
Subvencions per a programes d'interès
general amb càrrec a l'assignació tributària
del 0,7% de l'IRPF (Termini: 23/09)
Premis aprenentatge Servei 2022 

Premis solidaris 2022 de ONCE Catalunya

25a edició dels Premis al Foment de
l'Ocupació Josep M.Piñol 2022 

      (Termini 30/9)

      (Termini 30/9)

      (Termini 30/9)

ASSOCIACIO DE VEINS LA PLANA - MONTESAENTITAT DEL MES

Festa Major de Sant Mateu 2022
      (dels dies 16 al 21 de setembre) 

 
             

Infografía: Assegurances a les entitats 

SUBVENCIONS I AJUTS 

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

L'Associació de Veïns La Plana - Montesa d'Esplugues de Llobregat és una entitat que des
dels seus inicis, al juny del 1979, treballa per a la millora del seu barri, donant resposta i
lluitant per assolir les reivindicacions i peticions dels seus veïns i veïnes i organitzant
activitats de lleure i participatives.

Els socis i sòcies de l'AAVV La Plana-Montesa treballen dia a dia per a enriquir el seu
entorn.

 

PROPERES FORMACIONS
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'

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegeix tota l'entrevista

Una poma per la vida
Programa LECXIT 
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

RECURSOS

AGENDA D'ACTIVITATS

festes de sant mateu

Ja està tot a punt per gaudir de la Festa Major de Sant Mateu, que es
celebrarà els dies 16 a 21 de setembre. Estan previstes un munt
d'activitats repartides per tota la ciutat, organitzades per les entitats i
l’Ajuntament, que faran possible que Esplugues gaudeixi de la seva festa
gran.

Llegir més

' ' ¨ 

6/10 Millora la comunicació de la
teva entitat (de 18 a 20h, lloc per
confirmar)

             

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
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