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

ACTIVITATS
>> DISSABTE VERD AL POBLENOU!!!

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
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

Amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’AVV Poblenou organitza la jornada Residu 0 i el reaprofitament al Poblenou
A més de parlaments sobre el malbaratament de recursos i gestió de residus, hi trobaràs parades de segona mà (roba) i d’iniciatives del barri relacionades amb el Residu Zero (Texans pel Clima, comissions de sostenibilitat de
les escoles...) i amb la Seguretat Alimentària (Xarxa d’Aliments del Poblenou)
DISSABTE 27.11.21, de les 10 a les 20h
Plaça de Can Saladrigas

Porta les teves coses per donar o vendre! Si vols muntar paradeta, escriu a mediambient@elpoblenou.cat abans del 25/11.

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

TALLER D’HORT URBÀ A CASA

Som barri sostenible!

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
Activitat co-organitzada pels PDC-Pla d’Acollida del Poblenou i el projecte
ecofeminista SOStenibilit’art per apropar el veïnat al cultiu dels mateixos
aliments de manera senzilla i accessible.
DISSABTE 11.12.21, de 10.30h a 12.30h
ConnectHort del Poblenou (C/ Doctor Trueta 100)
Taller gratuït amb places limitades.
Interessades escriviu a: placomunitaripoblenou@gmail.com

PROJECTES

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

>> SERVEI JURÍDIC EN TEMES D’ESTRANGERIA

ENLLAÇOS d’INTERÈS
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
El Pla d’Acollida ofereix atenció i orientació a qui ho necessiti, des del Punt
d’Acollida. En els casos de consultes relacions a la llei d’Estrangeria, oferim
un acompanyament específic i personalitzat, amb el suport d’un equip jurídic
de persones voluntàries. Aquesta és una tasca que entomem des de la nostra
pràctica d’aterrar la mirada intercultural en el treball comunitari.
Si vols saber més sobre què és per nosaltres la mirada intercultural, quan a
metodologia de treball transversal a totes les nostres accions, línies de treball, projectes... ho expliquem aquí>> L’ENTREVISTA | “Incorporem la mirada
intercultural en la nostra feina comunitària”

Casal de Joves Can Ricart
Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz
Biblioteca Xavier Benguerel
Cap Poblenou
Cap Ramón Turró
CAP Vila Olímpica

QUÈ ES MOU AL BARRI?
>> ACAVA EL NOVEMBRE LIBERTARI
Tanca el cicle Novembre Llibertari al Poblenou!, d’Algunes Llibertàries del Poblenou, la presentació de
l’edició recent del clàssic “El suport mutu” de Piotr Kropotkin, de l’editorial Virus.

L’acte de presentació comptarà amb la participació de:
- Alba Padrós, traductora al català, aportarà una visió des de la filosofia al contingut del llibre.
- Emili Cortavitarte, de la Fundació Salvador Seguí, posarà en relleu la vigència de les aportacions de Kropotkin
- Miguel Martín, editor de Virus, presentarà aquesta edició i enraonarà la motivació que l'ha fet possible.
DIMECRES 24.11.21, a les 19h
Ateneu La Flor de Maig

>> 3a FIRA CAP AL RESIDU ZERO
El 28 de novembre, la plaça Diagonal Mar acull la 3a
edició d’aquesta fira organitzada per l’AVV Maresme
amb col·laboracions d’un grapat d’entitats, algunes
d’elles del Poblenou.
La fira aplega iniciatives que apliquen el residu zero en
tots els àmbits de la vida, espais de reflexió “Brossa
o recursos?” i informació sobre comunitats circulars
diverses. A més d’activitats de sensibilització en clau
conta-contes amb Nunila, demostració de compostatge orgànic amb el projecte del Poblenou Abono Km0,
hort urbà residu zero i la Didaltruck. La campanya
TEXANS PEL CLIMA, present a tot el Districte de Sant
Martí, participarà amb contenidors de recollida de
texans reduint l’impacte ambiental i amb un taller de
clauers obert a tothom amb teixit reaprofitat.

Animeu-vos pel nostre bé i el del planeta!

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

