BUTLLETI' 20

DESEMBRE 2019

EL VOLUNTARIAT ET CONNECTA

RECURSOS

El passat dimecres 4 de desembre, vam celebrar, per segon any
consecutiu, un acte pel Dia Internacional del Voluntariat, per posar en
valor el compromís de les persones voluntàries a Esplugues.
La regidora de participació, Montse Zamora, va iniciar l'acte amb un joc.
A continuació, l'Antonio Pérez, director tècnic de voluntariat i formació de
la Creu Roja Catalunya, va realitzar una conferència.

Seguidament, es va projectar el vídeo 'El voluntariat et connecta' i es va
donar inici a la taula rodona
"Connexions", amb la presència
de 3 voluntàries i dinamitzada
per l'Araceli Crespo.
L'acte va concloure amb un
espai informal per fer xarxa
entre la ciutadania, voluntariat i
entitats de la ciutat.
Llegir més

VOLS FER VOLUNTARIAT?
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

Calendari fiscal

'
PROPERA FORMACIO
Obligacions fiscals de les entitats
12/12 a les 18 h, Punt de Voluntariat i Suport
associatiu

ACTIVITATS DESTACADES
19/10

Els Pastorets d'Esplugues (diversos dies i
horaris, Casal de Cultura Robert Brillas)
20-24/12 Vine a fer cagar el Tió i activitats infantils
(diversos espais i horaris)
27-29/12 XV Torneig de Voleibol Femení Ciutat
d'Esplugues (CEM Les Moreres)
29/12
Fira d'art al carrer (11-14 h, c/ d'Àngel
Guimerà)
31/12
Nit de cap d'any (23.30 h al Centro
Aragonés i d'1 a 5 h a l'Avenç)

Tanquem del 23 de
desembre al 7 de gener.
BONES FESTES!

Atenció i cura dels gats d'Esplugues

ENTITAT DEL MES PASTORETS D'ESPLUGUES
L’Associació Pastorets d’Esplugues es va constituir el 2011 amb l'objectiu de dur a
terme la representació dels Pastorets. Cada any adapten l'obra a la realitat del
moment. A més, també col·laboren i participen en altres actes com la Festa Major
de Santa Magdalena o la cantata final de l’Escola Municipal de Música.
Actualment, l'entitat la formen unes 60 persones de diferents edats i perfils.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

