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1. SPEED DATING

CLASSES IDIOMA Què estem fent?
- Espai 210: classes de català inicial i avançat. Classes de

castellà inicial
- Església Evangèlica: classes castellà avançat, català // anglès

reforç infants i reforç escolar amb Serveis Socials (+1)
- Biblioteca Fort Pienc: llistat recursos, espai, materials.
- CCAR: classes de castellà i català, parelles lingüístiques

(sobretot virtual) (+1)
- Libelulas: classes català

— Classes de castellà i català organitzades conjuntament: PROPERA
REUNIÓ  4/07/2022 a les 16h a l’Espai 210

Necessitats:
- +1 “s’està buscant” (classes en general)
- Classes ELE A2 per examen nacionalitat
- Escola adults al barri



- classes català (+1)
- Servei canguratge extern per les classes (Vila Veïna?)

ACOLLIDA Què estem fent?
- SOAPI: informar trámites, derivación servicios públicos y

entidades, orientación trámites ley extranjería, sesiones
informativas, entrevistas

- Biblioteca Fort Pienc: carnet biblioteca (arraigo, acceso internet
y ayuda a trámites, material aprendizaje lenguas, orientación
general

- Església: información sobre recursos
- Asociación Puente: grupos de apoyo y asesoramiento
- Catnova: asesoramiento, formación, acogida personas mayores

migradas
- AVV: informació sobre recursos
- Espai 210: atenció i derivació
- Libélulas: información y atención, asesoramiento jurídico,

violencia de género.
- Europa sense Murs: proyecto sorela, información a mujeres

migrantes trabajadoras del hogar.
- PDC: Espai suport per fer tràmits online
- Formació Mentoria social amb persones refugiades i sol·licitants

d’asil/arrelament - formació a persones que fan de mentores

— Próxima formación “AGENTS D’ACOLLIDA” - 19/07/2022 a las 18h -
Casal Transformadors

— Subgrup acollida: Biblio Fort Pienc, Mario AVV, Espai 210, Església
— Subgrup assessorament jurídic: SOAPI per consultes, vinculació amb
XESAJE

Necessitats
- Què fer amb les persones al carrer que demanen menjar o que

hi dormen? Col·lectius que es es preocupin i s’ocupin d’aquesta
situació?

- Clases examen Nacionalidad Española
- Coordinar accions per no duplicar
- Ayuda personal en tràmits online
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ATENCIÓ A DONES
(grup treballadores llar
“penja” de cures)

Què estem fent?
- Europa sense murs: proyecto sorela
- Catnova: cursos, certificados empleabilidad, proyecto inclusión

vital mujeres no regularizadas
- Espai 210: atenció a demandes i derivacions segons la

necessitat / activitats específiques per a dones
- Intered: formación de mujeres migrantes, enfoque de cuidados.
- Serveis socials: mama_room grup presencial
- PDC: grup whatsapp mama_room per recerca pis compartit



//GAM dones migrades
- Libélulas: derivación a entidades

Necessitats
- Asesoramiento derecho familia (registro civil, custodias, tutelas).

Informació retirada infants.
- Habitatge, especialment per a famílies mab infants (+1)
- Punt d'informació Treballadores Llar (Vila Veïna!)
- Espai canguratge comunitari compartit (+3) - proyecto canguro

municipal.
- Talleres para mujers migrantes???
- Vincular amb Taula de Cures

INSERCIÓ LABORAL Què estem fent?
- Església: actualització CV
- Fundació Gentís: MAIS (renda garantida), SIOAS (discapacitat)

SINGULARS (joves), LABORA, ERTE
- La merienda
- CCAR: taller de creació de currículums, classes alfabetització

digital (CCAR) (+1)
- Biblio Fort Pienc: accés a internet, info
- CatnovA: bolsa empleo / talento senior per gent gran
- Libélulas
- Europa Sense Murs

— Reunió 29 de juliol (hora i lloc per definir)

Necessitats
- Connexió Xarxa Cesca
- Alternatives laborals per a persones que no regularitzades
- Inserció treballadores llar: a través entitats cura digna // borsa de

treballadores amb acompanyament Xarxa Treball de la llar just
- Borsa talleristes del barri
- Assessorament per a l’emprenedoria
- Cursos de formación para personas sin NIE (+1)

INTERCULTURALITAT Què estem fent?
- Biblioteca Fort Pienc: equipament comunitari transversal,

comunitat xinesa, carnet biblioteca universal
- Intered: trabajo con las entidades de barrio en actividades

interculturales e intergeneracionales. Actividades y formación
con jóvenes en interculturalidad.

- Libélulas: participación en ferias interculturales
- QSL: programa Barcelona Intercultural. Serveis interculturalitat

de Horta Guinardó, Sant Andreu i Gràcia.
- Shoá: educamos y trnasmitimos la historia del holocausto como

vía para trabajar el discurso de odio, tolerancia y la inclusión
social. Participamos en colegios, institutos y otros centros
educativos.

- Catnova: participación en actividades interculturales, ferias
stands. Coral, club de fotografía, club de acuarelas, salidas
culturales, escritura, pintura y esculturas, teatro

- Espai 210: aprenentatge llengües permet la relació intercultural
entre les alumnes // activitats familiars

- Església: oferim local per a diferents projectes
- CCAR: formació per persones mentores voluntàries sobre

interculturalitat i acollida // trobades i intercanvi intercultural entre
les participants del programa mentoria // tallers lúdics de cuina



amb usuàries de l’entitat i persones voluntàries
- Non resident Nepali spain: programas de cultura de Nepal
- Ateneu el Poblet: ser espai habitual d’entitats interculturals,

impuls d’activitats culturals d’arreu, xarxa entre entitats culturals.
-

Necessitats:
- Visitar más espacios culturales, arquitectura, parques, etc. de

manera gratuita para personas migrantes vulnerables.
- Equipamientos que abran sábado y domingo para hacer

programas
- Personas voluntarias para acompañar a personas migradas en

el programa mentoría. // Personas migradas que quieren tener
más red de apoyo en la ciudad.

- Actividades interculturales que impliquen personas autóctonas y
no autóctonas, acercamiento real de culturas

Altres - Salut mental: artterapia, caompanyament al dol migratori
(CCAR)

- Habitatge // Com buscar pis o habitació sense NIE ni
contracte

- Necessitats bàsiques: productes higiene i bolquers


