BUTLLETI' 8

NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE REIVINDICATIU

PROPERES FORMACIONS

Durant el mes de novembre, Esplugues surt al carrer per reivindicar
els drets de la infància i denunciar la violència masclista. Entitats i
Ajuntament realitzen diverses activitats per sensibilitzar la ciutadania.
El dissabte 24 de novembre, tindrà lloc la Festa dels Drets dels
Infants, on es realitzaran tallers i jocs adreçats als nens i nenes
d'Esplugues, i el diumenge 25 de novembre, a la Plaça Santa
Magdalena es farà la lectura del Manifest contra la violència
masclista, i, s’iniciarà una marxa comarcal que finalitzarà al Parc de
Torreblanca. A més a mes, durant
el mes de novembre, les entitats
d’Esplugues han preparat una
sèrie d’activitats de sensibilització
i denúncia contra la violència
masclista.

Captació de fons
Taller sobre estratègies i eines de captació.
29/11 a les 18.30h (Punt Voluntariat)

Llegeix l'article sencer

Wordpress per a entitats
Taller de creació o modificació de webs.
11/12 a les 18:00h (Biblioteca Pare Miquel)
Voluntariat Europeu
Nous projectes d'Erasmus +.
26/11 a les 18:00h (Oficina Jove)
Iniciació al voluntariat (online)
Orientació i aspectes bàsics.
Del 2 al 20 de desembre

RECURSOS
Voluntariat del cos europeu de solidaritat
(antic SVE)

ACTIVITATS DESTACADES
CRIDES DE VOLUNTARIAT

• 25/11 Dia Internacional contra la Violència
masclista, a de les 10.30h a la Pl. Sta. Magdalena

Acompanyament per a sortides de

• 24/11 Festa dels Drets dels Infants, d'11.30
a 13.30h a la Pl. Catalunya.

RECURSOS

persones amb discapacitat intel·lectual

• 30/11 Dia internacional de la Ciutat
Educadora, a les 18.30h al Robert Brillas

Classes de reforç escolar
Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues
Voluntariat per a diferents accions a la

• 1/11 Celebració del Dia del Voluntariat,
d'11.00 a 13:00h a l'Espai Baronda

Llar d'avis.

ENTITAT DEL MES

'

FUNDACIO FINESTRELLES

L’any 1975, un grup de famílies preocupades per l’educació i el benestar de les
seves filles amb discapacitat psíquica van crear, davant la insuficiència dels
serveis d’aquell moment, l’Associació Finestrelles. Des d'aleshores, acumulen
més de 40 anys d’experiència en l’atenció a persones amb discapacitat
intel•lectual.
L'entitat atén a més de 120 persones i està formada per 40 persones
treballadores i 25 voluntàries.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

