L’AVV Escodines posa en marxa l’oferta de tallers i cursos 2009-10
amb més de 40 propostes lúdiques i formatives diferents
L’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines iniciarà a finals d’aquest mes de setembre
l’oferta de tallers formatius, culturals i de lleure per dinamitzar les necessitats i demandes dels
veïns del barri. L’oferta de tallers, que en total supera els 40, es diversifica en tres programes:
Pol de Cultura, Pla Comunitari i Punt Òmnia.
Pol de Cultura celebra el 10è aniversari de l’Aula del Coneixement
La programació de Pol de Cultura s’estructura a partir de tallers d’habilitats artístiques i
creatives (patchwork, pintura, taller creatiu, decoració nadalenca, etc.); habilitats de moviment
corporal (country); d’habilitats lingüístiques i comunicatives (català i anglès) i de benestar
psicoemocional (ioga, tai-txi, tècniques de relaxament). Com a novetat d’enguany, es farà un
taller de coreografies musicals, un taller de tècnica de la veu i la respiració i un d’expressió oral.
Dins el programa de Pol de Cultura, aquest curs se celebrarà el 10è aniversari de l’Aula del
Coneixement. L’Aula del Coneixement és un programa d’educació d’adults en l’àmbit no
reglat, obert a tothom. És un espai obert a la cultura de totes les persones que continuen tenint
curiositat per entendre millor el món que ens envolta, tot incentivant l’aprenentatge social per
escoltar als altres i a un mateix. La seva periodicitat és setmanal. Aquest primer trimestre del
curs es tractaran temes d’història de Catalunya, d’art i de salut i benestar personal.
Les inscripcions es poden fer fins el 30 de setembre al Casal de les Escodines (carrer Sant
Bartomeu 50. Tlf. 93 875 15 40)
D’altra banda, Pol de Cultura també integra un programa d’alfabetització de dones nouvingudes
amb l’objectiu que aprenguin a comunicar-se i integrar-se al país d’acollida. També inclou un
programa d’integració d’infants i preadolescents que inclou club de lectura, expressió corporal i
informàtica.
La inauguració de Pol de Cultura tindrà lloc el proper 29 de setembre a les 6 de la tarda amb
una conferència a càrrec de l’economista Joan Subirats.

Pla Comunitari estrena programació per a joves i nouvinguts
Un dels objectius del Pla Comunitari és treballar pels nous veïns que arriben al barri. Així, entre
d’altres coses, es programaran tallers i cursos pel joves (del barri, en primer terme, i de la ciutat
en general) com Cuina de supervivència per a joves, Iniciació a la guitarra clàssica, Elaboració i
iniciació al cajón flamenc i tallers de software musical (Reason i Cubase) i cursos per a les
noves ciutadanies, com cursos de Català per la feina. A més es vol crear un grup de Teatre
per adults, perquè esdevingui una eina d’integració, cohesió i interrelació entre els membres de
la comunitat. Teatre per passar-ho bé. Tots aquests tallers són parcialment subvencionats.
Les inscripcions es poden fer durant aquest mes al Casal de les Escodines (carrer Sant
Bartomeu 50. Tlf. 696709219)

Punt Òmnia fomenta els tallers d’alfabetització digital per a aturats
Dins la programació estable de Noves Tecnologies, que inclou tallers d’iniciació a la
informàtica, a la imatge digital, al foto-llibre, a l’excel i a Internet, enguany s’incorpora un taller
de formació laboral per a persones en situació d’atur. Aquest taller gratuït i en el que no es
necessita inscripció prèvia, té lloc tots els dimarts de 9 a 11 del matí. Els usuaris d’aquest espai
reben un assessorament individualitzat adequat als seus interessos: aprendre a elaborar
correctament el currículum vitae, redactar una carta de presentació, registrar-se i inserir el seu
currículum en borses de treball on line, etc. A més, els usuaris poden consultar una borsa de
treball renovada setmanalment al mateix Casal de les Escodines. Aquesta cartellera està
coordinada pel Punt d’Atenció i Mediació Veïnal de l’AVVE, que també ofereix assessorament a
les persones en situació d’atur del barri.
Les inscripcions es poden fer durant aquest mes al Punt Òmnia de les Escodines (carrer Sant
Bartomeu 50. Tlf. 93 875 15 40 Ext.Biblioteca)
L’AVVE estrena la inscripció on line a través de la web www.escodines.cat
L’AVV Escodines ha posat en marxa recentment la nova pàgina web de l’Associació. En el
portal es pot trobar informació de tots els programes que es duen a terme a l’entitat veïnal. Des
d’avui mateix es pot sol·licitar la inscripció als tallers de Pol de Cultura i Punt Òmnia
telemàticament. L’AVVE aposta clarament per estar al dia de les eines que ofereixen les noves
tecnologies, per això convida als ciutadans a utilitzar aquesta nova manera per apuntar-se als
tallers.
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