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NOU REGLAMENT DE PROTECCIO DE DADES

PROPERES FORMACIONS

Des del passat dia 25 de maig de 2018 és aplicable el Reglament
Europeu 2016/679, el qual introdueix novetats en matèria de protecció de dades que són d’obligat compliment per a les entitats.
Anteriorment, la normativa relativa a la protecció de dades era la llei
orgànica 15/1999, la qual no ha estat derogada però sí substituïda
en tot allò que el Reglament regula de manera diferent.
Hem preparat un document amb les principals novetats del reglament i de com afecten al funcionament de les entitats en matèria de
protecció de dades.

Protecció de dades
Xerrada informativa sobre el nou
Reglament europeu de protecció de dades .
14/06 a les 19h (Robert Brillas)

A més a més, el proper dijous
14 de juny durem a terme una
xerrada informativa a les 19h al
Casal de Cultura Robert Brillas.
Podeu inscriure-us aquí.

WORKAWAY i WWOOFing
Taller sobre com fer voluntariat
internacional de curta i mitja durada.
25/06 a les 18h (Oficina Jove)
Iniciació al voluntariat (online)
Introducció al món del voluntariat. Orientació
i aspectes bàsics.
Del 2 al 15 de juliol

ACTIVITATS DESTACADES
9/06 Festa del Parc dels Torrents, de 17:30
a 20:30h (Parc dels Torrents i Salt del Pi)
7-10/06 Festa Major de Can Vidalet

Llegir més

13-17/06 Festa Major de Finestrelles

CRIDES DE VOLUNTARIAT

16/06 Festa de la percussió, de 17:30 a
1:30h (Parc dels Torrents)

Suport a les activitats (Fundació Asproseat PROA)
Classes de castellà i/o català (Associació Al-Asalah)
Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues (Associació PROGAT Esplugues)
Agents preventives per a les Festes d'Esplugues (Associació DIAS)
Voluntariat per diferents accions (Fundació Privada Casal dels Avis)
Classes de reforç escolar (Associació Al-Asalah)

18/06 Trobada Servei Comunitari, de 15:30
a 17:30h (Servei Educatiu - Carrer dels
Cedres 38, 2n). Incripcions aquí.
20/06 Xerrada de sensibilització sobre
cures, de 10-12 o de 18-20h (CIRD Vil·la
Pepita). Inscripcions al 933713350 ext. 2190
30/06-1/07 Festa Major de Can Clota

ENTITAT DEL MES

'
'
CLUB GIMNASTICA
ARTiSTICA
LES MORERES

El CGE Les Moreres es va crear fa 33 anys. A Esplugues es practica la
gimnàstica artística femenina des de fa molts anys i, en els darrers 5, el Club
ha obert la gimnàstica de trampolí. Disposen d'un equip tècnic de nivell
nacional i més de 340 gimnastes i famílies incloent el projecte de gimnàstica
a l’escola. La seva seu és el CEM Les Moreres i el seu crit :
"VIU LA GIMNÀSTICA, CREU EN TU, MORERES EL TEU CLUB!!!"
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

