
“He vuelto a la 
biblioteca con mis 
hijos y saqué libros 

para ellos” 
DONA REAGRUPADA

“A las mujeres que están 
en casa. Yo les diría que 
participen en los tallers, 

que cambia la vida” 
DONA REAGRUPADA

“Para vivir aquí es muy 
necesario que 

aprendamos el idioma” 
JOVE REAGRUPADA

“Es un momento duro, 
he intentado traerla 3 veces”

PARE REAGRUPANT

 “No sabíamos que 
teníamos derechos como 

toda la gente de aquí” 
DONA REAGRUPADA

“Son cosas muy 
importantes y si no 
las sabemos se nos 
puede complicar la 
renovación del NIE” 
PARE REAGRUPANT

“Ens preocupa molt 
l'educació dels 

nostres fills”
PARE REAGRUPANT

“Molta confiança i vull 
continuar aprenent”

JOVE REAGRUPAT

“Què difícil, perquè ja hi van 
haver molts anys de separació”

MARE REAGRUPANT

“Si aprendrem l'idioma 
podem treballar”

DONA REAGRUPADA

“Mi hijo al principio me decía: 
para qué me has traído?”

MARE REAGRUPANT

Afavorim la inclusió social i 
l’autonomia de les famílies 

reagrupades a la ciutat de Barcelona

El Programa “Noves Famílies: Acompanyament 
al Reagrupament Familiar” és un servei municipal 

especialitzat en treballar amb famílies d’origen 
estranger que han iniciat, o que volen fer-ho, 

un procés de retrobament familiar. 



COM 
TROBAR-NOS?

Aquest Programa va dirigit a 
totes les persones d’origen 
estranger, que després d’un 

temps de separació, inicien un 
procés de retrobament familiar.   

S’ofereix un suport a les persones interessades, des de mesos 
abans de que es produeixi el retrobament familiar i continua 
després de l’arribada de la família reagrupada, a partir de: 

“Tallers per a dones” és un espai 
dirigit a dones reagrupades on 
s’aprenen nocions bàsiques de 
llengua, es construeix una xarxa 
relacional i s’ofereix informació per 
conèixer el nou entorn.  

“Tallers per a joves” és un espai 
dirigit a joves reagrupats/reagrupades 
que afavoreixi la construcció d’una 
xarxa relacional, a la vegada que 
descobreixen recursos socials i 
culturals del seu interès. 

“Tallers per a mares i pares” és un 
espai que pretén facilitar el 
retrobament i la posterior relació entre 
mares, pares i fills/filles.

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
C/ Nou de la Rambla, 45 
Tel. 677 88 46 21
reagrupament_ciutatvella@bcn.cat

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
c/ Mallorca, 219 3r 1a 
Tel. 671 945 353
reagrupament_eixample@bcn.cat

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
C/ Creu Coberta, 104, planta baixa 
Tel. 664 19 58 28
reagrupament_sants@bcn.cat

DISTRICTE DE GRÀCIA / LES CORTS / 
SARRIÀ-SANT GERVASI
Plaça de la Vila de Gràcia, 2, 2a planta
Tel. 691 67 65 91
reagrupament_dtes456@bcn.cat

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
C/ Marina, 351, baixos 
Tel.: 661 16 66 55
reagrupament_horta@bcn.cat

DISTRICTE DE NOU BARRIS
Plaça Major de Nou Barris, 1 
Tel. 617 57 71 13
reagrupament_noubarris@bcn.cat

DISTRICTE DE SANT ANDREU
C/ Segadors 2, 4a planta 
Tel. 627 67 16 91
reagrupament_santandreu@bcn.cat

DISTRICTE DE SANT MARTÍ
C/ Buenaventura Muñoz, 21, 3a planta
Tel. 647 22 43 01
reagrupament_santmarti@bcn.cat

TENS DUBTES A NIVELL LEGAL DE 
COM ES POT INICIAR EL TRÀMIT PER A 

REAGRUPAR A LA TEVA FAMÍLIA?

LA TEVA FILLA/FILL ACABA D’ARRIBAR 
I NECESSITES INFORMACIÓ SOBRE EL 

SISTEMA EDUCATIU, COM HOMOLOGAR 
ELS SEUS ESTUDIS, TALLERS, ACTIVITATS...?

HAS REAGRUPAT A LA TEVA FILLA/FILL 
I  VOLS MILLORAR LA RELACIÓ COM A 

MARE/PARE?

LA TEVA FAMÍLIA ACABA D’ARRIBAR 
I NO TENS TEMPS PER A AJUDAR-LA A 

QUE APRENGUI LA LLENGUA, TROBI FEINA, 
CONTINUÏ ELS SEUS ESTUDIS?

POSA’T EN CONTACTE 
AMB NOSALTRES,
ET PODEM DONAR 

SUPORT!

Entrevistes 
individuals i/o 
grupals

Tallers i 
activitats 
periòdiques, 
grupals i 
gratuïtes

Es dóna informació d’aspectes legals, 
educatius i relacionals que cal conèixer 
quan es comencen els tràmits i també 
quan la família arriba a la ciutat.  

Es realitzen tallers i activitats per a 
facilitar el retrobament familiar, perdre 
la por a l’aprenentatge de la llengua i 
potenciar el coneixement de la ciutat 
d'acollida. 

www.bcn.cat/novaciutadania


