL PUNT D’ACOLLIDA

>> CLASSES DE CASTELLÀ
I CATALÀ

Aprenentatge de les llengües oficials.
Els cursos tenen una finalitat d’aprenentatge de la llengua i, a més,
incorporen continguts relacionats amb
dates significatives a nivell històric,
social i cultural, així com temàtiques
entorn la sostenibilitat sòcio-ambiental,
que es complementen amb activitats
periòdiques i accessibles que connectin l’alumnat
amb la vida del barri.
Oferim cursos de castellà nivell inicial
i 1 en grup mixte i de dones dos dies
per setmana.
Per als cursos de català derivem les
persones interessades al Consorci de
Normalització Lingüística.
INFORMACIÓ:

DIMARTS, de 17 a 19 hores
Tel: 615 133 437

QUÈ ES MOU AL BARRI?
>> SUPORTA LA XARXA D’ALIMENTS DEL TEU BARRI!
La XAP9 ha tornat al carrer amb un
gran recapte el dissabte passat 16
d’octubre, per tal de continuar a
donar resposta col·lectiva i comunitària a les necessitats compartides
per una part important del barri.
POTS SOSTENIR LA XARXA AMB
UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL
ES65 1491 0001 2621 4629 7029
xarxadalimentsp9@gmail.com
@MutuP9
@xarxa.aliments.poblenou

>> EL BARRI VA A LA FESC 2021!

LA NOSTRA BOSSA
Si busques una persona que ofereix:
- Tasques de neteja/serveis a la llar
- Cures (Canguratge, gent gran…)
- Arranjaments de roba

Posa’t en contacte amb el Pla Comunitari, al placomunitaripoblenou@gmail.
com o al Tel: 93 256 38 72
Tenim una bossa de treball entre
veïnes.

LES NOSTRES VEÏNES
Iniciatives d'autoocupació de veïnes

comida_rica de zouhra

Preparació de receptes i postres
100% casolanes i artesanals.
Especialitat en menjar del Marroc.
@chabachzouhra
Comandes per WhatsApp
664014307/ 637167424

ENLLAÇOS d’INTERÈS
Enguany la Fira d’Economia Social de Catalunya-FESC
torna a ser presencial els dies 22, 23 i 24 d’Octubre.
La Taula Eix Pere IV ofereix la seva paradeta a les entitats que la conformen
perquè puguin ensenyar el seu projecte al públic que visitarà els estands
enllestits al recinte de la Fabra i Coat, aquest cap de setmana de les economies solidàries de Catalunya.
La Taula Eix Pere IV és una plataforma ciutadana formada per veïns i veïnes,
col·lectius i cooperatives dels barris del Poblenou aplegades amb l’objectiu
d’impulsar la reactivació social, cultural i econòmica de l’eix Pere IV.
Entre altres dinàmiques comunitàries i processos socioeconòmics, promou un espai
d’incubadora de projectes
i cooperatives, així com
altres iniciatives d’economia
solidària, en l’espai Perequartu a l’antiga fàbrica de
Can Ricart.

Pots donar-te d’alta al BUTLLETÍ, escrivint un correu
a placomunitaripoblenou@gmail.com amb assumpte:
Alta Butlletí Plans Poblenou

Revista El Poblenou
AVV Poblenou
Xarxa Antirumors Poblenou
Xarxa d’Aliments del Poblenou
Coordinadora d’Entitats Poblenou
Taula Eix Pere IV
ACS Bac de Roda
Sant Martí amb veu de dona
Casal de Barri del Poblenou
Casal de Barri Bac de Roda
Ateneu La Flor de Maig
Casal Ca l’ISidret
Casal de Joves Can Ricart
Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz
Biblioteca Xavier Benguerel
Cap Poblenou
Cap Ramón Turró
CAP Vila Olímpica

