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1. PROGRAMA DE BEQUES “TOTS HI TENIM LLOC” 

2. PROGRAMA NADONS 

3. PROGRAMA FAMÍLIES MONPARENTALS 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE BEQUES “TOTS HI TENIM LLOC” 

Programa de Suport a famílies amb una renda familiar disponible que els situa en risc 

d’exclusió. Aquest sistema de beques implementat des de fa dos anys compta amb el 

suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

    

CARACTERÍSTIQUES 

- Bonificació del 100% de la quota de soci del període d’activitat. 

- Bonificació parcial de la quota d’activitat, en funció de l’import concedit per la Federació 

d’Ateneus de Catalunya. 

TRAMITACIÓ  

- Cal ser soci de l’entitat un mínim de dos mesos i sol·licitar la beca. 

- Cal presentar tota la documentació necessària per tramitar la beca.  

- La resolució es resol en un període inferior als 30 dies.   

 

 

 

Programa amb el suport de: 

 



 

 

 

 

 

2. PROGRAMA NADONS 

Programa de suport a famílies amb un únic infant de 0 a 3 anys, que realitzi una activitat a 

l’entitat.   

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Bonificació del 50% de la quota de soci familiar del període d’activitat. 

TRAMITACIÓ  

- Cal ser soci de l’entitat un mínim de dos mesos i sol·licitar l’ajut del programa. 

- Cal presentar el llibre de família per acreditar l’edat del menor. 

- La resolució es resol en un període inferior als 30 dies.   

 

 

 

3. PROGRAMA FAMÍLIES MONOPARENTALS 

Programa de Suport als socis de l’entitat que configuren una unitat familiar monoparental 

i tenen fills menors de 18 anys fent activitats a l’entitat. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- El soci podrà accedir a la categoria de soci individual però podent tenir com a beneficiaris els 

seus fills menors de 18 anys. 

TRAMITACIÓ  

- Cal ser soci de l’entitat un mínim de dos mesos i sol·licitar l’ajut del programa. 

- Cal presentar el carnet acreditatiu de família monoparental.  

- La resolució es resol en un període inferior als 30 dies.   

 

 

Vilafranca, 16 de setembre de 2015 

 


