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PRESENTACIÓ 
 
 
Els compromisos sobre temes de les entitats i les associacions del govern 
2011 -15 es recullen a l’apartat 7 del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta 
del govern.  
 
El govern vol potenciar i donar suport al teixit associatiu de la ciutat, perquè 
entén que la seva aportació és imprescindible per construir una societat 
més justa, més oberta i amb més progrés i, alhora, enriqueix i potencia 
valors mitjançant les seves activitats i les seves inquietuds. 
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú disposa d’un teixit associatiu molt dinàmic 
que promou nombroses iniciatives que arriben a tot tipus de públic i sectors 
de la nostra societat.   És per aquest motiu que des de l’Ajuntament es 
continuarà donant el suport i la infraestructura necessària a aquest teixit 
associatiu. 
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RECURSOS I INFRAESTRUCTURA. Accions  
 
 

Objectiu PAM: 
 

“Donarem suport amb recursos i infraestructura necessària al teixit associatiu” 
 

Objectius específics: 
 

o Potenciar i donar suport a totes aquelles accions promogudes per les entitats de la     
ciutat que potenciïn la cohesió social. 

o Fer del Portal d’Entitats un espai web referent per a totes les entitats i associacions 
de la ciutat. 

o Mantenir la línia de convenis i subvencions oberta a totes les entitats i associacions 
de la ciutat. 

o Mantenir el suport de totes les àrees de l’Ajuntament per tal que les entitats 
puguin continuar realitzant les seves activitats a l’espai públic i en els equipaments 
municipals. 

o Iniciar una línia de suport i de formació per a les entitats. 
o Revisar i actualitzar el Registre Municipal d’Entitats i Associacions. 

 
Accions: 
 

o Suport de recursos i d’infraestructura. 
o Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats.  
o Formació i capacitació eines 2.0 
o Registre Municipal d’Entitats i Associacions. 
o Convocatòria de subvencions municipals destinades a entitats i associacions. 

 

 
 
 
Suport de recursos i d’infraestructura 
 
 
El teixit associatiu compta amb el suport de recursos i 
d’infraestructura per part de l’Ajuntament. 
 
Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la millora 
de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d’una implicació i participació real 
de tota la ciutadania i molt especialment de les seves entitats i associacions, en el 
disseny del model de ciutat. 
 
Des de la Regidoria de Participació, es reconeix la importància del teixit associatiu 
com a element dinamitzador de la ciutat i com  a motor important de la seva 
vitalitat.  Es considera que el ventall de propostes que les entitats ofereixen a la 
ciutadania contribueixen, en certa manera, a generar una societat més justa, més 
oberta, més tolerant, més solidària i més sostenible.  És per aquesta raó que 
aquesta regidoria té com a objectiu col�laborar amb el teixit associatiu de la ciutat, 
donant el màxim suport possible a la feina de les entitats. 
 
Això explica que els actuals equipaments municipals: xarxa de centres cívics i els 
espais d’entitat Toc i Sant Pau, esdevinguin la seu oficial de més d’un centenar 
d’entitats de la ciutat i que els donin suport en la difusió i execució de les seves 
activitats. 
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Entitats a la xarxa de centres cívics (72 entitats) 
 
CAN PAHISSA (4) 
 

ACARTE 
ASSOCIACIÓ CAL PALLISSA 
ASSOCIACIÓ ENSENYA’M A ENSENYAR-TE 
CORAL L’ALBADA  

CENTRE CÍVIC I ESPORTIU LA 
COLLADA – SIS CAMINS  (9) 
 

ASSOCIACIÓ SENTIR FLAMENCO 
AV DE LA COLLADA- ELS SIS CAMINS 
AV DEL FONDO SOMELLA 
BALL DIABLES DE LA COLLADA- ELS SIS CAMINS 
CANDOMBE 
CENTRE CULTURAL ANDALÚS RAFAEL ALBERTI 
DESTINO ETIOPÍA  
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA 
RENÈIXER 

CENTRE CÍVIC LA GELTRÚ  (20) AI, MARE 
AMICS DE LA GENT GRAN 
A. CATALANA D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA 
A. CATALANA PER PRÀCTICA I DIFUSIÓ DEL REIKI 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL DRAC DE LA GELTRÚ 
ASSOCIACIÓ FEM UNIÓ  
ASSOCIACIÓ TERCERA REPÚBLICA DEL GARRAF 
AV DE LA GELTRÚ 
AV DE LES CASERNES 
CERCLE DE SORDS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
COLLA DE GEGANTERS  DE VILANOVA 
COOPERACCIÓ 
DIABLESSES DE LA GELTRÚ 
ECOL3VNG 
ELNA ASSOCIACIÓ 
FRATERNITAT CRISTIANA DE MINUSVÀLIDS 
GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
GRUP DE TEATRE ESBARJO 
KATHARSIS THEATRE 

CENTRE CÍVIC LA SARDANA  (2) AV DE LA PLAÇA DE LA SARDANA 
ASSOCIACIÓ DE MODELISTES MC MODELISME 

CENTRE CÍVIC MAR   (13) A. CARPA JUANITA  I EL PORRÓ  
ASSOCIACIÓ DE JOVES LA CRIDA 
A. VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE VNG 
A. ESPORTIVA LLAGUTS CONFRARIA PESCADORS  
ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ GARRAFCOOPERA 
ASSOCIACIÓ HISPANO- LLATINA CULTURAL  
AV DEL BARRI DE MAR 
AV DE RIBES ROGES 
CLUB PIRAGÜISTA INUIT 
COL�LECTIU FOTOGRÀFIC FOTOPÒSIT  
MARINADA 
SARC  
TRONATS DE MAR 

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT  (10) APRENEM 
A.AMICS DEL COUNTRY DE VILANOVA 
A. D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DEL GARRAF 
ASSOCIACIÓ DE REIKI VILANOVA I LA GELTRÚ 
ASSOCIACIÓ FEM UNIÓ  
ASSOCIACIÓ I LOVE SALSA 
AV DE L’ARAGAI 
AV DEL MOLÍ DE VENT 
JUNTS EN ACCIÓ 
PROFOTO VNG 

CENTRE CÍVIC SANT JOAN  (10) AMICS DEL CREIXEMENT EMOCIONAL  
ASSOCIACIÓ BONSAI VILANOVA 
AFAMMG  
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES MONOPARENTALS 
AV DE SANT JOAN 
CASAL D’AMISTAT CUBA- GARRAF  
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CLUB NATACIÓ VILANOVA 
COL�LECTIU FOTOGRÀFIC FOTOÍTACA  
INTERNATIONAL BUJUTSU FEDERATION  
SANT JOAN ACTUA!  

CENTRE CÍVIC TACÓ  (4) ASSOCIACIÓ COUNTRY CARAVAN 
ASSOCIACIÓ IMMERSIÓ DEEP-BLUE 
AV DEL TACÓ  
ORGANITZACIÓ ZERO 

 
 
 
Entitats als espais d’entitat Toc i Sant Pau  (38 entitats) 
 
TOC   (18) FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL 

FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
EDULIS 
SOCIETAT DE CAÇADORS 
ASS.  TOT COMERÇ 
BORREGOS DE VILANOVA 
ASS. CULTURAL GARRAF PLURAL 
ASS. DE DIABÈTICS DEL GARRAF 
AECC CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER 
ASS. ESCLEROSI MÚLTIPLE DE GARRAF 
ACGEPA (A. Guinea Ecuatorial y paises afines)   
ASSOCIACIÓN CULTURAL ERNESTO 
AMICS DE LA GENT 
SUPORT 
A. CATALANA DE LA SÍNDROME  SJÖGREN 
PABORDES DE LA FESTA MAJOR 
ARBRE DE LA PAU 
ASSOCIACIÓ EL MASSÍS 

SANT PAU   (20) SOCIETAT CULTURAL PASIFAE 
PLAT. CIUTADANA ESCOLA INCLUSIVA GARRAF 
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS 
MOV. RENOVACIÓ PEDAGÓGICA DEL GARRAF 
ASSOCIACIÓ CULTURAL GITANA 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA FRONTISSA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL CRISTIANA 
ALCOHÒLICS ANÒNIMS 
MAI SOLS 
DONES PER A LA COOPERACIÓ 
SECCIÓ COMARCAL URE GARRAF   
ASSOCIACIÓ LLATINOAMERICANA DEL GARRAF 
EL ROSSEGALL, grup de teatre 
LA MEDUSA, ACCIONS SOCIOCULTURALS 
PALESTINA RESISTEIX 
ASSOC. VOLUNTARIS DEL GARRAF 
ASSOC. UNESCO GARRAF 
FUNDACIÓN ALTARRIBA 
AMICS DE LA LÍRICA 
ASSOC. CULTURAL DIAPPO AK TERANGA 
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Suport a la divulgació i comunicació dels projectes d’entitats 
 
 
 
Programa Associa’t 
 
La Regidoria de Participació, amb la col�laboració d’Onda Cero Ràdio, ofereix des del 
2008, un espai setmanal radiofònic per a la difusió de les entitats de la ciutat.    
 
Cada dijous l’emissora destina, dins la seva programació, un temps de 30 minuts 
aproximadament, a entrevistes i difusió de les entitats de la ciutat i de les activitats 
que porten a terme: el programa ASSOCIA’T. 
 
En concret, l’any 2011 van passar per la ràdio les següents entitats vilanovines: 
 

o Edulis 
o Afevi 
o La Unió Vilanovina 
o La Medusa 
o Foment 
o AV La Collada 
o Associació d’Alumnes i Amics de l’Escola d’Adults 
o Associació Voluntaris del Garraf – Vilanova 
o Fundació Casa Empara 
o ADEG 
o COMPEX 
o Associació de Festes de Sant Isidre 
o Club esportiu Azimut 
o Grup de Dansa Vilanova 
o Cercle Professional 
o Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient 
o Associació cultural Desperta 
o Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera 
o CC-ONG Ajuda al Desenvolupament 
o Arbre de la Pau 
o Bordegassos 
o AMPA escola Volerany 
o Institut d’Estudis Penedesencs 
o Tronats de Mar 
o Penya Barcelonista 
o Familiars i Amics dels Malalts Mentals 
o Associació Diabetis Garraf 
o La Frontissa 
o IRES 
o Associació Pessebrista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
ENTITATS I ASSOCIACIONS.   2011ENTITATS I ASSOCIACIONS.   2011ENTITATS I ASSOCIACIONS.   2011ENTITATS I ASSOCIACIONS.   2011    
 

 7

  
FIRA DE NOVEMBRE. Fira d’entitats 
 
 
Com és habitual en l’organització de la tradicional 
Fira de Novembre, aquesta destina un apartat 
especial amb estands per a la difusió de les entitats 
de la ciutat, la Fira d’Entitats. 
 
L’edició d’enguany, la Fira d’Entitats s’ubicà en el 
recinte del Parc Baix-a-Mar, un nou espai que fou 
molt ben valorat tant pels expositors com pel públic 
general que visità la Fira. 
 
De l’11 al 13 de novembre les entitats que foren presents a la Fira d’Entitats varen 
ser:  
 

o Penya Blanc i Blava 
o Club esportiu Alfa 
o Club Social Garraf 
o Associació de familiars i amics de malalts mentals del Garraf 
o Associació del Garraf per la República 
o Pabordes 
o Amics i protectors dels gats 
o Animals sense sostre 
o Galgos 112, i 
o Club hípic Rosper 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formació i capacitació eines 2.0 
 
 
Portal d’Entitats  www.entitatsvilanova.cat 
 
Des del mes de maig, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú ofereix un espai web de comunicació 
i difusió per al teixit associatiu de la ciutat: el 
portal d’entitats  www.entitatsvilanova.cat.  
 
En aquest espai web es poden trobar de 
manera senzilla tota la informació descriptiva i 
de contacte de les entitats que estan 
degudament inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions i també les notícies, les 
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activitats programades i els serveis que s’ofereixen, de les entitats actives del 
portal. 
 
En l’actualitat hi ha 29 entitats actives en el portal que, amb la seva col�laboració, 
ajuden a mantenir-lo dinàmic i amb informació actualitzada. 
 
Les entitats són:  AV Casernes, AV la Collada - Els Sis Camins, AV Molí de Vent, AV 

Sant Joan, Conosud, Acció Solidària amb el Sàhara, AMPA Escola 
Llebetx, Fundació Esport Base de VNG, Club Piragüista Inuit, 
Associació Cultural Islàmica, AE Talaia, Agrupació de Balls 
Populars, Centre d'Esplai Drac Màgic, COMPEX, Alba Lactància 
Materna, Club esportiu Azimut, Associació d'Amics del Drac de la 
Geltrú, Associació Mans Unides, AMPA Lluch i Rafecas, Associació 
de Famílies Monoparentals del Garraf, Fundació privada Educació 
Solidària de l'Escola Pia, Fundació privada ECOM, Club esportiu 
Fons Vilanova, Penya Barcelonista, La Gavina, Katharsis Theatre, 
Grup de Dansa, Marinada i Guixot-Nou Country. 

 
El Portal d’entitats està contínuament en creixement, cada vegada són més les 
entitats engrescades que volen ser-hi presents i participar-hi activament. Per 
incorporar-se al portal és necessari sol�licitar-ho degudament a la regidoria i fer una 
petita formació. 
 
El portal va ser impulsat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 

 
 
 
 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
 
 
 
El Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aprovat pel Ple Municipal de 18 de setembre del 2000, en concret en el seu capítol 
sisè, descriu el Registre Municipal d'Entitats. 
  
L'Ajuntament reconeix la inscripció al Registre Municipal d'Entitats com a un tràmit 
per donar-se d'alta en aquest registre i que cal fer si una entitat de Vilanova i la 
Geltrú vol participar en convocatòries de subvencions, cessió i ús d’espais 
municipals i, en general, en activitats en col�laboració amb l'Ajuntament. 
 
El Registre conté tota la informació descriptiva del teixit associatiu de la ciutat: el 
nom de cada associació, el domicili social, les dades de contacte, la tipologia..... 
Aquesta informació es difon en el Directori Municipal i en el Portal d’Entitats. 
 
En l’actualitat més de 300 entitats formen part del Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions. 
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Convocatòria de subvencions municipals destinades a entitats i 
associacions 
 
 
 
La regidoria de Participació i per primera vegada, serà el departament municipal de 
referència que gestionarà la tramitació de la convocatòria global d’ajuts econòmics 
(convenis i subvencions) que l’Ajuntament adreçada a les entitats inscrites en el 
RMEA de la ciutat. 
 
Durant el 2011, s’ha revisat i actualitzat la normativa d’ajuts a entitats i s’ha 
treballat la tramitació de totes les sol�licituds rebudes pel 2012 amb el PAC i amb la 
col�laboració de tots els departaments municipals.   El total de sol�licituds 
tramitades han estat 225. 
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MARÇ   2011 

 

23/03/2011  

Una quinzena d'entitats i l'Ajuntament creen el Portal d'Entitats de VNG  

 
Les associacions i entitats utilitzen Internet com a plataforma de difusió de les seves activitats  
La iniciativa començarà a funcionar com a prova pilot a partir d'abril  

 
L'Ajuntament de VNG i el teixit associatiu estan elaborant conjuntament i, com a experiència pilot, 
un portal d'entitats amb l'objectiu d'utilitzar Internet com a plataforma i espai de difusió de les 
mateixes associacions, les activitats que realitzen, els serveis i les notícies que generen. 
  
En aquesta primera fase del projecte hi participen una quinzena d'entitats que des de mitjans de 
març han seguit un programa de formació per crear la seva pròpia pàgina web als centres cívics 
municipals. A partir d'abril està previst que el portal d'entitats entri en funcionament, amb tota la 
informació i serveis que generen les entitats. També hi haurà altres apartats de directori, amb les 
principals dades de les entitats locals i un apartat de recursos. 
  
Les entitats que s'han sumat a aquesta iniciativa en la fase de prova pilot són: AV Casernes; AV la 
Collada-Els Sis Camins; AV Molí de Vent; AV Sant Joan; Conosud; Acció Solidària amb el Sàhara; 
AMPA Escola Llebetx; Fundació Esport Base de VNG; Club Piragüista Inuit; Associació Cultural 
Islàmica; AE Talaia; Agrupació de Balls Populars; Centre d'Esplai Drac Màgic; Compex i Alba 
Lactància Materna.  
 
El Portal d'Entitats de Vilanova i la Geltrú ha estat una iniciativa transversal de les regidories de 
Participació i Alcaldia, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

 

25/03/2011    DIARI DE VILANOVA 
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AGOST  2011 

09/08/2011  

El portal d'entitats de VNG creix  

www.entitatsvilanova.cat  

L'espai web desperta l'interès del teixit associatiu de la ciutat 
 
 
Set associacions s'han afegit al Portal d'entitats de Vilanova i la Geltrú, 
www.entitatsvilanova.cat, des de la seva creació el maig passat. La posada en marxa del nou 
espai web del teixit associatiu de la ciutat ha engrescat més entitats a ser-hi presents i continua 
obert a totes les que vulguin incorporar-s'hi.  
 
Les entitats que s'han donat d'alta darrerament al portal són el Club Esportiu Fons Vilanova, la 
Penya Barcelonista, La Gavina, Katharsis Theatre, el Grup de Dansa, Marinada i Guixot-Nou 
Country. Totes elles han rebut formació per part de l'Ajuntament, per tal de poder gestionar la 
seva informació dins del portal. En unes setmanes acabaran d'introduir els continguts i ja seran 
visibles.  
 
D'altra banda, una dotzena més d'associacions han sol�licitat tenir presència també a 
entitatsvilanova.cat. La Regidoria de Participació posarà obrirà nous grups de formació a partir 
del setembre.  
 
Mitjançant el portal, les entitats registrades a Vilanova i la Geltrú poden difondre les seves 
notícies, activitats, serveis i recursos, alhora que disposen d'un espai fàcilment accessible 
d'interrelació i comunicació. El portal va ser impulsat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona. 
 

12/08/2011      DIARI DE VILANOVA 
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NOVEMBBRE  2011 

14/11/2011  

L'Ajuntament de VNG agraeix l'esforç esmerçat per tots els agents 
implicats en la Fira de Novembre  

 
El regidor de Promoció Econòmica ha valorat positivament la Fira de Novembre 2011  
El canvi d'ubicació és ben acollit per la ciutadania i pels visitants en un cap de setmana 
ple d'activitats 
 
 
El regidor de Promoció Econòmica, Gerard Figueras, ha valorat molt positivament el 
desenvolupament de la 21a edició de la Fira de Novembre. Així mateix, ha agraït l'esforç dedicat 
per tothom implicat en la configuració de la mostra, des dels gremis, entitats, comerços i tècnics 
municipals, entre d'altres. 
  
Gerard Figueras ha definit la Fira de Novembre com "una fira de tota la ciutat, amb una 
assistència massiva de visitants. El recinte firal ha guanyat quant a superfície, essent 
ara mateix la més gran de Catalunya a cel obert". El regidor de Promoció Econòmica creu que 
aquest és un model de fira molt positiu, que transmet un missatge molt optimista malgrat el 
moment de crisi en el que estem immersos. 
 
Des de divendres i fins diumenge, Vilanova i la Geltrú ha estat immersa en un conjunt molt ampli 
d'activitats. Des de la celebració de Blanc, Festival de Disseny de Catalunya, que va acollir fins a 
1.115 participants procedents d'arreu de l'Estat espanyol, fins al Vilanova Shopping Night, el 
Festival del xató i la cuina d'hivern i la Trobada de puntaires. El bon temps ha acompanyat el 
desenvolupament de totes les activitats previstes i ha fet que molta gent de fora de la ciutat ens 
visités. En aquest sentit, els dispositius previstos tant tècnics com de seguretat i mobilitat han 
funcionat correctament. 
  
Des de l'organització es van passar unes enquestes als expositors per tal que valoressin aspectes 
diversos de la Fira de Novembre. En general se'n desprèn una satisfacció general, sobretot pel 
canvi d'ubicació. El conjunt d'opinions recollides en aquesta consulta serviran per perfilar de millor 
manera futures edicions de la Fira. Gerard Figueras ha dit que "la valoració global mitjana ha 
estat d'un ‘7'. Ara caldrà veure quines són les millores que ens demanden els expositors 
per poder-les incorporar".  
 
El regidor de Promoció Econòmica ha fet un repàs de les diferents ofertes que s'han desenvolupat 
al llarg d'aquest cap de setmana. A la plaça de la Vila, els membres de l'associació Viu Comerç, 
"han fet un gran esforç i una posada en escena molt bona. L'associació, que ha doblat el 
seu nombre d'integrants, s'està posant molt al dia i això cal agrair-los-hi. A tot això, cal 
sumar-hi el gran èxit de la Nit Blanca, que ha tingut una gran expectació". Al parc de 
Baix-a-mar s'hi van ubicar les hípiques, "que han permès als visitants conèixer la imatge de 
la Vilanova eqüestre i familiaritzar-se amb el món del cavall". A la rambla Principal s'hi 
havia instal�lat el sector de l'automoció, "un sector que tot i les dificultats generals que 
estan passant, a la nostra ciutat és un sector sòlid. L'exposició de vehicles clàssics ha 
donat un valor afegit al món del motor".  
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La plaça de la Mediterrània també ha tingut una gran afluència de públic, sobretot en els moments 
punta dels migdies i vespres. Allà els visitants podien fer un "tastet" de la cuina de casa nostra i 
conèixer vins i caves de la zona. En aquest espai, diumenge es va celebrar el Festival del xató i de 
la cuina d'hivern, festa que ha obert la Ruta del Xató d'enguany.  
 
El regidor de Promoció Econòmica ha agraït públicament a tota la ciutat "que s'hagi fet seva la 
Fira. Han participat plenament. La gent s'ha fet seva tota la ciutat i aquesta ha donat la 
seva millor imatge. Tota la ciutat pot ser un centre comercial de primera línia per a tot 
Catalunya".  
 
La Fira de Novembre 2011 ha comptat amb 256 estands i 403 expositors, dels que un 70% eren 
vilanovins. En aquest sentit, s'han complert al 100% les previsions d'ocupació que s'havien fet des 
de l'organització. El nou emplaçament de l'espai firal ha estat molt ben acollit tant per expositors 
com visitants, i de cara a properes edicions es pretén millorar i aprofitar-lo al màxim. 

 

DESEMBRE   2011 

09/12/2011  

S'obre el termini per presentar les sol�licituds d'ajuts a les entitats  

 
Les sol�licituds es poden presentar fins al 30 de desembre  
El termini per demanar els ajuts finalitza el 30 de desembre de 2011 
 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha obert el termini de recollida de sol�licituds d'ajuts destinats 
a entitats i associacions per a l'any 2012. Les normes estan a disposició de les persones 
interessades a través del web municipal www.vilanova.cat/ a l'apartat d'Entitats i 
Associacions de la Regidoria de Participació Ciutadana; a través de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana(OAC) o mitjançant la Carpeta Ciutadana. 
  
Les sol�licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, fins al 30 de desembre de 
2011, si són de caràcter ordinari i, fins al 30 de novembre de 2012 si són de caràcter 
extraordinari. El termini per presentar les justificacions dels ajuts rebuts en l'exercici 2011 
finalitzarà el 15 de gener de 2012. 
  
Aquests ajuts, impulsats per l'administració local, tenen com a objectiu donar suport a la vida 
associativa de la ciutat i constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les 
activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de 
l'oferta organitzada pel propi Ajuntament. 

 

16/12/2011  DIARI DE VILANOVA 
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16/12/2011  

Noves associacions al Portal d'entitats de VNG 

www.entitatsvilanova.cat  
Ja són una trentena, les que utilitzen aquest espai de difusió del teixit associatiu a 
Internet 
 
 
Set entitats vilanovines s'han afegit al Portal d'entitats de Vilanova i la Geltrú. Són el club 
esportiu Azimut, l'associació d'Amics del Drac de la Geltrú, l'associació Mans Unides, l'AMPA Lluch i 
Rafecas, l'associació de Famílies Monoparentals del Garraf, la fundació privada Educació Solidària 
de l'Escola Pia i la fundació privada ECOM.  
 
El Portal d'entitats ofereix un espai de comunicació i difusió per al teixit associatiu de Vilanova i la 
Geltrú. S'hi poden trobar de manera senzilla les notícies, activitats, serveis i informació de 
contacte. Per donar-s'hi d'alta, només cal sol�licitar-ho a la Regidoria de Participació de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Els representants de les entitats reben una formació per 
poder gestionar el seu espai en el portal. 
 

23/12/2011     DIARI DE VILANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

29/12/2011  

Darrers dies per presentar les sol�licituds d'ajuts a les entitats  
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Demà acaba el termini  

Aquest divendres, 30 de desembre, finalitza el termini per presentar les instàncies  
 
 
Aquest divendres finalitza el termini de recollida de sol�licituds d'ajuts destinats a entitats i 
associacions per l'any 2012, que anualment concedeix de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
Les normes estan a disposició de les persones interessades a través del web municipal 
www.vilanova.cat a l'apartat d'Entitats i Associacions de la Regidoria de Participació 
Ciutadana; a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana(OAC) o mitjançant la Carpeta Ciutadana. 
  
Les sol�licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, fins al 30 de desembre de 
2011, si són de caràcter ordinari i, fins al 30 de novembre de 2012 si són de caràcter 
extraordinari. El termini per presentar les justificacions dels ajuts rebuts en l'exercici 2011 
finalitzarà el 15 de gener de 2012.  
 
Aquests ajuts, impulsats per l'administració local, tenen com a objectiu donar suport a la vida 
associativa de la ciutat i constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les 
activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de 
l'oferta organitzada pel propi Ajuntament. 
 
 

30/12/2011   DIARI DE VILANOVA 
 
 
 

 
 


