
esplugues a casa

Celebrem l'Assemblea de l'entitat
Idees i eines per entitats confinades
Disseny de projectes

SUBVENCIONS

Subvencions a entitats de l'Ajuntament
d'Esplugues (pendent termini)
 

Subvencions a entitats per a l'any 2020 de la
Diputació Barcelona (pendent termini)

ASSESSORAMENT

ONLINE

CRIDES DE VOLUNTARIAT

Durant el confinament s’estan realitzant una sèrie d'iniciatives
impulsades per entitats, centres educatius, empreses, Ajuntament i, en
definitiva, per la ciutadania d'Esplugues amb l'objectiu d'afrontar la
pandèmia del Coronavirus. S'estan teixint xarxes de solidaritat i trobant
solucions creatives per donar resposta a una situació que no ens
havíem trobat mai.
 

L’AUGGE, Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran d'Esplugues, és una
entitat que es va fundar fa 10 anys a la ciutat. L'activitat principal és realitzar una
conferència setmanal de nivell universitari i dues o tres excursions a l'any de
tipus cultural.
 

Actualment l'entitat està formada per 170 persones sòcies, la majoria majors de
55 anys.
 

 BUTLLETI 25                                                                                                             MAIG 2020
'

aula d'extensio universitaria 

Llegeix l'entrevista completa

ENTITAT DEL MES

Llegir més

'

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Per tal de poder compartir
aquestes activitats i promoure la
participació ciutadana, hem creat
l’espai Esplugues a casa dins del
portal Esplugues Participa.
L'objectiu és que sigui un espai
viu, que vagi creixent de manera
col·laborativa amb el suport de
les entitats i la ciutadania.
 

Animeu-vos i participeu!

'

PROPERES FORMACIONS

Xerrada sobre gestió d'activitats esportives
11/05 a les 17:30h (Videoconferència)

Obligacions comptables i fiscals de les
entitats 
Del 2 al 30 de juny (Moodle)

Tramitació digital
14/05 a les 18.30h (videoconferència)

RECURSOS DESTACATS

El Punt de Voluntariat i
Suport Associatiu segueix
obert en modalitat no
presencial (per correu
electrònic, telefòn o
videotrucada).

 Podeu fer les vostres consultes a
voluntariat@esplugues.cat

Confecció de mascaretes

Distribució de mascaretes

Altres activitats

voluntariat pel coronavirus

http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2020/03/MES-DE-LES-DONES-2020-A-ESPLUGUES.pdf
https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
http://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-del-voluntariat/
http://entitats.esplugues.cat/entitat-mes-aula-dextensio-universitaria-gent-gran-desplugues/
http://entitats.esplugues.cat/esplugues-a-casa/
http://www.entitats.esplugues.cat/
http://www.entitats.esplugues.cat/

