
XXXII Premis Avedis Donabedian a la
qualitat (Termini: 31/01)

Premi Llegat Valldejuli 2022 (Termini: 31/01)

Premi ICIP Cosntructores de Pau 2022 

Beques Educar Fomentant l'Esforç (Termini:
01/05)

     (Termini: 24/02)

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUESENTITAT DEL MES

Ha començat un procés participatiu per
dissenyar un nou espai de jocs per a
totes les edats, que s’ubicarà al Barri
Montesa, a l'edifici anomenat Vil·la
Victòria o Castell dels Tres Dragons.

SUBVENCIONS 

Obligacions legals de les entitats

Obligacions econòmiques i fiscals de
les entitats

      20/01 a les 18h (videoconferència)

      03/02 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

El Club Bàsquet Nou Esplugues és un club de bàsquet fundat el 2008.
Actualment compta amb uns 200 jugadors repartits en 18 equips,
masculins i femenins, de totes les edats. 

El seu principal objectiu és formar en l'esport del bàsquet i ser una entitat
esportiva dinàmica a Esplugues. 

PROPERES FORMACIONS
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Llegir més

Repassem el calendari fiscal

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

Les entitats poden continuar fent reunions

telematiques durant el 2022

S’ha prorrogat el termini per poder
fer reunions telemàtiques a les
entitats, encara que no ho prevegin
els seus estatuts. A través d’aquesta
modificació es prorroga fins al 31 de
desembre de 2022 la possibilitat de
realitzar aquestes reunions.

S’inicia un proces participatiu per dissenyar el nou

espai de jocs al Castell dels Tres Dragons 

Llegir més

Llegir més

´

`

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://www.fundacionseres.org/Paginas/ABC2021/documentos/Bases-Premio-XVIII-Edicion-ABC-Solidario.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://www.fiarebancaetica.coop/ca/crowdfunding-impacte-positiu
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763589.pdf
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitat-del-mes-club-basquet-nou-esplugues
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/?p=5199&preview=1&_ppp=ae1edcd57a
https://entitats.esplugues.cat/les-entitats-poden-continuar-fent-reunions-telematiques-durant-aquest-2022
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia

