
AL POBLENOU, TENIM PLANS
Butlletí del Pla de Desenvolupament Comunitari >> APROPEM-NOS

:

PLA D’ACOLLIDA DEL P9
ACOLLIM! SERVEIS ESTABLES

>> 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

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 administrati-
va, reagrupament familiar, arrelaments 
social, laboral, sol·licitud de NIE i 
nacionalitat... Homologacions i convali-
dacions d’estudis...
AMB CITA PRÈVIA PEL PUNT D’ACOLLIDA

>> CLASSES DE CASTELLÀ  
I CATALÀ

 
-

renentatge de la llengua i, a més, 
incorporen continguts relacionats amb 

social i cultural, així com temàtiques 
entorn la sostenibilitat sòcio-ambiental, 
que es complementen amb activitats 
periòdiques i accessibles que connec-
tin 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.

 INFORMACIÓ: DIMARTS, de 17 a 19 h

 
Tel: 615 133 437

 un PLA!
GENER 22

Si no vols perdre’t les pròximes trobades del cicle, deixa’ns 

<<

>>

SI ET FA FALTA UN ÀPAT CALENT i vols recollir un tàper amb menjar
o si vols col·laborar amb el projecte posa't en contacte amb APROPEM-NOS: 

placomunitaripoblenou@gmail.com 

649 09 08 99

PROJECTES

A Apropem-nos, fem classes per a persones nouvingudes i necessitem 
voluntàries/is per Català i Castellà. Si t’interessa formar part de l’equip 
d’acollida i ensenyar la teva llengua a qui més la necessita, contacta’ns: 

llenguapropemnos@gmail.com 

615 133 437

Participa en l'arrelament i acollida de la comunitat estrangera 
al barri. Fem comunitat! Fem barri!



LES NOSTRES VEÏNES

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 Comuni

-
tari, al placomunitaripoblenou@gmail.
com o al Tel: 93 256 38 72
Tenim una bossa de treball entre 
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

Iniciatives d'autoocupació de veïnes

 

-

QUÈ ES MOU AL BARRI?

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

 

-

<<<<

El NUS, el Sindicat de Barri del Poblenou, convoca 
l’Assemblea General amb un extens ordre del dia. 
1. Presentació de la dinàmica de la jornada (Revisió del 
decàleg del Nus + Actualització col·lectius i entitats del Nus i 
la Trobada de Lluites)
2. Dinàmica del QUÈ (Apostes estratègiques + Com agluti-
nem a més veïnes al nostre projecte? + Quines reivindica-
cions i lluites cal que engeguem com a Nus?)
3. Dinàmica del COM (Pla de treball)

DISSABTE 22 GENER, a les 11h

Ateneu LA FLOR DE MAIG. 

Torna Balladona! 
Un espai per sentir-se, moure's, cuidar-se i conèixer-se, entre dones, 
veïnes, del barri! Els dissabtes al matí, Ca L'isidret i a Can Ricart!

1a cita: 
DISSABTE 29 GENER, de 10.30h a 12.30h 

Casal CA L’ISIDRET


