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NOVEMBRE 2019

'
CELEBREM I REIVINDIQUEM ELS DRETS DE LA INFANCIA
La Convenció sobre els Drets de l’Infant fa 30 anys el dia 20 de
novembre. Segons aquest tractat internacional, els nens i nenes d’arreu
del món tenen dret a l'educació, a participar, a jugar, a poder expressar
la seva opinió lliurement i a ser escoltats i escoltades, a la protecció i
atenció, entre d’altres.
La nostra responsabilitat com a societat és garantir-los aquests drets per
tal que els nens i les nenes puguin viure la seva infantesa en plenitud.

L'Ajuntament i diverses entitats de
la ciutat han preparat una sèrie
d'activitats per celebrar i, sobretot,
reivindicar els drets de la infància.

RECURSOS
Gamificació: el joc on mai no jugàvem

PROPERES FORMACIONS
El poder transformador del Joc
14/11 a les 18 h, Espai Baronda
Primers auxilis i suport vital bàsic
28/11 a les 17 h, Centre Municipal Puig Coca
Obligacions fiscals de les entitats
12/12 a les 18 h, Punt de Voluntariat i Suport
associatiu

Llegir més

4 DESEMRE, 19H
ESPAI BARONDA

'
SUPORT A LA COMUNICACIO ASSOCIATIVA
Voleu millorar la comunicació de l'entitat? Els i les alumnes de l'Escola
Garbí us poden ajudar! Sol·liciteu el recurs abans del 20 de novemebre.
Llegir més

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Voleu sortir al vídeo del 'Dia del Voluntariat'?
Envieu una petita gravació de les vostres
activitats a voluntariat@esplugues.cat abans
del dilluns 25 de novembre!

ACTIVITATS DESTACADES

Participació al gran recapte

Atenció i cura dels gats d'Esplugues

Acompanyament a la piscina

Voluntariat per la llengua

Dinamització d'activitats

Reforç escolar

Acompanyament a activitats d'oci

Promoció de l'èxit escolar amb infants i joves

Suport a activitats amb infants amb TEA

Suport al Club de Feina

Suport en l'atenció a la gent gran

Suport a la captació de fons

16/11 Neteja del marc natural de Collserola
(11 h, plaça Mireia)
19/10 III Trobada Esplujocs (17-19 h, Casal de
Cultura Robert Brillas)
23/11 Festa dels Drets dels Infants (11.30-13.30 h,
Plaça Catalunya)
24/11 Marxa contra la violència masclista
(10.30 h, pl. Santa Magdalena)

ENTITAT DEL MES GRUP D'ESPLAI ESPURNES
El Grup d’Esplai Espurnes és una associació juvenil que treballa com a entitat
educativa en el temps de lleure amb infants i joves des de fa més de 40 anys en el
barri de La Plana.
Duen a terme activitats diàries, activitats de dissabte, casals d'estiu, colònies,
campaments i rutes, i compten amb un espai familiar, a més a més de participar a
diferents activitats de la ciutat com la Festa dels Drets dels Infants.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

