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

:

PUNT D’ACOLLIDA
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 DIJOUS: 16.30-19h
 DIMARTS: 11-13H

Can Felipa. Pl. Josep Mª Huertas 
ATENCIÓ a DISTÀNCIA:
DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES 
 11-13h.
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!
JUNY 22

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

El dimarts 5 de juliol és la pròxima cita amb l’espai de seguiment i governança 
del PDC, aquest cop al voltant de l'eix de treball de l'ALIMENTACIÓ I LA 
SALUT comunitària, amb la constitució de la TAULA D'ALIMENTACIÓ I 
SALUT DEL POBLENOU. Per tant, animem sobretot aquelles persones, 
entitats i serveis que esteu treballant per a la seguretat alimentària dels 
nostres barris a participar en la 2a ÀGORA DEL PLA!
Amb la constitució de la TAULA D'ALIMENTACIÓ I SALUT avançarem amb 
una pluja d'idees al voltant d'una taula rodona, de debat i reflexió, que 
organitzarem amb motiu en el dia internacional de l'alimentació (octubre 22) i 
orientada a pensar conjuntament com, des de la nostra feina del dia a dia, 
podem "fer sostenible la seguretat alimentària als nostres barris".
Dia: Dimarts 5 de juliol, de 17.30h a 19h
Lloc: Casal de Barri del Poblenou. Rambla del Poblenou, 49
Inscripció: placomunitaripoblenou@gmail.com

La XARXA ANTIRU-
MORS DEL POBLE-
NOU, convida a l'última 
cita del cicle 
Memòries 
Migrants, aquest cop 
dedicat a reflexionar, 
debatre i construir 
memòries entorn del 
dret i les lluites per a 
l'habitatge. 
Aportaran al debat 
Migress, Casa Àfrica i el 
sindicat de Llogateres 
de BCN.

+ RECOLLIDA 
SIGNATURES 
per a la #ILP

RegularizacionYA

Dia: Dimarts 12 de 
juliol, a les 19h
Lloc: Ca l’Isidret.
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-

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

 

-

QUÈ ES MOU AL BARRI?

Apropem-nos participem en l’ECONOTROBADA social 
del 2 de juliol, a partir de les 12h, organitzada per la 
Taula Eix Pere IV, amb la recollida de signatures per a 
#ILPRegularizacionYA! VICKY CANALLA ens explicarà el 
procés participatiu de la #ILPRegularizacionYA!

Suma't a la recollida de signatures per la 
regularització al barri i a la teva faena! 
Necessitem 500.000 DNI per l'accés a dret de 500.000 
persones migrades.

Vine i tasta: la realitat cultural d'aliments que desconeixes.
Descobreix: la importància de veure els aliments que ja 
coneixes des d'una altra perspectiva.
Participa: és sostenible el model actual? Quin és el futur 
de l'alimentació que volem per a les nostres famílies?

En finalitzar refrescos i refrigeri gratuïts.

QUÈ ES COU A LA CUINA?
LA CUINA COMUNITÀRIA de Ca l'Isidret està 
que crema! Activem els itineraris formatius 
en capacitació ocupacional (auxiliar de 
cuina) impulsats per Apropem-nos en aliança 
amb la Taula Eix IV. Una formació teòric-pràctica 
de 90 hores adreçada a persones en situació de 
vulnerabilitat ocupacional.

El projecte INTEGRAL de cuina del Casal també treballa per 
fomentar l'alimentació sostenible de les nostres comunitats, 
oferint propostes formatives accessibles per a tothom. Durant 
el mes de juny, en col·laboració amb LA CUINA QUE 
CANTA, el veïnat es capacitarà i conscienciarà al voltant de 
l'aprofitament alimentari.

Aquest és un projecte que es construeix en base a valors 
cooperatius com la transformació, la innovació social, la 
igualtat d’oportunitats, la inclusió, l’autogestió, la 
democràcia i el compromís amb la comunitat.
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