
Primera convocatòria d'ajuts "Llars Dignes"
(Termini: 23/05)

Vuitena Edició dels Premis Dona TIC
(Termini: 23/05)

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

AFA BAIX LLOBREGAT ENTITAT DEL MES

27/5 Primers auxilis i suport vital bàsic.
(16:30h, La Masoveria - Can Tinturé)

9/06 Coneix les obligacions contractuals i les
novetats de la reforma laboral (18h, Casal de
Cultura Rbert Brillas)

Reforma laboral: contra la temporalitat a la
contractació

SUBVENCIONS I AJUTS 

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat és una entitat
nascuda amb la finalitat de donar suport i millorar la qualitat de vida de totes les persones
afectades per la malaltia d’ Alzheimer.

L'àmbit d'actuació és el Baix Llobregat, comarca amb una gran incidència de la demència
causada per l'Alzheimer. 

L'AFA Baix Llobregat disposa de serveis i recursos a diferents poblacions de la comarca.

PROPERES FORMACIONS
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HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegeix tota l'entrevista

Voluntariat per la 10a Cursa Solidària 
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 de maig està farcit d'activitats
de tot tipus, organitzades per l'Ajuntament i
les entitats, reflex de les ganes per
compartir moments lúdics i per viure la
cultura al carrer. També se celebra el Mes
de la Salut i de la Gent Gran, amb una
àmplia programació d'activitats.

FESTES DE LA PRIMAVERA A ESPLUGUES 

Llegir més

Nit dels museus (dissabte 14 de maig de 17 a 24h, Museus de Can
Tinturé i  La Rajoleta) 
Flors al Carrer (14 i 15 de maig, carrers Mossen Jacint Verdaguer i 
 carrer de l'Església)
Fira d'Entitats (diumenge 15 de maig d'11 a 20h, Plaça Catalunya) 
Festa de la Infància i l'Adolescència (dissabte 21 de 18 a 23h, pati de
l'Escola Folch i Torres)
Cursa Solidària (diumenge 22 a partir de les 9h, Plaça Catalunya) 
Festa del Joc (dissabte 28 de maig de 17.30 a 20.30h, Parc dels Torrents
i Camp Municipal d'Esports Salt del Pi)

RECURSOS

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

Informeu-vos al web! 

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://xarxanet.org/financament/1a-convocatoria-dajuts-llars-dignes
https://xarxanet.org/financament/vuitena-edicio-dels-premis-donatic-2022
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
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2022/05/Reforma-laboral-3-1.pdf
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/difusio-d-activitats
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/difusio-d-activitats
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/associacio-familiars-dalzheimer-baix-llobregat
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/festes-de-primavera-a-esplugues

