Us presentem les darreres entitats en adherir-se a la Xarxa BCN Antirumors.
Benvingudes!

TrinitatAcull
Trinitat Acull és un grup de persones vinculades al barri per veïnatge o per altres
raons i que volen reconèixer el valor de la diversitat.
Més informació: ow.ly/rtYt30qK3iT

Espai de gent gran Sant Antoni
Servei públic municipal adreçat a la gent gran, que té per objectiu afavorir la plena integració
social de les persones grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de les
relacions i la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat. La finalitat és la
d’oferir un espai de relació i intercanvi, un lloc on formar-se, un punt de trobada on poder tenir
i mantenir bones relacions i compartir interessos diversos, vol ser un espai solidari amb els
altres i amb l’entorn, coneixedor i part actiu del que passa dins i fora de la vida de l’equipament,
i amb capacitat d’adaptació a les noves realitats.
Més informació: www.gentgraneixample.cat
Associació Juvenil Sàhara Dempeus
Entitat juvenil catalana solidària amb el poble sahrauí que treballa per
sensibilitzar la societat catalana, incidir políticament en el procés
d’autodeterminació del Sàhara Occidental i potenciar el moviment juvenil prosahrauí mitjançant la coordinació i col·laboració amb altres entitats.
Més informació: www.saharadempeus.cat
Associació de Veïns i Veïnes del Carmel
L'associació de veïns i veïnes del barri del Carmel
Més informació: avvcarmel.wordpress.com
Servei de Prevenció i Convivència Besòs-Maresme
El Servei té com a principals funcions la intervenció per a la convivència, la promoció del
civisme, la preservació de la cohesió social i la intervenció en situacions de conflictes de
naturalesa social, es donin tant a l’espai públic com a les comunitats de veïns i veïnes. Treballem
a nivell personal, grupal i comunitari i entenem la prevenció com a un dels eixos bàsics de la
nostra activitat.
Voleu formar part de la Xarxa BCN Antirumors? Feu clic al següent enllaç.

