BUTLLETI' 9

DESEMBRE 2018

ESPLUGUES CELEBRA EL DIA DEL VOLUNTARIAT
El dissabte 1 de desembre, vam celebrar el Dia del Voluntariat a l’Espai
Baronda d’Esplugues, amb la participació d'un centenar de persones.
Durant l'acte, l'Alcaldessa va posar en valor la tasca de les persones
voluntàries a la ciutat. Per la seva banda, en Jordi Balot, president de la
Federació Catalana de Voluntariat Social, va parlar de la importància de
reconèixer i potenciar la tasca voluntària.
Alumnes de l'Escola Garbí van presentar el vídeo "Fem voluntariat", amb
experiències de persones voluntàries a la ciutat.
També es va fer una taula rodona amb
entitats de la ciutat, on es va parlar del
dia a dia del voluntariat i es va establir el
repte de fer xarxa entre entitats.
L’acte va finalitzar amb una actuació a
càrrec de Corals Musicorum i un
refrigeri.
Llegir més

RECURSOS
5 idees clau sobre la Llei catalana de
voluntariat

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions per a la realització de les
activitats esportives (Termini: 20/12/2018)
Beques Educar Fomentant l'Esforç
(Termini: 30/04/2019)

El Punt de Voluntariat i Suport
Associatiu tanca del
24 de desembre al 13 de gener.
BONES FESTES I FELIÇ 2019!

ACTIVITATS DESTACADES

CRIDES
DE VOLUNTARIAT
VOLS FER
VOLUNTARIAT?
Acompanyament per a sortides de persones amb discapacitat intel·lectual

10-28/12 Recollida de joguines (diferents punts)

(Llar residència d'Esplugues)

15-16/12 Fira de Nadal (Rambla del Carme)

Suport a les activitats (Fundació Asproseat PROA)

15-26/12 Pastorets i concerts nadalencs (diversos espais)

Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues (Associació PROGAT Esplugues)

21-29/12 Pessebre vivent (Centro Cultural Andaluz Plaza Macael)

Voluntariat per a diferents accions (Fundació Privada Casal dels Avis)

29-30/12 XIV Torneig de Voleibol (CEM Les Moreres)

Classes de reforç escolar (Associació Al-Asalah)

2-5/01

Torneig internacional de Bàsquet (CEM Les Moreres)

5/01

Cavalcada dels Reis Mags (18h Pl. Catalunya)

Dona't d'alta a la Borsa de Voluntariat

ENTITAT DEL MES

CREU ROJA ESPLUGUES - SANT JUST

L’Assemblea local de la Creu Roja a Esplugues de Llobregat es va constituir l’abril
de 1904. És una entitat humanitària que dóna respostes integrals a les persones
vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari,
reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.
Actualment, compta amb 98 persones voluntàries, 1909 persones sòcies, 3
professionals i 4 vehicles (2 vehicles medicalitzats i 2 de transport).
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

