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QUÈ ÉS ? 

SUMANT-HI, MULTIPLIQUES!  és un 
projecte de col·laboració entre entitats, 
clubs, empreses i l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú amb l’objectiu de contribuir 
a la igualtat d’oportunitats d’ infants, 
adolescents, joves i de les seves famílies 
que es troben en situació de vulnerabilitat. 
Pretén facilitar-los l’accés i la participació 
en espais de socialització, programes i 
activitats de lleure, esportives, culturals etc., 
en condicions d’equitat.

SUMANT-HI, 
MULTIPLIQUES!

Vilanova i la Geltrú 
una ciutat de tothom i per a tothom

https://www.vilanova.cat/infancia/sumant-hi_multipliques_projecte?rnd=909947833


Podeu consultar el 
text complet del 

projecte aquí

QUI
S’HI POT ADHERIR ? 
→    Entitats sense afany de lucre

→    Fundacions

→    Clubs

→    Escoles 

→    AFAs/AMPAs

→    Empreses que desenvolupen           
   activitats extraescolars 

→    Serveis municipals

         entre d’altres

SUMANT-HI, 
MULTIPLIQUES!

Voleu contribuir a la igualtat 
d’oportunitats d’infants,  

adolescents, joves
i de les seves famílies?

feu clic aquí

Adheriu-vos-hi!

https://www.vilanova.cat/infancia/sumant-hi_multipliques_projecte?rnd=909947833
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17973
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→    Serveis municipals

→    Altres a valorar

Podeu consultar el 
text complet del 

projecte aquí

COM 
HI PODEU COL·LABORAR?
Facilitant l’accés i la participació d’infants, 
adolescents, joves i les seves famílies en 
situació de vulnerabilitat en les activitats 
que organitzeu:

→   Reserva de places

→   Places gratuïtes

→   Preus reduïts

→   Terminis de pagament flexibles

→   Activitat puntual gratuïta

→   Materials i/o equipacions gratuïtes

→   Altres avantatges que es puguin oferir
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COM 
US HI PODEU SUMAR? 
Si voleu més informació ens trobareu a:

Regidoria d’Infància i Joventut
(edifici TOC, c. de Sant Sebastià, 11)

al telèfon 938140000 ext. 3034

al correu electrònic infancia@vilanova.cat
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