
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 649 09 08 99
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!
OCTUBRE 22

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

PROJECTES

ALIMENTACIÓ I SALUT COMUNITÀRIA
La Taula d'Alimentació i Salut Comunitària del Poblenou, de la qual el 
Apropem-nos formem part, organitza la Jornada "Seguretat alimentària sí, 
però amb sobirania també!"
La qüestió central del debat i reflexió serà com podem garantir la seguretat
alimentària dels nostres barris, amb criteris de sobirania alimentària.
Per tant, com, els actius territorials que treballem en aquest àmbit, podem
facilitar una alimentació saludable, sostenible i accessible per a tothom.

<<

Dijous 27 oct, de 16.30 h a 19.30 h.
Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou.

<< <<<<
<<



Pots donar-te d’alta al BUTLLETÍ, escrivint un 

ACTIVITATS

QUÈ ES MOU AL BARRI?

LLUITA vs. l'EXCLUSIÓ 
>> MÉS PROPOSTES DE 
CAPACITACIÓ OCUPACIONAL
Oberts a tothom amb o sense permís de residència

EXPRESSIÓ CORPORAL I CURES
VEÏNES DEL POBLENOU, amb ganes de moure el cos, de 
descobrir el potencial de l'autocura, compartir sabers i coneixe-
ments amb altres dones, formar part d'un grup de suport mutu...
Balladona és un espai de seguretat, íntim i participatiu, obert a 
dones amb ganes de compartir. Encara ets a temps a apun-
tar-t'hi! Si vols provar-ho fes un correu a 
placomunitaripoblenou@gmail.com

FORMACIÓ EN CURES DE PERSONES 
EN PROCÉS DE FINAL DE VIDA

<<

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

<<<<

<<

<<


