TOTS SOM CASAL
El Casal de Vilafranca som una entitat sociocultural sense
afany de lucre que, des de Vilafranca del Penedès, però
amb plena vocació comarcal treballem per promoure
activitats culturals, esportives, de lleure i formatives.
Els nostres principals objectius són vetllar per la formació
dels infants i joves en el lleure, el foment de l’activitat física
i esportiva com a mitjà de creixement personal i col·lectiu,
i la realització d’activitats socials i culturals que fomentin la
cohesió social des de la catalanitat, com a fórmula de
convivència. Uns objectius que intentem tenir sempre ben
presents i que desenvolupem a les instal·lacions del centre
de Vilafranca, on a banda dels espais d’activitats també
hi tenim plenament actius un cinema programat per
Cineclub Vilafranca i un teatre amb programació estable
durant gairebé nou mesos l’any.
Tot i haver transcorregut més d’un segle des de la nostra
fundació, intentem seguir mantenint viu l’esperit
emprenedor d’aquell grup de joves vilafranquins que l’any
1904 van voler crear una entitat oberta, acollidora i
interclassista, que no escollís els seus socis en funció del
seu origen.
Des del Casal us obrim les portes !!!

Uns valors per
compartir

Avancem i ens transformem
sense oblidar els orígens

Arrelament
Compromís
Creativitat
Esforç
Excel·lència
Experiència
Il·lusió
Responsabilitat
Solidaritat

Una trajectòria històrica que mostra com
durant més d’un segle, hem estat centre de la
vida social i cultural de Vilafranca i comarca.
El nostre teatre, el cinema, les escoles de
dansa o d’anglès, seccions desaparegudes
com l’esperanto o la cultura de la dona, o
seccions que ja superen els 50 anys d’activitat
com el bàsquet o les Belles Arts, és una mostra
fefaent del paper clau de l’entitat en la
vertebració de l’activitat sociocultural durant
moltes dècades.
Sortosament, aquest bagatge històric forma
part del nostre present i ens mostra que la
feina feta ha estat molta i encertada.

Gaudiu d’activitats
per a tota la família
CULTURA

LLEURE

Temporada d’espectacles professionals
Sortides al teatre a Barcelona
Cinema / Cineclub Vilafranca
Festival teatral ‘Escena Penedès’
Fòrum ‘Tribuna Casal’
Premi de teatre ‘Rosa Florido’
Premi ‘Vilafranca Cultura’
Vilafranca Aparador d’Art Contemporani
Sardanes / Escola de Sardanes Visca!

Activitats d’estiu de P3 a 4t ESO
Ball de saló
Restauració de mobles
Billar
Activitats Club Sènior per majors 55 anys
Activitats Club Family per infants fins als 14 anys
Club Diafragma / Fotografia
Swing Vilafranca / Ball Swing

ESPORT

FORMACIÓ
Escola de dansa Assumpta Trens
Arteria – Espai de formació en teatre i cant
Secció de Belles Arts
Robòtica – Robòtix Penedès
Helen Doron English School Casal
Aula Humanitats – Cursos d’història i filosofia

Bàsquet – S.E. Casal
Gimnàstica de manteniment
Ioga

Entreu a formar part d’un
projecte que va més enllà
de les activitats
Fomentem iniciatives
de caire solidari on els
valors són l’eix principal

Posem en valor el talent i
la creativitat d’artistes de
diferents disciplines

Obrim espais de diàleg
per transformar la nostra
societat

RITMES SOLIDARIS

ESCENA PENEDÈS
PREMI ROSA FLORIDO

TRIBUNA CASAL

Festival de dansa organitzat
amb Creu Roja de l’Alt
Penedès, a benefici del
programa d’alimentació
infantil a les escoles.

Dues iniciatives que permeten
mostrar el talent teatral del
Penedès o premiar el treball
de creació pròpia, de grups
amateurs de teatre de tot el
país.

Un espai per escoltar veus del
Penedès, que amb la seva
visió ens ajudin a comprendre
els espais vitals i canviants del
segle XXI i ens apropin les
seves reflexions de present i
futur.

Avantatges
per als socis
i sòcies










Entrada gratuïta a la projecció de Cinema Familiar (10 mesos)
Entrada gratuïta al cicle anual d’espectacles Familiars (10 mesos)
Entrada gratuïta a un espectacle del Cicle Arrels de Dansa i Platea
Entrada gratuïta a totes les visites guiades organitzades per l’entitat
Entrada gratuïta a tots els Balls de saló
Entrada gratuïta a les activitats de Carnaval, Halloween, Nerf, etc ...
Comissió gratuïta per la compra d’entrades per Internet
Participació gratuïta a les activitats acollides a l’entitat





Entrada exclusiva al Vermut de Festa Major i a les Finals de futbol al teatre
Participació exclusiva al ‘Fem cagar el Tió’ i als Reis d’Orient del Casal
Participació exclusiva al sorteig d’entrades per les activitats del Vijazz










Preu reduït als espectacles programats al teatre
Preu reduït a les sessions de Cineclub Vilafranca
Preu reduït i compra preferent, al Festival de la secció de dansa
Preu reduït als Festivals Escena Penedès, Arrels de Dansa i Cicle Platea
Preu reduït i pagament fraccionat, a les activitats SOM ESTIU
Preu reduït a les sortides al teatre a Barcelona
Preu reduït a les tecnificacions de bàsquet
Preu reduït a totes les activitats de pagament organitzades pel Casal

CLUB SÈNIOR
Quatre Clubs d’activitats mensuals
gratuïtes, adreçades a majors de 55 anys.

D’octubre a juny, cada mes gaudiu
gratuïtament de Cinema familiar i un
espectacle teatral per a tola la família.

Serveis per
als socis i les
sòcies

Quotes
mensuals













APP Casal
Sala Rambla. Espai per estudiar, treballar o llegir el diari
Agenda i Revista Casal
Butlletí electrònic setmanal d’activitats
Espais per als socis i sòcies
Sala de billars
Màquina de xapes
‘Els Reis d’Orient’ del Casal
Programa de beques TOTS HI TENIM LLOC amb ajuts per famílies en risc
Programa de beques per socis amb llarga malaltia
Programa d’ajuts a famílies nombroses i monoparentals

Soci de mèrit
Soci jove
Soci individual
Soci sènior
Soci familiar

9,50€
10,50€
12,50€
12,50€
20,50€

No hi ha quota d’entrada.
Deducció del 15% de la quota social a
l’Impost sobre la renda de les persones
físiques.

Rambla Nostra Senyora , 35-37
Vilafranca del Penedès
93 890 01 23 / casal@casal.org
www.casal.org

