
Premis Teatre de Sarrià, per a companyies
de teatre amateur (Termini: 15/02)

Ajuts  per promoure la igualtat i la lluita
contra discriminacions (Termini: 24/02)

Subvencions per projectes relacionats amb
recuperació de la memòria democràtica
(Termini: 31/03)

Ajuts per a la contractació laboral de
persones de 30 anys i més (Termini: 31/05)

ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUESENTITAT DEL MES

El darrer cap de setmana de febrer se
celebrarà el Carnaval a Esplugues. El
dissabte 26 hi haurà la Gran Rua del
Carnaval. L'endemà, el diumenge 27,
serà el torn de la Rua Infantil. 

SUBVENCIONS 

Tramitació digital Pas a Pas

Recursos per a l'atenció de les
persones vulnerables 

IV Jornada de Suport Associatiu

      17/02 a les 18h (videoconferència)

      03/03 a les 18h (videoconferència)

      07/03 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

L'Asociación Cultural Andaluza de Esplugues és una entitat fundada l'any
1988 al barri de Can Clota, amb l'objectiu de fer difusió de la cultura
andalusa. 

Organitza tot tipus d'activitats, aptes per a tots els públics, com poden ser
classes de flamenc, sevillanes i castanyoles.  

PROPERES FORMACIONS
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Llegir més

VídeoRecurs: Elaboració de la
memòria d'un projecte

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

S'inicia el periode de presentacio del model 347,

d'operacions amb tercers

Fins al 28 de febrer, les entitats
sense ànim de lucre poden presentar
el Model 347, la declaració
informativa anual d’operacions amb
terceres persones, davant l'Agència
Tributària. 

Esplugues tornara a vibrar amb el carnaval

Llegir més

Llegir més

`
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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://xarxanet.org/cultural/noticies/torna-la-v-edicio-dels-premis-teatre-de-sarria-companyies-de-teatre-amateur
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211217_ajuts-racisme-cerv
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211217_ajuts-racisme-cerv
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211217_ajuts-racisme-cerv
http://cido.diba.cat/subvencions/12849542/subvencions-a-persones-juridiques-privades-sense-anim-de-lucre-per-a-activitats-relacionades-amb-la-recuperacio-de-la-memoria-democratica-any-2022-diputacio-de-barcelona-direccio-de-serveis-de-suport-a-la-coordinacio-general?utm_source=cido&utm_medium=email&utm_campaign=subscripcions
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys
https://www.amicsdelpais.com/public/docs/317_nn_premillegatvalldejuli22.pdf
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://youtu.be/vo4HART0-WQ
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitat-del-mes-asociacion-cultural-andaluza-de-esplugues
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/esplugues-tornara-a-vibrar-amb-el-carnaval
https://entitats.esplugues.cat/sinicia-el-termini-de-presentacio-del-model-347-a-hisenda
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia

