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MARC 2021
'
PROPERES FORMACIONS

ACTIVITATS AMB MOTIU DEL 8 DE MARC
'
L’Ajuntament adapta la celebració al voltant del
Dia Internacional de les Dones (8 de Març), que
enguany es farà telemàtica.
Es farà la lectura d'un manifest, taules rodones
virtuals, tallers diversos i una crida a participar penjant eslògans i
imatges a les xarxes socials amb el #EspluguesDiuProu
Llegir més

FORMACIONS A VOLUNTARIAT PER CUIDAR ELS GATS FERALS
D'ESPLUGUES
A Esplugues hi ha més de 1.800 gats
ferals repartits en unes 60 colònies.
L'Ajuntament, amb el suport de les
entitats Antozoologia i Progat, organitzen
una formació per al voluntariat que vol
cuidar-los. Les persones participants
rebran el carnet de cuidador/a de gats.

Gestió de xarxes socials
11/03 a les 18 h
Formació de voluntaris/es cuidadors/es de
gats ferals d’Esplugues
23/03 a les 19 h (simultània presencial i online)
Tramitació digital pas a pas
15/03 a les 18 h
III Jornada de Suport Associatiu: presentació
de la Convocatòria de subvencions 2021
25/03 a les 18 h

RECURSOS
Nou WordPress per a entitats

SUBVENCIONS I AJUTS
Premis Espavila (Termini: 15/03)

Llegir més

Convocatòria Europea 'Life Green Deal'
(Termini: 31/03)
Convocatòria de subvencions a entitats de la

CRIDES DE VOLUNTARIAT

Diputació de Barcelona (Termini: 26/04)

Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

Voluntariat per la llengua en línia
Cuidem el vincle persona-animal
Suport amb Office 365 i l'eina Teams
Suport a la comunicació de l'entitat

ENTITAT DEL MES

CITA PRÈVIA I CONSULTES:
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
voluntariat@esplugues.cat

COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES

La Colla dels Tres Tombs d'Esplugues va néixer l'any 1996 amb la voluntat
d'organitzar i promocionar a Esplugues la Festa dels Tres Tombs. Per això
també volen recuperar, reparar i lluir els antics carros que havien circulat pels
carrers de les nostres poblacions i que es troben en desús.
Actualment compta amb més d'un centenar de socis i sòcies.
Llegeix l'entrevista completa

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

