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Serveis per a l’ocupació de 

Barcelona Activa al

Districte de Sant Andreu



Què tens als barris de Baró de Viver, del Bon Pastor i  de la Trinitat 

Vella?

 Si estàs buscant feina o vols millorar la feina que tens, el 

programa Treball als Barris et pot ajudar amb: 

• Tutora que t’assessora 

• Formació

• Espai de recerca de feina

Si ets veí/veïna de Baró de Viver- Bon Pastor pots anar 

al centre cívic, Plaça Robert Gerhard, 3

Si ets veí/veïna de la Trinitat Vella, pots anar al centre 

cívic Foradada 36

Cal cita prèvia! pots demanar-la trucant al 667 180 663 o enviant 

correu a: treballalsbarris@barcelonactiva.cat

2

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-a-prop-teu.do


 Si necessites que una advocada t’informi i assessori sobre 

temes laborals (nòmines, acomiadaments, ERTO...) pots 

demanar hora via web al Punt de Defensa de Drets Laborals  

o trucant al 900 533 175 i podràs ser atesa al Centre Cívic 

de Trinitat Vella, a Can Portabella o al Casal de barri de 

Congrés Indians

Quins altres serveis pots trobar al Districte de Sant Andreu?

 Rebre atenció individual i personalitzada de forma presencial 

o telefònica, amb cita prèvia, trucant al 608 573 263, i 

estaràs en contacte amb el Servei d’informació per l’ocupació

 Sessions virtuals on us explicaran tots els recursos i serveis  

per a la recerca de feina i el creixement professional a 

Barcelona Treball
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https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit-ws/assessorament-presencial-en-drets-laborals.do?idActivitat=1073126
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina41132/servei-dinformacio-per-a-locupacio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina41132/servei-dinformacio-per-a-locupacio.do


Programes per a JOVES a dos espais del Districte:

Punt d'Atenció Laboral per a Joves de Sant Andreu,  carrer 

Residència 13

Diferents programes per a tu que s’adapten a les teves 

necessitats:

 Orientació i formació en general: Descobrir, aprendre i 

ocupar-te

 Oportunitat de formar-te i de treballar als mercats i als

comerços del barri: Treballa al comerç de proximitat

 Especialització en professions que pots trobar feina: 

Acceleradora Laboral

 Formació tecnològica: Jove IT Academy

Cal cita prèvia! Truca o envia whatsapp al 670 561 095, o 

envia correu a ocupaciojoves@barcelonactiva.cat
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https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2021.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49812/vols-descobrir-en-que-pots-formarte-per-trobar-feina.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49814/vols-treballar-format-a-una-professio-amb-alta-demanda.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49816/vols-un-impuls-per-trobar-feina-en-sectors-de-futur.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49818/tagrada-el-desenvolupament-web.do


Espai Garcilaso Joves, carrer Garcilaso 103

 Si vols acompanyament en la cerca de recursos 

ocupacionals, formatius o de feina pots adreçar-te a la  

Referent juvenil trucant al 687403547 o enviant un correu a 

roj@barcelonactiva.cat

 Si estàs patint algun tipus de malestar psicològic (estrés, et 

sents aïllada, no encaixes en el teu entorn...), et facilitem 

l'accés al mercat de treball o el retorn al sistema educatiu 

amb el programa  A Prop Jove. Si vols informació  envia un 

correu a apropjove@barcelonactiva.cat o si ho prefereixes, 

contacta al telèfon 681 126 384

 Si vols millorar el  perfil professional i aprofitar els recursos i 

les oportunitats que hi ha a la ciutat de Barcelona: BCN 

Treball Joves
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https://espaijovegarcilaso.org/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina40510/referents-docupacio-juvenil--assessorament-per-a-joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina48458/a-prop-jove.do
mailto:apropjove@barcelonactiva.cat
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/joves/joves.do



