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FEBRER 2019
'

PROPERES FORMACIONS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS 2019
S’inicia el període per presentar les sol·licituds de subvencions a
entitats de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de març.
Enguany, la sol·licitud es podrà fer de manera presencial (als PAC) o
telemàtica (a través de la Seu electrònica). A l’apartat Subvencions
es podrà accedir a tota la informació. La resolució de les
subvencions es preveu que sigui abans del 10 de maig.

II Jornada de Suport Associatiu
14/02 a les 18.30 h (Espai Baronda)
Voluntariat internacional, camps de
treball, camps de solidaritat
25/02 a les 18 h (Oficina Jove)

SUBVENCIONS I AJUTS
Subvencions a entitats - Ajuntament
d'Esplugues (Termini 15/03)
Subvencions en el marc del Programa
'Cuerpo Europeo de Solidaridad' 2019
(Termini 01/10)

D’altra banda, dijous 14 de febrer es
durà a terme la II Jornada de Suport
Associatiu, on es donaran més detalls
de la convocatòria.

recursos
Com elaborar la memòria?

Llegir més

ACTIVITATS DESTACADES

CRIDES DE VOLUNTARIAT
Voluntariat per la llengua
Suport a activitats esportives amb infants amb TEA
Acompanyament per a sortides de persones amb discapacitat intel·lectual
Suport a les activitats de la Fundació Asproseat PROA
Atenció i cura dels gats/es d' Esplugues
Voluntariat per a diferents accions amb gent gran

ENTITAT DEL MES

Conferència 'Les dones al món de l'aeronàutica'', a
càrrec de la directora de l'Aeroport de Barcelona, Sonia
Corrochano 11/02, 19 h. Biblioteca Pare Miquel
Dia d'Andalusia, del 22 al 24/02
Caminada solidària Magic Line, 24/02
Dia de les Dones, 8/03
Carnaval, del 28/02 al 5/03

boiets esquitxafocs

Boiets Esquitxafocs és una colla infantil de diables que es va fundar l’any
2001. La seva tasca principal és dur a terme correfocs. També compta amb
un grup de tabalers que anima i ambienta l’espectacle amb la seva música.
Actualment l'entitat està formada aproximadament per unes 55 persones,
tenint en compte infants i famílies.
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

