
ASSOCIACIO DE VEINS DE CAN CLOTAENTITAT DEL MES  ´

RECURSOS

SUBVENCIONS 

En el butlletí d’aquest mes de juliol parlem amb l’Associació de Veïns de
Can Clota. L’entitat va néixer a mitjans dels anys 1990s impulsada per
un grup de veïns i veïnes, amb la finalitat d’associar-se pel bé del barri i
l’interès comú de totes les persones que hi vivien. Actualment, l’entitat
està formada per unes 400 persones.
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HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Apropa’t a les entitats ambientals!
Mentoria de persones migrades
Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

Cuidem els gats d'Esplugues

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

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

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

Protocol Primers auxilis

La Festa de Santa Magdalena torna

amb quatre dies d’activitats

Com cada any, al  juliol, Esplugues
es vesteix de festa per celebrar la
Festa de Santa Magdalena, una
tradició amb més de 30 anys i que,
gràcies a l’esforç dels veïns i veïnes i
de les Entitats de Cultura Popular, va
ser recuperada i ara tots els ciutadans i ciutadanes la poden gaudir,
encara que enguany caldrà seguir les recomanacions sanitàries i
d'aforament establertes. Llegir més

Ja tenim les propostes guanyadores del Pressupost

Participatiu 2021!
Enguany s’ha celebrat la 8a edició del
Pressupost Participatiu, en la qual han
participat 1.321 persones. Aquest any, la
quantitat sobre la qual s'ha pogut decidir
ha estat de 218.000€ i han sortit 5
propostes guanyadores Llegir més

Durant el juliol, el Punt de
Voluntariat seguirà atenent
en l'horari habitual. A l'agost,
romandrà tancat.

Cita prèvia:
voluntariat@esplugues.cat

HORARI ESTIU

 ¨

Convocatòria de Recerca Social 2021

(Termini: 30/09)

Premis Cermi.es 2021 (Termini: 15/07)

Premis Civisme (Termini: 14/07)
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