Gratuïtes per als socis, sòcies i beneficiaris

Entrada gratuïta a totes les visites guiades organitzades per l'entitat
Entrada gratuïta al Ball de la Mercè i de Cap d'Any
Entrada gratuïta a les sessions mensuals de ball de saló
Entrada gratuïta a les activitats de Carnaval, Halloween, Nerf, etc.

Activitats

Exclusives per als socis, sòcies i beneficiaris

Entrada exclusiva al Vermut de Festa Major (o de la Mercè) dels socis i sòcies
Entrada exclusiva a les Finals de Futbol a la pantalla del teatre
Participació exclusiva a les activitats de fer cagar el 'Tió de Nadal' i els 'Reis
d'Orient a Casa'
Participació exclusiva en el sorteig d'entrades a concerts i tastos del Vijazz

Activitats amb condicions

Preferents per als socis, sòcies

i beneficiaris

Preu reduït als espectacles programats al teatre
Preu reduït a les sessions de Cineclub Vilafranca
Preu reduït a les projeccions del Cicle d'Òpera i Ballet
Preu reduït i compra preferent al Festival de la Secció de dansa
Preu reduït als espectacles del Festival Escena Penedès
Preu reduït a les sessions de tast del Vijazz
Preu reduït a les sortides al teatre a Barcelona
Preu reduït i pagament fraccionat a les activitats del SOM ESTIU
Preu reduït a les sessions de tecnificació de la SE Casal
Preu reduït a totes les activitats de pagament organitzades per l'entitat l'any

Quota de soci/a
individual o sènior
12,50€ mes
Quota de soci/a
familiar
20,50€ mes
Recupereu un 15% a la Renda.

Rambla Nostra Senyora, 35-37
Vilafranca del Penedès

93 890 0123
602 25 22 29 Canal WhatsApp
casal@casal.org
www.casal.org

mesos

Altres activitats

AVANÇAMENT

Si sou persones actives i teniu més de

De setembre
a desembre
2022

30 anys, cada mes*

us oferim un pack bàsic d'activitats que inclou una

Experiències
4 Culturals
Sortides
4 Culturals

EXPERIÈNCIA CULTURAL i un ventall de propostes que
poden incloure un TAST de vins, gaudir d'un element
PATRIMONIAL o visitar l'espai de creació d'un ARTISTA.
I tot

GRATUÏT!**

JUNY

JULIOL

Sortida

Tast de vins

PASSEJAREM A TOCAR DEL CASTELL
DE PENYAFORT PER RECONÈIXER LES
SEVES PLANTES, FER UN TAST DE VINS
EN UN ENTORN ROMÀNIC I ACABAR
AMB UNA 'BERBENA' MUSICAL
Dissabte 18 - 18:00
Castell de Penyafort - Festival Remeiart
Santa Margarida i els Monjos

*Les activitats del Club Vida tenen lloc al llarg del cap de setmana, i de forma
complerta i continuada entre els mesos de setembre a maig. Als mesos de juny,
juliol i agost, es poden programar activitats puntuals.

**Només es paguen els càrrecs vinculats amb les activitats externes (entrades,
guies, tastos, etc.)

Les activitats només són gratuïtes per als socis i sòcies del Casal de Vilafranca.
Cal inscripció prèvia a totes les activitats. Places limitades.

GAUDIREM DEL VI I EL
CAPVESPRE D'INICI DEL
VIJAZZ, DES D'UN ESPAI
ÚNIC I PRIVILEGIAT, EL
TERRAT DEL CASAL
Divendres 1
20:30

Sortida 'Duets'

VISITAREM EL TALLER
DEL CERAMISTA DEL VI,
CARLES LLARCH, I HO
MARIDAREM AMB ELS
VINS DE MONTRUBÍ
Dissabte 16
Matí

