BUTLLETI' 17

SETEMBRE 2019

'
LA FESTA MES ESPERADA DE L'ANY!

RECURSOS

Del 20 al 22 de setembre, Esplugues està de
Festa Major!

Reptes en el relleu de la Junta Directiva

Podrem gaudir de més de 80 activitats organitzades per les entitats i l'Ajuntament d'Esplugues.
La música, la tecnologia i la cultura popular seran
les protagonistes.

PROPERES FORMACIONS
Wordpress avançat: taller pràctic
8 i 15/10 a les 18 h, Biblioteca Pare Miquel

Llegir més

'
PROGRAMACIO DE TALLERS I FORMACIONS A ENTITATS
Ja està disponible la progamació de
tallers i formacions a entitats i
voluntariat d'octubre a desembre.
Es tracta de formacions gratuïtes
sobre diversos temes relacionats
amb l'associacionisme i el voluntariat.
Llegir més

Vull fer voluntariat, per on començo?
11-12 h, Casal de Gent Gran Centre-La Plana
Tramitació digital: taller pràctic
18-20 h, Biblioteca Pare Miquel

SUBVENCIONS I PREMIS
Premis Civisme 2019 (Termini: 15/10)
Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M.
Piñol (Termini: 30/09)

ACTIVITATS DESTACADES
13/09

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Cultura Robert Brillas)

Agents preventives d'agressions sexistes

Junts Compartim Somnis

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

Classes de reforç escolar
Acompanyament per a sortides de persones
amb discapacitat intel·lectual

Correllengua 2019 (20.30 h, Casal de

Dona't d'alta a la Borsa de Voluntariat!

10-22/09 Festa Major (diversos espais)
21-22/09 XXXIV Torneig d'Handbol Juvenil
(9-22 h, CEM Les Moreres)
29/09

Fira d'art al carrer (11-14 h, zona de
vianants del c/ Àngel Guimerà)

30/09-6/10 Setmana del cor (diverses activitats)

ENTITAT DEL MES CLUB VOLEIbol esplugues
L'entitat es va crear l’any 1989, ara fa 30 anys, amb l'objectiu de formar i educar les
joves en els valors de l’esport.
Actualment el Club l'integren 16 equips femenins de diferents categories i una Junta
Directiva formada principalment per famílies de les jugadores, ex-jugadores i
entrenadores.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

