BUTLLETI' 15

JUNY 2019

ARRIBA LA FESTA DEL JOC AL PARC DELS TORRENTS
El dissabte 8 de juny, de 17.30 a 1h, se
celebra la Festa del Joc al Parc dels Torrents.

RECURSOS
Anem preparats

Les activitats es CRIDES
distribueixen
en tres grans
DE VOLUNTARIAT
àmbits: Espai de la Diversitat, Espai Jove i
Espai de l’Esport i Zumba Solidària.

SUBVENCIONS
Subvencions a activitats culturals (Termini:
11/06)
Subvencions per a projectes destinats al
foment de la pau (Termini: 11/06)

Aquest any la festa té una especial rellevància,
ja que s'emmarca dins del projecte europeu
Playful Paradigm, de promoció del joc per a
totes les edats com a eina de cohesió, inclusió
social, hàbits saludables i sostenibilitat.

Subvencions per a l'elaboració i implementació de plans d'igualtat (Termini: 13/06)

Llegir més

PREPAREU-VOS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU!

ACTIVITATS DESTACADES

Com cada any, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya publica una guia d’indicacions i recomanacions a tenir en compte
per part de les entitats que realitzin activitats d’estiu o activitats en el medi
natural.

7-8/06

Llegir més

We Share Handball Congress (CEM Les
Moreres)

8/6

Festa del Joc al Parc dels Torrents
(17.30-1 h)

13-16/06 Festa Major de Can Vidalet
13-16/06 Festa Major de Finestrelles
14 i 28/06 Festival de música clàssica i tradicional

VOLS FER VOLUNTARIAT?

(20.30 h, església Santa Magdalena)

Suport a la XVII Festa Percussió

Acompanyament per a sortides de

[Estiu]
Suport als casals d'estiu [Estiu]

persones amb discapacitat intel·lectual

Voluntariat per la llengua

Atenció i cura dels gats/es d'Esplugues

Suport a activitats esportives amb infants

Suport en l'atenció a la gent gran

Acompanyament a la piscina

Junts Compartim Somnis

15/06

Festa de la percussió (Parc dels

17/06

Inici piscines d'estiu (Piscines Parc dels

23/06

Revetlla de Sant Joan (diversos espais)

Torrents, 17.30 h)
Torrents)
28-30/06 Festa Major de Can Clota

Classes de reforç escolar

ENTITAT DEL MES

CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET

El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet es va constituir l’any 1979, quan un
grup de persones preocupades pel que passava al barri i amb moltes ganes de
millorar-lo, van emprendre l’aventura d’un projecte educatiu i interessant per als
infants i joves que no tenien cap proposta en el seu temps lliure.
Actualment, l’entitat està formada per unes 30 persones, entre monitors/es,
responsables, secretariat, directiu i àrea social.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

