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

ACTIVITATS

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
Can Felipa. Pl. Josep Mª Huertas
Claveria. 2a planta

En el marc del Dia Internacional de la Persona Migrant (18 de
desembre) la Xarxa Antirumors del Poblenou porta a la pantalla Memòries
Migrants: relats de veïnes del Poblenou que, procedents de diversos
països, ens expliquen la seva trajectòria, arribada al barri, projecte migratori, procés d’arrelament, compromís social, i aportació a la comunitat.
Projectarem les entrevistes de dues veïnes: la Maisa, artivista dels drets de
la comunitat afrodescendent, i Sergio, actiu en diversos moviments socials
i iniciatives comunitàries del Poblenou.
+ Debat posterior, amb la participació de Jiser
Dimarts 14.12.21, a les 19 hores
Centre Cívic Can Felipa Pl. Josep Mª Huertas Claveria
Si no vols perdre’t les pròximes trobades del cicle, deixa’ns
aquí el teu contacte aquí!

<<

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

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 grup de dones nivell
inicial, 1 i 2 en dos dies a la setmana.
Per als cursos de català derivem les
persones interessades al Consorci de
Normalització Lingüística.
INSCRIPCIONS OBERTES!
Trimestre d’hivern

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.

INFORMACIÓ: DIMARTS, de 17 a 19 h
Tel: 615 133 437

PROJECTES

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
El Pla d’Acollida ofereix CURSOS DE CATALÀ I CASTELLÀ a qui ho necessiti.
Fem classes per a persones nouvingudes i necessitem persones voluntàries.
Si vols contribuir a l’arrelament i acollida de la comunitat nouvinguda al barri
contacta amb: llenguapropemnos@gmail.com | TEL: 615 133 437

Fem comunitat! Fem barri!

comida_rica de zouhra

Preparació de receptes i postres
100% casolanes i artesanals.
Especialitat en menjar del Marroc.
@chabachzouhra

QUÈ ES MOU AL BARRI?

Comandes per WhatsApp
664014307/ 637167424

>> La XARXA D’ALIMENTS CELEBRA NADAL!

El dissabte 18 de desembre la Xarxa d’Aliments del Poblenou repartirà la cistella més rica de l’any amb la col·laboració de l’associació In Via i les escoles
del barri. A més, durant la tarda les més petites de la xarxa podran gaudir
d’una proposta de TEATRE-FÒRUM apta per a tots els públics.

ENLLAÇOS d’INTERÈS
Revista El Poblenou
AVV Poblenou
Xarxa Antirumors Poblenou
Xarxa d’Aliments del Poblenou

És una activitat del Catàleg
d’Activitats Antirumors

Coordinadora d’Entitats Poblenou
Taula Eix Pere IV
ACS Bac de Roda

PARAULA D’UNA NENA NEGRA és en un conte teatralitzat

(combina ball, cant i titelles) al voltant de l’experiència d’una nena petita que viu racisme i com això afecta la seva identitat i com s’hi ubica
o es situa en aquest context concret.
Dissabte 18.12.21, a les 17.30h hores
Ateneu La Flor de Maig. Carrer del Dr. Trueta, 195

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

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

Biblioteca Xavier Benguerel
Cap Poblenou
Cap Ramón Turró
CAP Vila Olímpica

