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Xarxes d’acollida de barri o districte

Què és

• Incorporació de la població nouvinguda a les xarxes associatives d’acollida
de barris o districtes. Alguns barris o districtes de la ciutat de Barcelona
compten amb xarxes organitzades d’entitats locals que s’ocupen de
desenvolupar actuacions per promoure l’acollida de la població nouvinguda.
Algunes d’aquestes xarxes ofereixen serveis d’atenció i informació a la
població nouvinguda.

• D’una banda, dinamitzen serveis o projectes específics d’acollida en
diferents àmbits (recepció, coneixement de l’entorn, aprenentatge de la
llengua, assessorament legal, participació associativa, etc.), i de l’altra,
ofereixen oportunitats de connexió de la població nouvinguda al teixit
associatiu del barri.

• L’acollida de la mà del teixit associatiu de barri aporta més valor afegit, atès
que permet el contacte amb el món associatiu des del primer moment de
l’arribada.

A qui està adreçat

• A totes les persones nouvingudes a la ciutat.

Com es realitza

• Algunes xarxes compten amb punts d’atenció, que s’ocupen de rebre,
derivar i actuar en relació amb la població nouvinguda. En altres casos, els
punts d’atenció són els de les pròpies entitats que constitueixen la xarxa.

• Les persones nouvingudes al barri poden dirigir-se a la xarxa (o a qualsevol
de les seves entitats) a través de les quals disposaran d’un ventall de
possibilitats d’activitats en les quals podran participar.

Quina documentació cal presentar

• No és necessària cap documentació específica.
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On es pot realitzar

Xarxes que tenen atenció al públic

• Nou Barris Acull
Plaça Àngel Pestanya, s/n (Nou Barris)
Telèfon: 93 353 78 71
www.9bacull.org
Punt d’informació en temes d’estrangeria, cursos per a l’aprenentatge de llengües
autòctones, organització d’actes interculturals, etc.

• Plataforma per a la Convivència Intercultural del Poble Sec (Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec)
Concòrdia, 33, baixos (Sants-Montjuïc, barri de Poble Sec)
Telèfon: 93 324 85 38
www.poblesec.org/
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h (atenció telefònica)
Desenvolupament d’activitats de foment de la convivència intercultural, suport a
l’associacionisme veïnal, etc.

• Programa Nous veïns i veïnes a Horta-Guinardó, amb participació de
l’Administració, entitats i persones a títol individual.
Serveis d’atenció i informació:
Centre Cívic Guinardó
Ronda Guinardó, 101
Telèfon: 93 450 39 87
Informació, assessorament i promoció de diverses iniciatives d’acollida i de
convivència.

• Apropem-nos
Centre Cívic Can Felipa
Pallars, 277 (Sant Martí)
Telèfon: 93 266 44 41 (dilluns i dimecres, de 16 a 19 h)

Xarxes que no tenen atenció directa al públic

• Xarxa Comunitària de Sant Antoni (Eixample)
A través de www.xarxantoni.net es pot contactar per correu electrònic amb la
Comissió d’Immigració i Interculturalitat o amb la Secretaria de la Xarxa
Comunitària de Sant Antoni.

• Pla Integral Casc Antic
Comerç, 42 (Ciutat Vella)
info@cascantic.net
www.cascantic.net


