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ESPLULAB - ESPAI DE FABRICACIO DIGITAL

PROPERES FORMACIONS

L'EspluLab és un espai municipal d'Esplugues obert a les entitats, els centres
educatius i la ciutadania on es pot aprendre, investigar, experimentar i gaudir
fent servir les tecnologies de fabricació digital.

16/06 Coneix les obligacions contractuals i les
novetats de la reforma laboral (18h, Casal de
Cultura Robert Brillas)

A l'EspluLab es poden desenvolupar projectes, participar en activitats i tallers i
comprovar que que la tecnologia pot resultar molt útil pel dia a dia de les
persones, tot això comptant amb el suport i l'assessorament de personal tècnic
especialitzat.
Llegir més

RECURSOS
Video Recurs: Protocol d'activitats d'estiu

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions per a activitats relacionades
amb la promoció i implementació de
l'Agenda 2030 (Termini: 21/06)
Fondo de acción ICLEI per a fomentar la
sostenibilitat (Termini: 24/07)
Convocatòria Premi del Voluntariat (Termini:
1/07)

AGENDA D'ACTIVITATS

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Acompanyament a un infant o
adolescent amb el programa enTàndem
Mentoria de persones migrades
Suport al Centre Municipal de
Distribució d'Aliments
Apropa’t a les entitats ambientals

Suport a activitats amb infants amb TEA
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

ENTITAT DEL MES

Festa de l'orgull LGTBI (18/06, Parc Pou
d'en Fèlix)
Diumenge sense fums (19/06, carrer
Jocs Florals)
Actes 50è aniversari Flama a Esplugues
(19/06 i 23/06)
Revetlla de Sant Joan (23/06, Rambla del
Carme i Plaça Macael)

DRUMS BATUKADA

L'Associació Drums Batukada és un Grup de Percussió creat al 2010.
Participen activament del teixit cultural, tant dins com fora del municipi d'Esplugues.
Busquen un estil propi i els podem trobar a festes majors, actes solidaris, esportius,
concursos, trobades de percussió, etc.
A les seves actuacions hi poden participar tan grans com petits perquè el seu objectiu
és fer gaudir la festa compartint l’energia i l’alegria de la seva música amb tot el públic.
Llegeix tota l'entrevista

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

