BUTLLETI' 23

MARC 2020
'

marc, mes de les dones
'

PROPERES FORMACIONS

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones, un dia per
reivindicar els drets de les dones arreu del món.
A Esplugues, com cada any, l’Ajuntament, associacions de Dones i
altres entitats organitzen diverses activitats durant tot el mes:
exposicions, xerrades, conferències, tallers d'autoprotecció i defensa
personal per a dones, etc.
El divendres 6 de març es farà el Sopar de les Dones al CEM Les
Moreres, amb l’espectacle previ ‘Una mujer fue la causa,’ del grup
Laboratoria Flamenco
Project.
El diumenge 8, a les 12h,
es farà la lectura del
manifest a la plaça Santa
Magdalena.

Bones pràctiques sobre com aplicar el joc
10/03 a les 18 h, Espai Baronda
II Jornada de Suport Associatiu:
Subvencions 2020
16/03 a les 18.30 h, Espai Baronda
Certificat digital: taller pràctic
19/03 a les 17 h, Biblioteca Pare Miquel
30/03 a les 19 h, Centre Municipal Puig Coca
Resolució de Conflictes
26/03 a les 18 h, Casal de Cultura Robert
Brillas

SUBVENCIONS
Subvencions a entitats, Diputació de
Barcelona (Termini: 12/03)

RECURSOS

El lema d'enguany
és “Juntes fem història”.

Disseny de projectes

Llegir més

ACTIVITATS DESTACADES

VOLS FER VOLUNTARIAT?
Classes d'informàtica bàsica

Suport en l'atenció a la gent gran

2-26/3 Mes de les Dones (diverses activitats)

Ajuda a la comunicació de l'entitat

Atenció i cura dels gats d'Esplugues

7-8/3

Acompanyament a la piscina

Voluntariat per la llengua

Dinamització d'activitats

Promoció de l'èxit escolar amb infants i joves

13-29/3 Quinzena metropolitana de la dansa
(diversos espais i horaris)

Acompanyament a activitats d'oci

Suport al Club de Feina

Consulta totes les activitats a www.esplugues.cat

Suport a activitats amb infants amb TEA

Suport a la captació de fons

ENTITAT DEL MES

Tres Tombs (diversos espais i horaris)

'
ASSOCIACIO DE DONES EL GALL

L’Associació de Dones del Gall és una entitat que va crear-se fa més de 25 anys
i que realitza tallers, activitats esportives, balls i excursions amb la intenció de
generar vida social entre les sòcies i les participants. A més, també participen en
actes reivindicatius i de sensibilització dels drets de les dones.
Actualment són més de 120 sòcies vinculades d’entre 40 i 80 anys, que
participen o ajuden a tirar endavant el projecte de forma voluntària.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

