BUTLLETI' 13

ABRIL 2019

ESPLUGUES IMPULSA EL JOC AMB EL PROJECTE EUROPEU
PLAYFUL PARADIGM
Esplugues inicia un projecte europeu que vol afavorir la cohesió
social, la inclusió social, la sostenibilitat i els hàbits saludables a
través del joc, per a totes les edats, en l'espai públic.
Les principals accions que es realitzaran són: involucrar les
escoles, programació anual d’activitats Playful, creació d'una
ludoteca i d'una ludoteca mòbil.

Wordpress per a entitats
10/04 a les 18.30 h (Biblioteca Pare Miquel)
Certificat digital: taller pràctic
16/05 a les 18.30 h (Biblioteca Pare Miquel)

SUBVENCIONS

Les entitats tenen un paper clau en el desenvolupament del
projecte, ja que l’objectiu és que el Playful Paradigm s’impulsi de
manera col·lectiva amb la
participació del teixit
associatiu i de la ciutadania.
El projecte es realitzarà
durant els propers 2
anys.

PROPERES FORMACIONS

Ajuts a projectes socials de la Fundació
MAPFRE (Termini: 12/04/2019)
Subvencions a entitats del sector comercial i
de serveis de la Diputació Barcelona
(Termini: 15/04/2019)
Beques Educar Fomentant l'Esforç
(Termini: 30/04/2019)

RECURSOS
Manual de Wordpress per a entitats

Llegir més

VOLS FER
CRIDES
DE VOLUNTARIAT?
VOLUNTARIAT

ACTIVITATS DESTACADES

Suport a la 9a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues”
Voluntariat per la llengua
Suport a activitats esportives amb infants amb TEA
Acompanyament per a sortides de persones amb discapacitat intel·lectual
Suport a les activitats de la Fundació Asproseat PROA
Atenció i cura dels gats/es d'Esplugues
Voluntariat per a diferents accions amb gent gran

ENTITAT DEL MES

23/04 Fira del Llibre i la Rosa (Pl. Santa Magdalena, d'11 a 20 h)
26/04 XXIII Festival de música clàssica i tradicional (Església
Santa Magdalena, 20.30 h)
27/04 Espectable de Sant Jordi (Parc Pou d'en Fèlix, 20.30 h)
4-5/04 Firesplugues (Rambla del Carme, de 10.30 a 21 h)
12/05 Cursa solidària (Plaça Catalunya, a partir de les 9.30 h)

GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

El Grup d’Estudis d’Esplugues (GEE) és una entitat creada l’any 1995 que
treballa en la recerca, l’estudi, la salvaguarda i la divulgació de la història,
geografia, arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com en tenir
cura del patrimoni cultural, lingüístic i paisatgístic d’Esplugues.
L’entitat està formada actualment per 117 socis i sòcies. La Junta està formada
per 12 persones: 5 sòcies i 7 socis.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

