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Adreçat a     
 

Adults  
 
 
             Horaris                  Dilluns de 18:15 a 19:45  
 
 
             Inici activitats    
 

El dilluns 4 d’octubre a la sala 2 (sala de cinema) a l’edifici de la Rambla Nostra Senyora, 35. 
 
 
             Quin import es paga per fer l’activitat?   
 

Socis del Casal 27€/mes 
Alumnes Ex. Univ. 35€/mes 
Públic   42€/mes 

 
 
 
  

Formalització de la inscripció    
 

La inscripció s’ha de formalitzar a les oficines de la Societat o a través de l’App CASAL 
VILAFRANCA, a partir del dia 6 de setembre.      

 
Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL?    

 

No, però els socis tenen un preu especial.  
 

  
 

Resum temari    
 
 

Curs anual en el que ens endinsarem en la formació de la civilització romana a través de les 
seves llegendes i textos històrics. Tractarem la història prèvia de Roma abans de la famosa 
època imperial, en un període històric poc difós i durant el qual es forgen les bases de la 
societat que hauria de marcar el destí d’Europa a través dels segles. Posarem atenció a la 
influència etrusca i les diferents cultures que formaren la primera societat romana, el procés 
d’expansió dins de la Península itàlica i les famoses guerres Púniques, Macedòniques i la 
conquesta d’Hispania com les grans fites del domini romà del Mediterrani abans de l’Imperi. 
Al llarg del curs també coneixerem la mitologia, les lleis i costums, art, tècnica i cultura, tant 
pròpies com incorporades, dels que eren considerats els fills de Mart. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS FORMATIVES 21/22 

AULA HUMANITATS  
CURS DE LA MONARQUIA A LA REPÚBLICA ROMANA 
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INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIACIÓ 
CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL  
 

 
 
 
 
 
El Casal és una entitat sociocultural sense afany de lucre que, des de Vilafranca del Penedès, però 
amb vocació comarcal, treballa per promoure activitats culturals, esportives, de lleure i formatives.  
 
Com fer-se soci? 
 

La inscripció es pot  formalitzar a les oficines de la societat i per internet des de la plana web 
www.casal.org.  
 
Guia dels socis i sòcies 
 

Tots els socis i sòcies de l’entitat disposeu d’una guia on hi detallem els serveis, avantatges i un munt  
d’informació d’interès. Mireu-la i llegiu-la detingudament, ja que veureu que us serà de gran utilitat. 
 
Quotes de soci i la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
 

Els socis i sòcies del Casal que tinguin deduccions a la seva renda, cada any recuperaran un 15% 
de les seves quotes socials, produint-se una rebaixa important de la seva contribució per donar 
suport als projectes de l’entitat.  
 
Programa CASAL 2030 
 

L’objectiu d’aquest programa és poder arribar a l’any 2030 amb unes instal·lacions segures i 
adequades per fer-hi activitats des dels infants fins la gent gran. Per això, a  l’Assemblea General 
del 12 de desembre de 2020 es va  es va aprovar la quota ‘PROGRAMA CASAL 2030’  de millora 
patrimonial de l’entitat. A partir de l’any 2022 aquesta quota es cobra al mes de març.   
 
Programa d’ajuts i beques 
 

L’entitat disposa d’un programa d’ajuts adreçats a les famílies. Per al curs 21/22 els recursos són els  
següents: 
 
- Programa de beques “Tots hi tenim lloc”, per a famílies en risc d’exclusió.  
- Programa nadons, per famílies amb un únic infant de 0 a 3 anys, que realitzi una activitat.  
- Programa famílies monoparentals, per a socis que configuren una unitat familiar monoparental i 

tenen fills menors de 21 anys fent activitats al Casal.  
- Programa famílies nombroses, per a socis que configuren una unitat familiar nombrosa i tenen 

fills menors de 21 anys fent activitats al Casal. 
 
Si creieu que us en podeu beneficiar demaneu més informació a les oficines del Casal.  
 
Loteria 2021 
 

Des de principis del segle XX, els socis del Casal participen a la loteria de Nadal. El càrrec es 
domicilia a finals d’octubre i acostuma a ser de 10€ dels que se'n juguen 8€ entre dos números. 
 
Des de setembre de 2021, quan us doneu d'alta signeu un document autoritzant o renunciant al 
càrrec. Per aquells que ja formeu part de l'entitat hi podeu renunciar en qualsevol moment i un cop 
ho feu ja no rebreu més el càrrec. 
 
 


