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PROJECTES

<

SERVEI ACOLLIDA ||
CURSOS DE LLENGÜES

El servei d’ACOLLIDA d’Apropem-nos ofereix als matins
cursos per a dones de nivells
Inicial, nivell 1 i nivell 2; i de tarda
cursos mixtes de nivell Inicial i nivell
1, a més de català nivell Inicial.
INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DEL
PROPER TRIMESTRE
GENER-MARÇ 2023:
Dimarts 13 i 20 de desembre. I el
curs començarà la setmana del 16
de gener 2023.

CURS D’ALFABETITZACIÓ PER A DONES! Arran la gran

<

demanda de cursos d'alfabetització el trimestre setembre-desembre '22 hem
engegat un nou curs d'alfabetització amb 12 dones, majoritàriament del Marroc,
gràcies a dues veïnes voluntàries. El nou curs seguirà el primer trimestre de 2023
cobrint aquesta necessitat per enfortir l'autonomia de les dones migrades.

#SOSTENIBILITAT

La jornada “Fes barri
reduint la teva petjada
ecològica!” està coorganitzada des de l’AVV
Poblenou, Apropem-nos
i la Taula Eix Pere IV i en
col·labració amb altres
iniciatives socials
“verdes” dels barris
propers en el marc de la

Setmana Europea per
la reducció de
residus. La trobada és

diumenge 20.11.11
durant tot el matí i des
del PDC hi aportem
activitats de sensibilització sobre consum
responsable i prevenció
de residus amb un taller
de reaprofitament de
texans en el marc de la
campanya #TEXANSpelCLIMA i un
conta-contes “Residu
Zero” amb Nunila.

A més aprofitem la jornada per passar a l’acció sòcio-ambiental demanant al
veïnat ”COM AFRONTEM LA CRISIS CLIMÀTICA DES DELS BARRIS?”

SERVEIS ESTABLES
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
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 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
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
Tel: 615 133 437
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LLUITA contra l'EXCLUSIÓ i la POBRESA

>> MÉS PROPOSTES DE CAPACITACIÓ OCUPACIONAL

FORMACIÓ EN AUXILIAR DE CUINA i alimentació sana i sostenible, adreçat a

persones amb especial vulnerabilitat ocupacional i obert a tothom, també a persones sense
permís de residència i treball.
Poder capacitar-se en un ofici és també força estratègic de cara a les vies d'arrelament
social, així que pot resultar molt útil a aquelles persones migrades amb més que dos anys
d'estança irregular a l'estat espanyol.
El curs començarà el dll 5 de desembre, a la cuina del casal Ca l'Isidret.
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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

