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MARC, 2022

S'HA REALITZAT LA IVJORNADA DE SUPORT ASSOCIATIU
Durant la IV Jornada de Suport
Associatiu
s'ha
presentat
la
convocatòria de Subvencions 2022
de l'Ajuntament i els serveis del
Punt.
Llegir més

ACTIVITATS DESTACADES!
Març Femnista (tot el mes)
5a Dansa Metropolitana (a partir del 13/03)
Dia internacional de l'Eliminació de la
discriminació racial (20/03)
i molt més!

FESTA DEL JOC 2022

ESPLUGUES PER LA PAU

Us agradaria proposar alguna activitat? Enguany
se celebrarà el dissabte 28 de maig a la tarda.

L'Ajuntament ha publicat una guia on
es detalla com es poden fer
aportacions i com inscriure's a la
borsa de voluntariat oberta. Llegir més

Sol·licituds i + info: playful@esplugues.cat

recursos
VídeoRecurs: Disseny de projectes

EL PRESSUPOST PARTICIPATIU D'ESPLUGUES, EN MARXA!
Un any més arriba el Pressupost
Participatiu
amb
una
novetat
important: l’elecció de la temàtica del
procés.
Llegir més

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Esplugues per la pau
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

ENTITAT DEL MES

VídeoRecurs: Com tramitar la sol·licitud de
subvenció 2022?

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions de l'Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat (Termini: 31/03)
Subvencions per projectes relacionats amb
recuperació de la memòria democràtica
(Termini: 31/03)
Premis a la conservació de la biodiversitat
(Termini: 31/03)
Ajuts per a la contractació laboral de
persones de 30 anys i més (Termini: 31/05)

´
CLUB PATINATGE ARTISTIC
ESPLUGUES

El Club Patinatge Artístic Esplugues és una entitat esportiva de llarga
trajectòria, que enguany compleix els seus 40 anys d'història.
La seva principal activitat és la pràctica del patinatge artísitic, competint
nacionalment i internacionalment.
Llegir més

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

