BUTLLETI' 22

FEBRER 2020

'
'
COMENCA EL PROCES D'ELABORACIO DEL PAM!
'

PROPERES FORMACIONS

Del 17 al 29 de febrer, la ciutadania i les entitats d’Esplugues podran
participar al procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023
(PAM), el conjunt d’accions, projectes i iniciatives que impulsarà el
govern municipal durant aquest mandat. S’estructura en tres grans eixos
que inspiren tota l’actuació municipal i que defineixen la ciutat que volem
ser: inclusiva, sostenible i intel·ligent, que s'alineen amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de L'Agenda 2030 de Nacions
Unides.
La participació es basarà en la priorització de fins a 5 dels 35 projectes
dels quals es compon el document base del PAM i la realització
d’aportacions i/o comentaris de forma online (a través de la plataforma
espluguesparticipa.diba.cat) o als punts mòbils que es posaran a
disposició de la ciutadania.
També es podrà participar en
alguna de les 4 trobades
presencials que es duran a terme,
on es podran realitzar propostes
sobre els projectes i accions a
desenvolupar.
Llegir més

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Voluntariat internacional a l'estiu
17/02 a les 18.30 h, Oficina Jove
Certificat digital: taller pràctic
20/02 a les 18.30 h, Centre Municipal Puig
Coca
4/03 a les 9 h, Centre Municipal Puig Coca

II Jornada de Suport Associatiu:
Subvencions 2020 i elaboració del PAM
27/02 a les 18h (Espai Baronda)

SUBVENCIONS
Premis FAPAC (Termini: 15/02)
Ajuts de cooperació (Termini: 28/02)
Convocatoria d'ajudes del Moviment
d'Escoltes i Guies (Termini: 01/03/2020)

RECURSOS
Com fer tramitacions digitals amb
l'Ajuntament?

ACTIVITATS DESTACADES

Classes d'informàtica bàsica

22/02

Rua de Carnaval (17 h, Rambla Verge de la Mercè) i Carnaball (22 h, CEM Les Moreres)

Ajuda a la comunicació de l'entitat

23/02

Carnaval, rua i festa (10.30 a 14 h a la pl. Catalunya i a les 18.30 h al Centro Aragonés)

Dinamització d'activitats

28/02-1/03 Dia d'Andalusia (diversos espais i horaris)

Suport en l'atenció a la gent gran

1/01

Magic Line 2020 (carrers a prop de l'Hospital Sant Joan de Déu)

i molt més!

Consulta totes les activitats a www.esplugues.cat

ENTITAT DEL MES

L'AVENC CENTRE CULTURAL
'

L’Avenç és una entitat cultural creada l’any 1906 a Esplugues. L'objectiu principal
és la promoció del teatre i les arts escèniques en general, a més de dur a terme
les diferents activitats que promouen les seves 12 seccions.
La base social de l'Avenç està formada per unes 700 persones, de les quals més
de 60 participen activament com a voluntàries de les diferents seccions.
Llegeix l'entrevista completa

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

