BUTLLETI' 16

JULIOL 2019
RECURSOS
Obligacions fiscals: l'impost de societats

SUBVENCIONS I PREMIS
Premis cermi.es 2019 (Termini: 15/07)

LA FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA FA 30 ANYS
L’any 1989, un grup de veïns i veïnes d’Esplugues va recuperar la
tradicional Festa Major de Santa Magdalena, una festa de llarga trajectòria
a la ciutat que havia pràcticament desaparegut. La Coordinadora d’Entitats
CRIDES DE VOLUNTARIAT
de Cultura Popular d’Esplugues ha organitzat diverses activitats per
commemorar els 30 anys d’història de la recuperació de la Festa.
Durant cinc dies, Esplugues s'omplirà de música, balls i activitats per a tota
la ciutadania.
Llegir més

Subvencions per a la prevenció i tractament
de les drogodependències (Termini: 15/07)
Convocatòria d'ajuts a projectes antiestigma
(Termini: 30/07)
Subvencions per a projectes i activitats a
entitats de l'àmbit de polítiques socials

ACTIVITATS DESTACADES
12/07

X Nit Oriental (20.30 - 22.30 h, Jardins
del Casal de Cultural Robert Brillas)

12-14/07 Festa Major del Gall (diversos espais)
14/07

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Mulla't per l'esclerosi múltiple (11-13 h,
Piscina Municipal Parc dels Torrents)

Agents preventives d'agressions sexistes

Acompanyament per a sortides de

[Estiu]
Suport als casals d'estiu [Estiu]

persones amb discapacitat intel·lectual

Voluntariat per la llengua

Atenció i cura dels gats/es d'Esplugues

Suport a activitats esportives amb infants

Suport en l'atenció a la gent gran

Acompanyament a la piscina

Junts Compartim Somnis

9-22/07 Festa Major de Santa Magdalena
(diversos espais)
25/07

Cloenda de Pati Blau (19.30 h, Jardins

27/07

Esplurock (21 h, Parc dels Torrents)

Pons i Termes)

Classes de reforç escolar

ENTITAT DEL MES COORDINADORA D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR
L'entitat es va crear l’any 2007 amb la intenció de coordinar la seva participació en
diferents actes culturals de la ciutat, centrats sobretot en l'organització, gestió i
divulgació de les festes de Santa Magdalena, Sant Mateu i Sant Joan.
Actualment la Coordinadora està formada per unes 15 entitats de cultura popular
d'Esplugues.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

