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PROJECTES

SERVEIS ESTABLES

Cloenda de cursos de llengües amb celebracions.
La setmana del 20 de juny s'han acabat els cursos de castellà i català d'Apropem-nos d'aquest trimestre que es realitzen a Can Felipa en horaris de matí
per a dones específicament i de tarda, mixtos.
La fi de curs ha estat una celebració coorganitzada amb l'alumnat que ha
arribat a 50 persones de 7 països de procedència.

PUNT D’ACOLLIDA
>> 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

<<
Al llarg del trimestre abril-juny les sessions temàtiques han girat entorn les
cures i la nutrició amb la col·laboració de l'entitat Jiser-Reﬂexions Mediterrànies i el personal especialitzat en nutrició i benestar emocional i comunitari
del CAP de Ramon Turró respectivament.
Destaquem també la col·laboració amb el projecte "Rehabilitació Climàtica
als barris" (gestionat per l'AVV Poblenou i la FAVB) mitjançant sessions
multiculturals sobre canvi climàtic amb l'alumnat i la implicació en l'exposició
a la biblioteca Can Saladrigas.

<

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

Visita a la Biblioteca
Poblenou - Manuel Arranz

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 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

Trobada de fi de curs 2022 amb
dones, alumnes de castellà,
3 nivells.

Tel: 615 133 437
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Sessió del projecte Rehabilitació climàtica dels barris.
Alumnat de català

Taller de Jiser sobre Com (ens) cuidem?
Amb dones alumnes de castellà

i fins al SETEMBRE!
AMB MÉS CURSOS DE LLENGÜES!

A la cuina de Ca l’Isidret ha finalitzat el 1r itinerari de capacitació
ocupacional, en Auxiliar de Cuina, enfocat en alimentació sana i
sostenible. Per a persones en situació de vulnerabilitat ocupacional, amb NIE o sense. Amb la col·laboració de l'equip de
Dietistes i Nutricionistes dels CAPs de Poblenou i Ramon Turrò
i l’ONG Nutrició sense fronteres.
Continuarem amb una segona edició a la TARDOR!
-

el suro
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VOLS SER PROFE voluntari/A de castellà i
català pels cursos de llengües del trimestre
setembre-desembre 2022?

<<

Posa’t en contacte amb al telèfon de
Llengües-Apropem-nos (615 13 34 37) i al
correu llenguapropemnos@gmail.com.

A LA FESTA MAJOR del POBLE9!

Apropem-nos participarem de la festa i espai intercultural de Poblenou de tots els Colors, el dissabte
17 de setembre al Parc Central del Poblenou.
Passa't a la paradeta del Pla Comunitari a conèixer
els nostres àmbits d'actuació i els projectes amb qui
col·laborem. Estarem acompanyades per l'Olla
Solidària, la Xarxa d'Aliments del Poblenou, el
col·lectiu BallaDona... entre d'altres...

-

Vols llogar el teu pis i/o una habitació a un
PREU ACCESSIBLE?
Escriu-nos a placomunitaripoblenou@gmail.com i et posem en
contacte amb veïnes i veïns que estan buscant habitació.
En col·laboració amb el Centre de Serveis Socials del Poblenou, estem
construint una bossa d'habitatge de veí a veïna.
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