
Subvencions per lluitar contra la violència
(Termini: 12/04)

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

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

ASSOCIACIO DE VEINS DISTRICTE I - BARRI CENTREENTITAT DEL MES

   Aplicació del pla d'igualtat a les entitats.

SUBVENCIONS I AJUTS 

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

Aquest mes entrevistem l'Associació de Veïns Districte I - Barri Centre,
d'Esplugues. 

És una entitat que fomenta i defensa els drets cívics i socials de les
persones, posant especial èmfasi en els veïns i veïnes del barri. 

PROPERES FORMACIONS
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HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegir més

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

Aquest mes d'abril la celebració de Sant
Jordi torna a la normalitat amb parades
de llibres i roses, així com activitats
organitzades per les entitats d'Esplugues. 
A més, el 15 de maig, tindrà lloc la Fira
d'Entitats.

RETORNEN LES ACTIVITATS PRESENCIALS

Llegir més

SOLIDARITAT AMB UCRAINA
La solidaritat d'Esplugues ha quedat
demostrada davant la crisi humanitària
que està patint el poble ucraïnès; s'han
recollit més de 10 tones de
medicaments, productes d'higiene,
roba i aliments.
Des del Punt de Voluntariat i Suport
Associatiu es va crear una borsa de
persones voluntàries. Llegir més

´

28/4 Tramitació digital pas a pas (18h, Biblioteca
Pare Miquel)

5/5 Treballem conjuntament en l'impuls dels
ODS (18h, Casal de Cultura Robert Brillas)

¨

¨

RECURSOS

AGENDA D'ACTIVITATS

23/4 Diada  de Sant Jordi (Plaça Catalunya i
Parc Onze de Setembre, Pista de l'Avenç)

Més informació, aquí
 

Voleu fer difusió de les vostres activitats?
Voleu aparèixer a l'Agenda Cultural d'Esplugues
o a l'Agenda d'activitats Playful? 

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.espavila.cat/bases-del-concurs/
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/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2022/03/Impuls-a-la-igualtat-laboral.pdf
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/?p=5414&preview=1&_ppp=91b902fa96
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/?p=5423&preview=1&_ppp=3a39cd0918
https://entitats.esplugues.cat/?p=5418&preview=1&_ppp=36aec4ca86
https://www.esplugues.org/elpont/elpont.html?pdf=2022-04-294
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/difusio-d-activitats
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio

