BUTLLETI' 14

MAIG 2019

'
PRIMAVERA SOLIDARIA

PROPERES FORMACIONS

El Consell Municipal de Cooperació, amb la col·laboració de les entitats
d’Esplugues, han preparat diversos actes durant aquest mes de maig per
fer difusió de les activitats i projectes de les entitats locals i sensibilitzar la
ciutadania envers els principis i valors de la solidaritat, el comerç just, la
pau i els drets humans, així com fer visibles les desigualtats que
existeixen a la societat, especialment en les relacions nord-sud.
L’activitat central serà la 19a Festa de la Solidaritat i 16ª Festa del Comerç
Just, que es durà a terme el dissabte 18 de maig d’11 a 14h a la plaça
Santa Magdalena. A la Festa hi participaran les entitats de cooperació
d'Esplugues per fer difusió de les seves activitats. També es duran a terme
diverses exposicions i xerrades durant
tot el mes, la majoria en relació a la crisi
humanitària dels refugiats.
D'esports, es destaca la 9a Cursa
Solidària Ciutat d'Esplugues, en benefici
del programa Amic de l'Hospital Sant
Joan de Déu.
Llegir més

Certificat digital: taller pràctic
16/05 a les 18.30 h (Biblioteca Pare Miquel)
Taller de primers auxilis per a entitats
6/06 a les 18.30 h (Oficina Jove)

Xerrada: Voluntariat a l'estiu
27/05 a les 18.30 h (Oficina Jove)

SUBVENCIONS
Cercador de subvencions de la Diputació de
Barcelona (CIDO)

RECURSOS
Renovació de la Junta Directiva de l'entitat

ACTIVITATS DESTACADES

VOLSDE
FER
VOLUNTARIAT?
CRIDES
VOLUNTARIAT
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

2-30/5 Mes de la Gent Gran (Diferents espais i horaris)
11-12/5 Flors al carrer (c/ Jacint Verdaguer i Església, i La Masoveria
12/5
9a Cursa Solidària (pl. Catalunya, a partir de les 9:30 h)
17/5
Festa LGTBI (Jardins del Robert Brillas, de 17 a 22 h)
18/5
Festa de la Solidaritat i del Comerç Just (pl. Santa Magdalena,
d'11 a 14 h)
19/5
X Jocs Florals (Biblioteca Pare Miguel, 18 h)

ASS. DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL GALL

L'Associació de Jubilats i Pensionistes del Gall és una entitat creada gairebé fa
30 anys, ubicada al Casal de Gent Gran del Gall. L'objectiu és oferir un espai on
la gent gran del barri pugui jugar (a cartes, domino o altres jocs), continuar activa
i mantenir bones relacions amb altres persones de la seva edat.
Actualment, l’entitat està formada per 90 persones sòcies.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

