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50 è ANIVERSARI DE LA FLAMA DEL CANIGO

PROPERES FORMACIONS

L'Espluga Viva va celebrar els 50 anys de l'arribada de la Flama del Canigó a
Esplugues, una tradició que s'ha mantingut com a punt d'enllaç amb diferents
poblacions del Baix Llobregat.

13/07 Habilitats socials en el voluntariat
(10 a 13:30h, Casal de Cultura Robert Brillas)

Llegir més

FESTES DE SANTA MAGDALENA

RECURSOS

Del dijous 21 al diumenge 24 del mes de juliol l'Ajuntament d'Esplugues i la
Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular han programat quatre dies de
festa.
Llegir més

Infografía: Planificació del Curs 2022-2023

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions per al Programa Forma i
Insereix (SOC-FI) 2022 (Termini: 31/10)
Fondo de acción ICLEI per a fomentar la
sostenibilitat (Termini: 24/07)
Subvencions per accelerar la transformació
del model d'atenció social (Termini: 4 al
29/07)

AGENDA D'ACTIVITATS

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Dinamitzador/a juvenil a Ahrensburg
Vetllador/a Club Voleibol d'Esplugues
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

'

Festes del Gall (16 i 17 de juiol)
Festa Major de Santa Magdalena
(del 21 al 24/7)

EL PUNT TANCA L'AGOST.
BONES VACANCES!

ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
'

L'Asociación de Amigos del Camino de Santiago és una entitat que, a través de l'experiència
del Camí, fomenta l'esperit de superació, ajuda a aferrar-se menys al que és material,
prioritza el moment present, treballa la perseverància, ens fa únics, permet aconseguir
avançar per la vida sense pors i trobar-se amb un mateix i ens fa adaptar-nos a les diferents
circumstàncies.
El Camí és tota una aventura i descoberta d'un mateix/a!
Llegeix tota l'entrevista

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

