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

:

PLA D’ACOLLIDA DEL P9
EL 8M EN ACTIVITATS 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 català i castellà, nivell 
inicial, en grups mixtes i 2 grups per a  
dones, dos dies a la setmana.
Per als cursos de català tambè derivem 
les persones interessades al Consorci 
de Normalització Lingüística.

 INFORMACIÓ: DIMARTS, de 17 a 19 h

 
Tel: 615 133 437

 un PLA!
MARÇ 22

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

Segon acte de presentació del Cicle Memòries Migrants amb el passi de les 
entrevistes a dues veïnes del barri, actiu social en diversos projectes comuni-
taris: Nelida i Hafida. Debat i reflexió oberta sobre treball, gènere i ocupació, 
amb les interseccions entre els múltiples eixos de discriminació que travessen 
les vivències de les dones, treballadores, migrades, racialitzades...
Organitza la XARXA ANTIRUMORS DEL POBLENOU. Amb el suport del 
Programa BCN Interculturalitat

Les dones de la Xarxa d'Aliments del Poblenou recol·lecten aliments tot 
explicant la iniciativa de suport mutu al veïnatge, porten "la collida" a La Flor, 
munten i reparteixen les cestes. Assisteixen a les assemblees, s'autoorganitzen, 
treballen i sostenen la Xarxa. Aquest mes de març volen parlar de tot això, i ens 
conviden a gaudir de la pel·lícula "Paciència, paciència que aniràs al Paradís..." 
(Hadja Lahbib. Bèlgica, 2014. VOSC. 85'). 
A continuació, debat i reflexió oberta... un bon berenar i música magrebina!
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>>

<<



el suro

Col·loqui "Cents anys de barraquisme al Poblenou". Com 
era i quina ha sigut l'evolució del barraquisme al Poblenou? 
Des de les primeres barraques del barri de Pequín del segle 
XIX, fins als infrahabitatges de darrere del Cementiri, passant 
per la delinqüència que s'amagava en les barraques de La 
Mina. Amb la Maria Favà i l'Anna Dobaño.

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
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PROJECTES

<<


