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El Casal Cívic Sant Adrià de Besòs – La Mina,
Mina adscrit a la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, es va inaugurar l’any 1987.
És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on
podeu participar en diferents activitats, com tallers, conferències,
exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les
vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte
col·lectiu.
Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la
millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la
persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu
en el seu compromís amb la societat.
Horari : de dilluns a divendres, de 9 a 20.30 h
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////////////////////////
PER ALS MÉS JOVES

////////////////////////
MANUALITATS I CUINA

Juguem a tennis taula
Vine i aprèn a jugar a pingpong!
del 7 d’octubre al 16 de
desembre
dilluns, de 16.30 a 17.30 h
Casal

Goma Eva
Anima’t a fer noves cosetes
amb la goma Eva!
del 15 de octubre al 17 de
desembre
dimarts, de 15 a 17 h
Casal

Maquillatge de fantasia
Vine i aprèn a jugar a
maquillar-te com un/a
professional!
del 8 d’octubre al 17 de
desembre
dimarts, de 17 a 18 h
Casal

Manualitats per famílies
Si ets pare o mare, vine a
divertir-te fent manualitats!
del 15 de octubre al 17 de
desembre
dimarts, de 17 a 18 h
Casal

Fem Ràdio
Vine i aprèn a com fer el teu
propi programa de ràdio!
del 9 d’octubre al 18 de
desembre
dimecres, de 17 a 18 h
Casal

Cuina Mediterrània
Experimenta amb els plats de
sempre i comparteix les teves
millors receptes!
del 7 de octubre al 16 de
desembre
dilluns, de 17 a 19 h
Casal
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////////////////////////
ESPORTIVES I MUSICALS

////////////////////////
CREIXEMENT PERSONAL

Gymba
Tonifica el teu cos al millor
ritme!
del 4 de octubre al 20 de
desembre
divendres, de 10.30 a 11.30 h
Casal

Viure es descobrirdescobrir-me
Programa de Gent Gran de
l’Obra Social “La Caixa”
del 2 de octubre al 18 de
desembre
horari a concretar
Casal Cívic La Mina, amb la
col·laboració de la Fundació
Bancària “La Caixa”

En forma I
Programa de Gent Gran de
l’Obra Social “La Caixa”
del 1 de octubre al 21 de
novembre
horari a concretar
Casal Cívic La Mina, amb la
col·laboració de la Fundació
Bancària “La Caixa”

Decorem el Casal Cívic
Vine a decorar el Casal Cívic
per Nadal!
del 2 al 13 de desembre
de 10 a 19 h
Casal Cívic La Mina
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////////////////////////
ENTITATS AL CASAL
Dones Iris
L’Associació de Dones Iris és
una entitat sense ànim de lucre
que es va registrar l’any 2001,
tot i que el grup ja existia des
de l’any 1987 amb l’objectiu
principal
de
potenciar,
apoderar i fer visible el paper
de la dona al barri.
Entre altres activitats fan
manualitats i col·laboren amb
altres tipus d’entitats en
projectes,
programes
o
activitats que repercuteixin en
millorar la qualitat de vida del
barri i/o municipi, finalitats les
quals siguin afins a l’Associació.
de dilluns a divendres, de 16 a
20 h

Casal Infantil la Mina
És una entitat sense ànim de
lucre d’educació en el lleure
que treballa amb infants, les
seves famílies i la comunitat.
Durant l’any, atén uns 110
infants, de 3 a 10 anys, de 90
famílies diferents. Fa prevenció
i seguiment de les situacions de
risc, i treballa les habilitats
socials, els hàbits bàsics,
l’educació
emocional,
l’educació en valors, la
imaginació, la creativitat i el
reforç dels aprenentatges
escolars a través del joc com a
eina d’aprenentatge.
www.casalinfantillamina.com
de dilluns a divendres, de 16 a
18.30 h
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lloc de trobada, que és punt
de partida de moltes
activitats.
de dilluns a dijous, de 16.30 a
19.15 h

Consorci del Barri de la Mina
És una entitat jurídica pública,
de caràcter local, constituïda
per dirigir, coordinar i executar
l’aplicació
del
Pla
de
transformació del barri de la
Mina.
Lidera
diferents
projectes en els àmbits
educatiu, cultural, d’inserció
laboral,
social...
Alguns
d’aquests són gestionats per
altres entitats, per atendre les
finalitats i les competències
que estableixen els seus
estatuts:

Apropa’t a la feina
Gestionat
per
l’entitat
Òptima Assessorament i
Formació,
SLL,
aquest
projecte
d’inserció
sociolaboral s’adreça a nois i
noies de 18 a 30 anys que
volen aprendre un ofici i
incorporar-se al món laboral.
És un servei gratuït on es pot
accedir voluntàriament. Es
fan acompanyaments tant en
l’àmbit de la formació com en
el laboral. Aquest projecte
està subvencionat pel Fons
Social
Europeu
i
el
Departament d’Empresa i
Coneixement
de
la
Generalitat de Catalunya.
de dilluns a divendres, de 9 a
15 i dimarts i dijous, de 16 a
18.30 h

Espai jove
Gestionat per l’entitat Calaix
de Cultura, SL, aquest
projecte s’adreça a joves de
12 a 14 anys del barri de la
Mina i de tot el municipi de
Sant Adrià de Besòs, i es basa
en
l’acompanyament
d’aquests/es adolescents i
joves cap a la vida adulta.
Organitza diferents activitats
al Casal Cívic de la Mina.
Compta amb espais habilitats
perquè els utilitzin diferents
grups de joves del municipi,
amb una sala oberta i amb un
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Projecte Accés
Gestionat
per
l’entitat
Fundació Privada Centre
Higiene Mental Les Corts,
aquest projecte s’adreça a
persones més grans de 18
anys amb problemes de salut
mental i dificultats de
reinserció
sociolaboral.
Aquesta entitat treballa en
l’àmbit de la reinserció
laboral des de fa 20 anys i
ofereix ajuda de manera
individual, grupal i familiar
segons les necessitats de les
persones.
Entre
altres
activitats, dóna orientació en
la recerca laboral i fa el
seguiment de la inserció
laboral. Aquest projecte està
subvencionat pel Fons Social
Europeu i el Departament
d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya.
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h
i de 15 a 18 h, i divendres, de
8 a 14 h

Avança
Gestionat
per
l’entitat
Òptima assessorament i
formació, SLL Aquest projecte
d’inserció educativa s’adreça
a nois i noies entre 14 i 18
anys amb l’objectiu de
fomentar la continuïtat al
món educatiu, fent un
acompanyament
individualitzat, tenint en
compte els interessos i
necessitats dels/de les joves.
Aquest
projecte
està
subvencionat pel Fons Social
Europeu i el Departament
d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya.
de dilluns a divendres de 9 a
15 i dimarts i dijous de 16 a
18.30.
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Projecte itineraris d’inserció
per a dones
Gestionat per la Fundació
Surt, aquest projecte s’adreça
a dones més grans de 18 anys
amb dificultats d’inserció
sociolaboral.
Les activitats són itineraris
individuals d’inserció que
consten
de
mòduls
preformatius i prelaborals de
curta durada, tutories, suport
i acompanyament a la
inserció per dotar les dones
de recursos i autonomia per a
la seva incorporació a un lloc
de treball, promoció i
manteniment.
de dilluns a divendres, de 9 a
15 i dimarts i dijous de 16 a
18.30 h

////////////////////////
INSCRIPCIONS
Del 2 al 15 de setembre
Les activitats organitzades pel
Casal (Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari
va a càrrec de les persones
inscrites.
inscrites Les places a les
activitats són limitades i
s’adjudiquen
per
ordre
d’inscripció. La realització
d’una
activitat
està
condicionada a la inscripció
d’un nombre mínim de
persones.
Tres
faltes
d’assistència sense justificació
prèvia impliquen la pèrdua de
la plaça.
Les activitats organitzades per
les entitats són responsabilitat
d’aquestes, així com els
requisits per accedir-hi.
Tel. 93 381 01 33
cc.lamina@gencat.cat
Més informació a:
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