
AMICS DE LA MUSICA DE SANTA MAGDALENAENTITAT DEL MES  ´

Gracies Voluntaris!

SUBVENCIONS 

Tramitació digital pas a pas
09/06 a les 10h (videoconferència)

Vull fer voluntariat, per on començo?
17/06 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

En el butlletí d'aquest mes de juny parlem amb l'associació d'Amics de la
Música de Santa Magdalena, entitat constituïda l’any 1997 amb la
intenció de fomentar la cultura musical a la nostra ciutat amb un festival
anual estable.
Aquest any presentaran el 24è Festival i ja estan preparant el del 25è
aniversari.  

PROPERES FORMACIONS
El darrer cap de setmana
de maig, dins la línia de
treball dels ODS, va tenir
lloc una nova edició de la
campanya de recollida
d’aliments, ‘Objectiu Fam
Zero‘ per tal de de pal·liar
l'increment sostingut de
famílies ateses al CMDA
(+ de 389).
Aquesta vegada s'han pogut recollir aliments a 3 supermercats de la
ciutat,  gràcies al suport de 72 persones voluntàries repartides en
diversos torns.

En aquesta edició s'han recollit més de 3.840 kg d'aliments de llarga
caducitat, a més d'una caixa d'aliments frescos.
L'inventari es va poder realitzar gràcies al suport de 66 joves provinents
de l'escola Utmar i l'IES Severo Ochoa, dins del marc del servei
comunitari promogut des del Pla Educatiu d'Entorn.

 BUTLLETI 37                                                                                                                JUNY 2021
'

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Posem-li pebrots al càncer!
Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

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

Llegeix l'entrevista completa

Llegir més

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
voluntariat@esplugues.cat

Subvencions  en l'àrea d'atenció a la Gent

Gran (Termini: 07/06)

Premis Civisme ( Termini: 14/06)

Convocatòria de subvencions de la Fundació

Ordesa (Termini 15/06)

Calendari de convocatòries de finançament de

Xarxanet

Protocol Activitats segures a l'estiu

`

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/entitats/entitat-del-mes
https://entitats.esplugues.cat/gracies-voluntaris
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia

