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COMUNICACIO ASSOCIATIVA, UN GRAN REPTE
La comunicació associativa és una tasca fonamental per a les
entitats. Mitjançant una bona comunicació l'entitat projecta i reforça la seva imatge pública, la comunicació permet donar a conèixer
els projectes i activitats dels que forma part.
D'aquesta manera, es facilita, en gran mesura, la consecució dels
seus objectius comunicatius com la interacció amb les persones
membres o captació de noves, gestió del voluntariat, captació de
fons o publicació de les seves actuacions per atraure un nombre
més gran de públic.

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions per a projectes i activitats a
entitats de l'àmbit de polítiques socials el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a l'exercici 2018

RECURSOS

Des del Punt de Voluntariat i Suport
Associatiu d’Esplugues donem
suport a les entitats en la gestió de
la comunicació.

Nou reglament de protecció de dades

ACTIVITATS DESTACADES
15/07

Jornades culturals (11:30h, Masoveria)

19-22/07 Festa Major de Santa Magdalena
13-15/07 Festa Major del Gall

Llegir més

28/07

Esplurock (20h c/ Andreu Amat)

CRIDES
VOLS FER
DE VOLUNTARIAT
VOLUNTARIAT?
Dimecres de 10-12h
Dijous de 18-20h

Suport a les activitats (Fundació Asproseat PROA)
Classes de castellà i/o català (Associació Al-Asalah)

c/ Àngel Guimerà 34, Esplugues

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

voluntariat@esplugues.cat

Agents preventives per a les Festes d'Esplugues (Associació DIAS)

900 30 00 82 (gratuït)

Voluntariat per diferents accions (Fundació Privada Casal dels Avis)
Classes de reforç escolar (Associació Al-Asalah)
Dona't d'alta a la Borsa de Voluntariat

Tanquem a l'agost. Ens veiem al setembre!

ENTITAT DEL MES

ESPLUGA VIVA

Espluga Viva és una entitat que es va fundar l'any 1974 i és hereva de la
tradició escolta. És una associació sense ànim de lucre i la seva finalitat és la
de donar resposta a necessitats latents en la nostra societat.
La seva tasca principal és l'educació dels infants i joves en el temps del lleure.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

