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	0: -WhatApp 681 28 21 66- Correu electrònic a infancia@vilanova.cat- Trucant al telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544, 3035 a la Regidoria d'Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
	1: Es recomana fer la sol·licitud en línia. Si aquesta opció no és possible es podrà sol·licitar cita prèvia (no es podrà atendre sense cita prèvia) mitjançant:
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