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Voluntariat per la llengua

Suport a activitats esportives amb infants  

Classes de reforç escolar

Acompanyament de persones amb
discapacitat intel·lectual
Junts Compartim Somnis

VOLS FER VOLUNTARIAT?

'

AFA GRAS I SOLER

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l'escola Gras i Soler és una entitat sense
ànim de lucre amb una finalitat educativa, social i comunitària que té el seus
orígens en l’AMPA que es va crear l’any 1979. 
 

Actualment, la tasca principal és la d’intentar assessorar i ajudar a les famílies de
l’escola i organitzar les activitats extraescolars. L'AFA la integren totes les famílies
de l'escola, 8 de les quals formen la Junta Directiva.

Llegeix l'entrevista completa

ENTITAT DEL MES

RECURSOS

El Pla de Voluntariat

Des del Punt de Voluntariat i Suport Associatiu
donem suport a les entitats en la captació de
persones voluntàries, assessorament en la gestió
d'aquestes i en l’elaboració del Pla de Voluntariat.

Llegir més

PROPERES FORMACIONS

El poder transformador del Joc
14/11 a les 18 h, Espai Baronda

ACTIVITATS DESTACADES

TOT EL QUE CAL SABER PER TENIR VOLUNTARIAT

Vull fer voluntariat, per on començo?
23/10 a les 11h, Casal de Gent Gran Centre-
La Plana

Tramitació digital: taller pràctic
24/10 a les 18 h, Biblioteca Pare Miquel

Com implicar les famílies a l'entitat?
7/11 a les 18 h, Punt de voluntariat i suport ass.

4-16/10        Ciutats Defensores dels Drets                     
                     Humans (diversos espais)

19/10           Fòrum Esplugues (10-14h, Plaça 
                     Catalunya)
19-31/10      Festival Arrela't (diversos espais)

31/10           Castanyada (diversos espais)

A més a més, aquestes entitats es poden inscriure
al Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat
de Catalunya de manera gratuïta.

Les associacions són un element clau en la nostra ciutat. Les persones
que formen part de les entitats, amb el seu treball i dedicació voluntària,
contribueixen a la promoció de la cohesió i inclusió social, dels hàbits salu-
dables, de la cultura popular i, en definitiva, a la millora de les condicions
de vida de les persones.

Atenció i cura dels gats/es d'Esplugues

Suport en l'atenció a la gent gran

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

A CIUTADANIA:

A ENTITATS:

Posa al dia el web de l'entitat: taller pràctic
8/11 a les 16.30 h, Biblioteca Pare Miquel 

Les entitats que compten amb persones voluntàries cal que disposin d’un
Pla de Voluntariat, tal com estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del
voluntariat i foment de l’associacionisme. Al recurs d’aquest mes trobareu
com fer-lo. 

https://voluntariat.gencat.cat/
http://www.entitats.esplugues.cat/
http://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-del-voluntariat/
http://public.esplugues.cat/portal/diginf.nsf/LLIBRE_WEB_V2/B07EDCFADD126A3BC1258481003558FA/$FILE/AgendaEsplugues129octubre19.pdf
https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
http://entitats.esplugues.cat/lentitat-mes-afa-gras-soler/
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/10/Pla_Voluntariat.pdf
http://entitats.esplugues.cat/que-cal-tenir-voluntariat/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio/
https://instagram.com/espluguesparticipa/

