
Premis estatals de Discapacitat Reina
Letizia 2022 (Termini: 17/10)

Convocatòria Social Catalunya 2022 de la
Fundació La Caixa (Termini 27/10)

Premis Barcelona a l'Empresa Innovadora
en Conciliació i Temps 2022 

      (Termini 15/11)

 CAN CLOTA – LA PLANA – CAN CERVERA F.CENTITAT DEL MES

Aplicació dels ODS a les entitats 

SUBVENCIONS I AJUTS 

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

L'entitat Can Clota - La Plana - Can Cervera F.C. és una entitat esportiva sense ànim de
lucre amb una llarga trajectòria a Esplugues.

Una de les seves finalitats és la transmissió de valors com l'amistat, el respecte,
l'educació, el compromís, l'esforç i l'esportivitat.

Actualment el Club consta de tres equips amateurs, un equip que es troba a la categoria
Tercera Catalana i dos més a quarta Catalana.

 

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

CONSTRUIM LA XARXA D'ESPAIS PLAYFUL
Estem creant la Xarxa d’Espais Playful, amb l’objectiu de poder
estendre el joc a més racons de la ciutat. 

La Xarxa està en procés embrionari i la intenció és anar-la teixint i
construint entre totes les entitats, equipaments i  centres educatius, 
 d’Esplugues que es vulguin sumar per fer-la realitat.

Llegir més

'

6/10 Millora la comunicació de la
teva entitat (de 18 a 20h, al Casal de
Cultura Robert Brillas)
20/10 Captació de fons (de 18 a 20h,  
Casal de Cultura Robert Brillas)

Setmana del Cor, de l'1 al 8 d'octubre
(diversos espais i activitats)
Castanyada, 28, 29 i 31 d'octubre (diversos
espais)
Festival Arrela't,  del 22 al 31 d'octubre
(Casal de Cultura Robert Brillas)

 

Per això es farà una primera trobada, el
dilluns 10 d'octubre a ls 18h al Casal de
Cultura Robert Brillas, per presentar la
idea i començar a contruir la Xarxa.
Més informació i inscripcions al web del
Playful: https://playful.esplugues.cat 
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