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ABRIL 2022
PROPERES FORMACIONS

RETORNEN LES ACTIVITATS PRESENCIALS
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.
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
Aplicació del pla d'igualtat a les entitats.

¨
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

SUBVENCIONS I AJUTS
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)

AGENDA D'ACTIVITATS

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

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?

ASSOCIACIO ´DE VEINS
¨ DISTRICTE I - BARRI CENTRE

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.
Llegir més

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

