
COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUESENTITAT DEL MES

SUBVENCIONS 

Tramitació digital pas a pas

Iniciació al voluntariat

Kit d'eines i recursos online per a la
participació interna

      16/09 a les 18h (videoconferència)

      30/09 a les 18h (videoconferència)

      21/10 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

En el butlletí d’aquest mes de setembre parlem amb la Colla de
Bastoners d’Esplugues. L’entitat va néixer a mitjans dels anys 80 a partir
d’un grup de persones interessades en la cultura popular i tradicional
que es van dedicar a recuperar danses i crear-ne de noves,
especialment, centrant-se en el ball de bastons. Actualment, tenen tres
Colles: la infantil, la jove i la gran.

PROPERES FORMACIONS
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HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegeix l'entrevista completa

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

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

II Convocatòria extraordinària d'Ajuts a

l'Ocupació “Accedemos Covid” de la Fundació

Mapfre (Termini: 30/09)

19a edició dels Premis de l’Associacionisme

Juvenil 2021 (Termini: 22/10)

Protecció de dades a les entitats

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

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

Festa major de sant mateu

Les festes se celebraran
del 17 al 21 de setembre i
es podrà participar d’un
gran nombre d’activitats i
espectacles.

Per la situació excepcional,
de nou caldrà fer reserva
d’entrada.

PROPERES FORMACIONS A ENTITATS I VOLUNTARIAT

Donem la benvinguda a la tardor amb sis
formacions per a entitats i voluntariat,
totes es continuaran fent en línia.

Com a novetat, destaquem el taller 'Kit
d'eines i recursos en línia per a la
participació interna de les entitats', a
l'octubre.

Llegir més

Llegir més

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/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitats/entitat-del-mes
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/
https://xarxanet.org/financament/19a-edicio-dels-premis-de-lassociacionisme-juvenil-2021
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/bases_2021_finals.pdf
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2021/09/Recurs-proteccio-de-dades.pdf
https://entitats.esplugues.cat/properes-formacions-a-entitats-i-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/festa-major-de-sant-mateu

