BUTLLETI' 6

SETEMBRE 2018

ARRIBA LA FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

SUPORT A ENTITATS

Del 20 al 23 de setembre, Esplugues celebra la Festa Major de Sant
Mateu. Durant 4 dies, els carrers s’ompliran de més de 80 activitats
per tal que tothom pugui gaudir de la Festa.
Com cada any, les entitats de la ciutat s’impliquen en la Festa Major
i organitzen moltes de les seves activitats de cultura popular i tradicional, esportives, etc.

Voleu crear un web de l'entitat? Ja en teniu
un però necessiteu ajuda en la seva gestió?
Teniu dificultats per fer arribar les vostres
activitats a la ciutadania? Podem ajudar-vos!
Sol.licita el recurs abans del 28/9!

Cal destacar que les persones de
les entitats col·laboren de manera
altruista a fer possible la Festa
Major. Amb el seu esforç i
dedicació, podem gaudir d’un
programa d’activitats divers i
adreçat a tothom.

Escola d'Estiu del Voluntariat (DGACC)
19/09 Universitat Pompeu Fabra - Campus
del Poblenou de Barcelona.
Inscripcions

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions per a la celebració de
congressos, seminaris i jornades
relacionades amb la cooperació al
desenvolupament (Termini 21/09)

Llegir més

CRIDES DE VOLUNTARIAT

ACTIVITAT DESTACADA

Agents preventives per a la Festa

Festa Major d'Esplugues

Major d' Esplugues

20-23 de setembre de 2018

Acompanyament per a sortides de

Diferents activitats per tota la ciutat.

persones amb Discapacitat Intel·lectual

PROPERES FORMACIONS

Programa Festa Major

ENTITAT DEL MES

XXVè Premi Voluntariat '18 (Termini 03/10)
29è Premis Ateneus (Termini 11/11)

PUBLICACIONS
Diagnosi sobre l'associacionisme i
voluntariat a Esplugues (2017)

CASTELLERS D'ESPLUGUES

Els Castellers d'Esplugues són una colla fundada l'any 1994 a Esplugues. Cada
any passen per la colla al voltant de 200 persones.
L'activitat principal de la colla és fer castells: "aixequem torres humanes amb
l'esforç de tot el grup". Fan castells durant tot l'any, especialment entre març i
octubre, principalment a Catalunya, tot i que sovint surten a fora.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

