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Tornem a celebrar el Dia dels Drets dels Infants!
Com cada any, el dia 20 de
novembre se celebra el Dia
dels Drets dels Infants.

PROPERES FORMACIONS
Obligacions fiscals de les entitats
Del 15 al 30/11 (Moodle)
Disseny de cartells amb Canva
18/11 a les 18h (videoconferència)
Kit d'eines i recursos online per a la
participació interna
(amb el suport de la Diputació de Barcelona)
22/11 a les 17:30h (videoconferència)
Tramitació digital pas a pas
25/11 a les 18h (videoconferència)

Aquest dia és celebrat arreu i
a Esplugues, l’Ajuntament i
diverses entitats del municipi
han organitzat un acte festiu
per aquest dia.
Llegir més

´
Canvis en els limits
dels pagaments en efectiu
Amb la finalitat d’evitar conductes
fraudulentes, en els últims anys s’ha anat
modificant el topall de pagaments en
efectiu, prioritzant que les transaccions
quedin documentades.

RECURSOS

En relació amb aquesta situació, la Llei
11/2021, ha modificat de nou el límit de
pagaments en efectiu.

SUBVENCIONS

Llegir més

Quina és la responsabilitat de la Junta
Directiva d'una entitat?

Subvencions a activitats d'interès general
considerades d'interès social (Termini: 12/11)
V edició dels Premis Fundación MAPFRE a
la Innovació Social (Termini: 15/11)

CRIDES DE VOLUNTARIAT
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

Subvencions per al desenvolupament
d'espais de recerca de feina
(Termini: 19/11)

Suport amb Office 365 i l'eina Teams

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

Suport a la comunicació de l'entitat

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

ENTITAT DEL MES

ASSOCIACIO´ DONES ESCRIPTORES D'ESPLUGUES

L’Associació Dones Escriptores d’Esplugues va sorgir d’un grup de
dones interessades en l'escriptura que van participar en els tallers
d'escriptura organitzats al CIRD Vil·la Pepita. A conseqüència d’aquesta
passió, es va decidir constituir l’entitat l’any 2017.
L’activitat principal de l’associació és l’organització d’activitats culturals
relacionades amb l’escriptura però també es dona suport a la creació per
part de les sòcies .
Llegeix l'entrevista completa

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

