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El Casal Cívic Sant Adrià de Besòs - La Mina, adscrit a la Direcció 

General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar 

Social i Família, es va inaugurar l’any 1980. 

 

És un espai públic obert a tothom: joves, grans, infants i entitats, on 

podreu participar en tallers, conferències, sortides culturals, 

exposicions, etc., que us permetran relacionar-vos, fomentar les 

vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte 

col·lectiu. 

 

Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes dirigits a la millora 

de la comunitat, per fomentar el desenvolupament integral de la 

persona, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu 

en el seu compromís amb la societat. 

 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 20 h. 

Agost, tancat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
 

Quadres tridimensionals 

del 3 de maig al 21 de juny 

dimarts, de 17 a 19 h 

Casal Cívic  

Activitat gratuïta 

 

Balls de saló 

del 5 de maig al 23 de juny  

dijous, de 19 a 20 h 

Casal Cívic  

Activitat gratuïta 

 

Cultura general 

del 4 de maig al 22 de juny 

dimecres, de 17 a 19 h 

Grup de Dones Iris de la Mina 

3 euros / mes 

 

Cant 

del 3 de maig al 21 de juny 

dimarts, de 19 a 20 h 

Grup de Dones Iris La Mina 

Activitat gratuïta 

 

Pintura sobre tela 

del 3 de maig al 21 de juny 

dimarts, de 15 a 17 h 

Grup Dones Iris de La Mina 

3 euros / mes 

 

Policromia artística   

del 9 de maig al 20 de juny 

dilluns, de 15 a 17 h 

Grup dones Iris de La Mina 

3 euros / mes 

 

 

LES ENTITATS DEL CASAL 
 

Casal infantil La Mina 

És una entitat sense ànim de lucre que treballa amb nens i nenes de 6 

a 14 anys en el món del lleure, amb el joc com a eina educativa. Els 

infants poden fer esports (bàsquet i futbol), tallers de manualitats 

(caretes, maquinetes, fang, llums, etc.), sortides de cap de setmana 

(CaixaFòrum, Saló de la Infància, parc de Diagonal Mar), sortides a la 

neu, jocs, repàs escolar, teatre, casal d’estiu i colònies, etc. També 

disposa d’una ludoteca, un pati i una sala central.  

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h 

 

Calaix de cultura (Espai jove) 

És un espai adreçat a joves del barri de la Mina i de tot el Municipi de 

Sant Adrià de Besòs, de 12 a 25 anys. 

Les activitats  que es  realitzen al  Casal Cívic de La Mina són: tallers 

de caracterització i taller de  perruqueria tots els divendres, i taller de 

batuka, els dimarts. Compta amb espais habilitats perquè els utilitzin 

diferents grups de joves del municipi, com el grup de música 

CASAL CÍVIC SANT 
ADRIÀ DE BESÒS - LA 

MINA 



”Soniquete de La Mina”; una sala oberta  tots els dilluns, dimecres i 

divendres de 17 a 20 h, lloc de trobada de joves i punt de partida de 

moltes activitats. 

 

Òptima, assessorament i formació 

Entitat que gestiona el projecte d’inserció sociolaboral dirigit a nois i 

noies d’entre 18 i 30 anys que busquen aprendre un ofici i incorporar-

se al món laboral. És un servei gratuït on s’accedeix de forma 

voluntària. Es realitzen acompanyaments tant en l’àmbit de la formació 

com en l’àmbit laboral. És un projecte gestionat pel Consorci del Barri 

de la Mina i subvencionat pel Fons Social Europeu i el Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Joia 

Entitat que desenvolupa el projecte Accés. Es dedica a la inserció 

laboral des de fa 20 anys, i ofereix ajuda de manera individual, grupal i 

familiar segons les necessitats de les persones. Entre altres activitats 

fa orientació i recerca laboral, com també seguiment a la inserció 

laboral. És gestionat pel Consorci del Barri de la Mina i subvencionat 

pel Fons social europeu i el Departament D’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
Suara serveis SCCL (Creixem junts) 

És un espai educatiu per a nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves 

famílies. És un espai de relació entre adults i infants, en què es donen 

pautes educatives i suport a pares i mares. Els seus objectius són: 

afavorir el desenvolupament i l’autonomia dels infants, acompanyar  

les famílies en els processos en què es requereixi algun tipus de 

tractament social i sanitari i promoure la participació en activitats, tant 

pròpies com de la comunitat. 

 

Casal dels infants  

Entitat que desenvolupa el projecte de Dones. Vol ser un espai de 

referència per a noies de 16 a 25 anys en situació de desavantatge 

social i donar les eines necessàries perquè puguin iniciar un itinerari 

de qualificació professional per a la seva promoció personal i social. 

Al Casal Cívic es fa el curs prelaboral de monitores escolars de 

menjadors i pati. 

 

Fundació Surt 

És l’entitat que gestiona el projecte Itineraris d’Inserció per a Dones, 

adreçat a dones majors 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, promoció i manteniment a un 

lloc de treball. 

 

Associació Cïvic  

És l’entitat que gestiona per compte del Consorci del barri de la Mina 

diferents actuacions de formació i inserció laboral al barri. 

Les accions són mòduls formatius de curta durada, amb suport i 

acompanyament a la inserció, per a la millora de l’ocupabilitat dels 

participants, majors de 25 anys del barri  en risc d’exclusió. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions a les diferents activitats es portaran a terme al Casal 

Cívic de l’11 al 20 d’abril. 

 

Les activitats organitzades pel Casal Cívic (Direcció General d’Acció 

Cívica i Comunitària) són gratuïtes. El material necessari és a càrrec 

de les persones inscrites. Les places són limitades i s’adjudicaran per 

ordre d’inscripció. En cada nou període d’inscripció, tindran prioritat 

les persones que constin en la llista d’espera. 

 

La realització d’una activitat està condicionada a la inscripció d’un 

mínim de persones. Tres faltes d’assistència sense justificació 

implicaran la pèrdua de la plaça. 

 

La inscripció i les condicions de les activitats organitzades per les 

entitats corresponen a les entitats organitzadores. 

 

Tel. 93 381 01 33 - Fax 93 462 22 86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


