
Disseny i avaluació de projectes 
Del 15 al 30/04 (Moodle, 5 h aprox.)

Tramitació digital pas a pas
22/04 a les 18 h (videoconferència)

Incorporem hàbits saludables a través del joc
5/05 a les 18 h (videoconferència)

Plantilla projectes locals
Plantilla projectes de cooperació

Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament

d'Esplugues (Termini: 30/04)

Subvencions per a projectes i activitats a

entitats de l'àmbit de polítiques socials

(Termini: 26/04)

Convocatòria de subvencions a entitats de la

Diputació de Barcelona (Termini: 26/04)

III JORNADA DE SUPORT ASSOCIATIU

El 8 d'abril es va celebrar la III
Jornada de Suport Associatiu
d'Esplugues amb la presència de
més de 50 persones.

A la sessió es va fer un balanç de les
activitats realitzades al 2020, es van
presentar els serveis que ofereix
l'Ajuntament a les entitats de la ciutat, la programació de
formacions del trimestre i la convocatòria de subvencions a entitats
2021. 

Llegir més

L'Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya es va fundar el 2004 i
s'instal·la l'any 2017 a Esplugues. L'entitat vol ajudar a aprendre la tècnica de
la marxa nòrdica i a gaudir de la seva pràctica en diferents entorns urbans i
naturals. Per fer-ho, organitza tastets, cursos d’iniciació, tallers, passejades i
altres esdeveniments oberts a tothom. 

Actualment compta amb més d'un centenar de socis i sòcies.
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Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

RECURSOS

'

AE NORDIC WALKING CATALUNYAENTITAT DEL MES

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

PROPERES FORMACIONS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

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

COMENCA LA  VOTACIO DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021

Del 8 d’abril al 29 de maig, la ciutadania
d'Esplugues podrà votar, a través del portal
Esplugues Participa, les propostes finalistes 
 del Pressupost Participatiu 2021 fins arribar al
límit del pressupost (218.000 €). 

Llegir més

SUBVENCIONS 

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

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

'
'

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/iii-jornada-de-suport-associatiu
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitat-del-mes-associacio-esportiva-nordic-walking-catalunya
https://espluguesparticipa.diba.cat/processes/pressupostparticipatiu2021/f/1582/budgets/65/projects
https://entitats.esplugues.cat/comenca-la-votacio-del-pressupost-participatiu-2021
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia

