BUTLLETI' 26

JUNY 2020

SETMANA DEL JOC

FORMACIONS

Aquest any, la “Festa del joc” s'ha transformat en la “Setmana del joc”.
Del 22 al 28 de maig, entitats i Ajuntament han desenvolupat diverses
activitats en línia i reptes per a tota la ciutadania. També s'ha posat en
marxa el portal web del Playful Esplugues (www.playful.esplugues.cat)
on es poden consultar les activitats "Playful" que es duen a terme a la
ciutat.
Des del Punt de Voluntariat i Suport associatiu hem creat dos jocs: un
test per descobrir perfils de voluntariat i un quiz sobre entitats i
voluntariat. Es pot accedir als recursos fent clic a cada imatge.

Obligacions comptables i fiscals de les
entitats
Del 2 al 30 de juny (Moodle)
Tramitació digital: resol els teus dubtes
9/07 a les 18 h (videoconferència)

NOU RECURS
Com fer reunions virtuals amb èxit

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions a entitats de l'Ajuntament
d'Esplugues 2020:
Termini sol·licitud 2020: 10/09/2020
Termini justificació 2019: 17/06/2020
Subvencions per a projectes i activitats a entitats
de l'àmbit de polítiques socials (Termini: 17/06)
Convocatòria ”la Caixa” Interculturalitat i acció
social (Termini: 01/07)

CRIDES DE VOLUNTARIAT
ASSESSORAMENT
EN LÍNIA

Suport al Centre Municipal de Distribució d'Aliments
Voluntariat per la llengua en línia

Informació i consultes:
voluntariat@esplugues.cat

NOVETATS CORONAVIRUS

Cuidem el vincle persona-animal

Novetats de l'Ajuntament d'Esplugues

Suport amb Office 365 i l'eina Teams

Desconfinament d'entitats esportives

Suport a la comunicació de l'entitat

Recomanacions per la gestió de voluntariat

ENTITAT DEL MES

'

CORALS MUSICORUM

Corals Musicorum és una entitat nascuda a Esplugues l’any 2001, que compta
amb tres formacions de cantaires: la d’adults (Musicorum), la de joves
(SOM·night) i la infantil (El Cor de la Nit).
Actualment l'entitat està formada per més de setanta cantaires que s'expressen
a través de la música i que entenen el cant coral com una eina per a la diversió,
la comunicació, l’expressió i el creixement personal.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

