SERVEIS I RECURSOS PER A
ENTITATS D'ESPLUGUES

Les associacions sou un element clau en la nostra ciutat,
a través de les quals els ciutadans i ciutadanes us
organitzeu, proposeu i també participeu directament,
amb el vostre treball i dedicació, a fer d’Esplugues una
ciutat més oberta, participativa, solidària i justa.
Des de l'Ajuntament volem posar en valor i donar suport
a les entitats d'Esplugues.
El principal repte que ens plantegem és mantenir i augmentar aquest important
capital social, així com facilitar la vostra adaptació a les noves situacions i
realitats. L’objectiu que tenim és promoure el voluntariat i enfortir el teixit
associatiu de la ciutat.
Així doncs, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, consulta o
suggeriment.
Montse Zamora
Regidora de Participació

PUNT DE VOLUNTARIAT I SUPORT ASSOCIATIU
Servei d'informació i assessorament sobre associacionisme i el voluntariat
adreçat a les entitats i ciutadania d'Esplugues.
Podeu fer consultes sobre qualsevol tema relatiu a la gestió associativa:
legislació, fiscalitat, comptabilitat, planificació, etc. També oferim informació
dels diferents recursos i serveis per entitats.
Podeu adreçar-vos presencialment o bé fer consultes online:
Dilluns i dijous de 17:30-20 h
Dimecres de 10-12 h
c/ Àngel Guimerà 34
www.entitats.esplugues.cat
voluntariat@esplugues.cat
900 30 00 82 (gratuït)

FORMACIÓ
Impulsem un programa d'accions
formatives per a la millora de la
gestió de les entitats.

SUPORT EN TRÀMITS
Oferim suport en l'obtenció, installació i ús del certificat digital de les
entitats, necessari pels tràmits amb
l'Ajuntament i altres administracions
públiques.

GUIES I PUBLICACIONS
Disposem de guies i recursos per a
la millora de la gestió associativa.

SUBVENCIONS I AJUTS

CESSIÓ D'ESPAIS I MATERIAL

Cada any es convoquen subvencions
per tal de donar suport als projectes
promoguts per les entitats.

Podeu disposar espais i material per
a la realització de les vostres
activitats.

CAPTACIÓ DE VOLUNTARIAT

PARTICIPACIÓ A CONSELLS I
ALTRES ESPAIS MUNICIPALS

Oferim asessorament i suport en la
captació de persones voluntàries.
Comptem també amb una borsa de
voluntariat.

PORTAL WEB
Teniu la possibilitat de disposar d’un
portal web. Feu la sol·licitud al
correu elecrònic:
participacio@esplugues.cat

DIFUSIÓ D'ACTIVITATS
Podeu sol·licitar que fem difusió de
les vostres activitats i notícies
significatives a través de l'Agenda,
el portal web o bé el Butlletí mensual
de voluntariat i suport associatiu.

Les entitats podeu formar part dels
Consells sectorials de la ciutat, així
com participar a la Fira d'entitats,
Dia del voluntariat i a altres espais i
processos participatius.
+ info: espluguesparticipa.diba.cat
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