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www.pladebarris.barcelona

La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró)

DoNeM 
SuPoRt A 

LeS EnTiTaTs 
De bArRi

OfeRtA FoRmAtiVa pEr a AsSoCiAciOnS



Responsabilitats Juntes directives
18 de gener de 2018 de 17.30 a 20 h al Casal de Barri, Vallbona

Participació I
20 i 27 de febrer de 2018 de 17.30 a 20.30 h al Casal de Barri, 
Torre Baró

Obligacions �scals
12 i 14 de març de 2018 de 17.30 a 20.30 h al Centre Cívic, 
Ciutat Meridiana

El Pla de Barris és una iniciativa municipal que, en col·labo-
ració amb els veins i veïnes, posa en marxa accions socials, 
econòmiques i urbanes per millorar els barris que més ho 
necessiten. 

Des del Pla de Barris s’ha impulsat un programa de suport i 
acompanyament integral a les associacions de 16 barris per la 
millora del seu funcionament i l’impacte de la seva acció 
col·lectiva.  

L'oferta formativa es basa en cursos bàsics i d’aprofundiment 
que es programen trimestralment des del Centre de Serveis a 
les Associacions Torre Jussana.

Per a més informació 
i inscripcions dels cursos:
bcn.cat/tjussana/tjformacio
tjussana@bcn.cat
Tel. 932564118

En col·laboració amb:



#pladebarris
www.pladebarris.barcelona

Les Roquetes, la Trinitat Nova i la Trinitat Vella

DoNeM 
SuPoRt A 

LeS EnTiTaTs 
De bArRi

OfeRtA FoRmAtiVa pEr a AsSoCiAciOnS



Obligacions �scals
17 i 24 de gener de 2018 de 18h a 21 h al Casal de Barri 
(Ton i Guida), Roquetes.

Comptabilitat I
5, 7, 12 i 14 de febrer de 2018 de 17:30 a 20:30 h 
a la Biblioteca, Trinitat Vella

Comunicació I
26 i 28 de març de 2018 de 17:30 a 20:30 h al Casal de Barri,
Trinitat Nova

El Pla de Barris és una iniciativa municipal que, en col·labo-
ració amb els veins i veïnes, posa en marxa accions socials, 
econòmiques i urbanes per millorar els barris que més ho 
necessiten. 

Des del Pla de Barris s’ha impulsat un programa de suport i 
acompanyament integral a les associacions de 16 barris per la 
millora del seu funcionament i l’impacte de la seva acció 
col·lectiva.  

L'oferta formativa es basa en cursos bàsics i d’aprofundiment 
que es programen trimestralment des del Centre de Serveis a 
les Associacions Torre Jussana.

Per a més informació 
i inscripcions dels cursos:
bcn.cat/tjussana/tjformacio
tjussana@bcn.cat
Tel. 932564118

En col·laboració amb:



#pladebarris
www.pladebarris.barcelona

La Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme

DoNeM 
SuPoRt A 

LeS EnTiTaTs 
De bArRi

OfeRtA FoRmAtiVa pEr a AsSoCiAciOnS



El Pla de Barris és una iniciativa municipal que, en col·labo-
ració amb els veins i veïnes, posa en marxa accions socials, 
econòmiques i urbanes per millorar els barris que més ho 
necessiten. 

Des del Pla de Barris s’ha impulsat un programa de suport i 
acompanyament integral a les associacions de 16 barris per la 
millora del seu funcionament i l’impacte de la seva acció 
col·lectiva.  

L'oferta formativa es basa en cursos bàsics i d’aprofundiment 
que es programen trimestralment des del Centre de Serveis a 
les Associacions Torre Jussana.

Disseny i avaluació de projectes
25 de gener, 1, 8 i 15 febrer de 2018 de 17.30 a 20.30 h 
al Piramidón, La Verneda

Comunicació I
1 i 6 de març de 2018 de 17.30 a 20.30 h al Centre Cívic, 
Besós

Responsabilitat de les Juntes
21 de març de 2018 de 17.30 a 20 h al Piramidón, La Verneda

Per a més informació 
i inscripcions dels cursos:
bcn.cat/tjussana/tjformacio
tjussana@bcn.cat
Tel. 932564118

En col·laboració amb:


