
Un nou 
equipament 
veïnal i de 
serveis per 
al barri

Calàbria, 66

C/ de Calàbria, 66-78
08015 Barcelona

De dilluns a divendres 
de 8 a 22 h.
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Calàbria 66

B:SM és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona en-
carregada d’oferir als ciutadans els serveis municipals. Les 
activitats gestionades inclouen des de la mobilitat fins a  
les instal·lacions públiques de lleure.

Destaquen entre d’altres: Aparcaments B:SM, AREA, Esta-
cions d’Autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig,  Grua Mu-
nicipal, Anella Olímpica, Zoo de Barcelona, Parc d’Atracci-
ons Tibidabo, Park Güell, Parc del Fòrum i Parc de Montjuïc.

A l’Oficina d’Atenció al Client, es podran fer presencialment 
els tràmits relacionats amb l’AREA – verda i blava – i la xar-
xa d’Aparcaments B:SM de dilluns a divendres de 8 a 20 
hores. Més endavant, es podran tramitar presencialment els 
serveis gestionats per B:SM que ara es poden fer en línia i 
les altes de socis del ZooClub i el TibiClub.

OFICINA D’ATENCIÓ AL CLIENT DE B:SM

Direcció d’Atenció Ciutadana

Oficines B:SM

Oficines B:SM

Oficines B:SM

Centre de Normalització Lingüística
Auditori

Centre de formació de persones 
adultes Pere Calders
Espai veïnal 
Oficina d’Atenció al Client B:SM

De dilluns a divendres de 8 a 20 h.

www.bsma.cat
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Sant Antoni estrena un nou equipament, Calàbria 66, 
d’11.128 m2 en un dels edificis emblemàtics del barri, 
l’antiga seu de l’ONCE, transformada en un pol d’oficines 
municipals i d’espais al servei de la ciutadania i el territori.

Els usos del nou espai han estat consensuats amb el teixit 
associatiu del barri i s’han adequat a les necessitats ex-
pressades per prop de les 40 entitats que conformen la 
gestora de Calàbria 66.

Al renovat edifici conviuen espais comuns gestionats per 
la xarxa associativa del barri amb els serveis educatius de 
l’Escola d’Adults Pere Calders i del Centre de Normalitza-
ció Lingüística i les dependències municipals de l’empresa 
B:SM i de la Direcció d’Atenció Ciutadana.

L’edifici, restaurat amb criteris de sostenibilitat, disposa 
també d’un sistema d’energia solar fotovoltaica connectat 
a la xarxa per a tota la finca.

CALÀBRIA, 66
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El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Calders 
és un centre públic del Departament d’Ensenyament ges-
tionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb més de 
600 alumnes i una oferta educativa de qualitat en horaris 
de matí, tarda i vespre.

El centre impulsa el desenvolupament de competències 
bàsiques en idiomes i noves tecnologies. Així mateix, 
ofereix formació integral en diversos àmbits acadèmics 
(graduat en educació secundària, preparació a les proves 
d’accés a grau mitjà i a grau superior), tot fomentant la ca-
pacitat de crítica i d’anàlisi de la realitat per ajudar a cons-
truir ciutadans i ciutadanes lliures i compromesos. 

ESPAI VEÏNAL CALÀBRIA 66

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
PERE CALDERS

PRESENTACIÓ

Calàbria 66 vol ser un espai per al barri de Sant Antoni 
construït des del seu teixit social, cultural i educatiu al ser-
vei dels seus veïns i veïnes.

Calàbria 66 desitja ser un punt de confluència entre les 
persones, les entitats, les administracions, els serveis i els  
recursos de Sant Antoni, un equipament al costat del barri, 
innovador i generador de sinergies que l’enriqueixin.   

Amb la Federació d’entitats de Calàbria 66 al capdavant de 
la gestió de l’equipament, s’obre la possibilitat de construir 
conjuntament i, en xarxa real, el dia a dia al barri a través 
de la convivència, la solidaritat i la sostenibilitat.

info@calabria66.net
De dilluns a divendres de 9 a 21 h.

934 246 917 932 892 052 

a8062331@xtec.cat

Delegació: de dl. a dv. de 9 a 14 h, dj. de 16 a 20 h. 
SAFD: de dl. a dj. de 9 a 21h, dv. de 9 a 14 h.
Delegació: 934 512 445   SAFD: 934 539 283
Delegació: eixample@cpnl.cat
SAFD: cacbcn2@cpml.cat

www.cpnl.cat

www.afaperecalders.net

L’Auditori de Calàbria 66 està dotat d’equips  audiovisuals 
d’última generació i preparat per fer-hi tot tipus d’activitats  
teatrals i musicals amb capacitat per a 186 persones. Els 
grups de teatre i de música vinculats al barri i al projecte 
veïnal en seran els principals usuaris i estarà obert a les 
diferents iniciatives i projectes de l’entorn.
 

AUDITORI

A Calàbria 66 trobareu la delegació de l’Eixample del Centre 
de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona i el SAFD 
(Servei d’Autoaprenentatge i Formació a Distància), que us  
ofereixen cursos de català presencials, semipresencials i a 
distància de tots els nivells amb certificació homologada, 
cursos d’acolliment lingüístic, classes de conversa i ses-
sions de reforç, activitats culturals diverses, suport i asses-
sorament lingüístic a les organitzacions i formació a mida 
per a entitats i empreses.

També és un punt de trobada del Voluntariat per la llengua. 
Amb aquesta formació i la creació de campanyes per fomen-
tar el català, el CNL de Barcelona vol promoure el coneixe-
ment, l’ús i la divulgació de la llengua i la cultura catalana.

www.calabria66.net


