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d'Interès Local

Els nostres Estatuts
Amb aquest codi QR podeu consultar els
estatuts del Casal Societat La Principal.

La nostra darrera memòria
Amb aquest codi QR podeu consultar la
memòria de l'any 2020.
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Our Story
Us presentem la
DLY als
Urban Club was founded by Desiree Yeung, a
nova guia per
personal trainer and dance teacher. As demand grew,
it expanded into a team of more than 20 health and
socis i sòcies
fitness professionals. Every body is different, and DLY

Urban Club is committed to personalized fitness that
everyone can fit into their lifestyle.

Al llarg d'aquests darrers anys l'entitat ha anat
incorporant serveis, avantatges, canals de

comunicació i nous recursos exclusius per a tots
vosaltres, que hem volgut recollir en aquesta guia.

Esperem que us sigui d'utilitat!

Serveis per als socis i sòcies
Avantatges per als socis i sòcies
Tot això és gratuït!
Beques i ajuts
Canals de comunicació
Descobriu el Casal
Breu història de l'entitat
Els nostres valors i eixos de compromís
Com ens organitzem?
Quins espais tenim?
FAQS - Preguntes freqüents
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Serveis per als socis i sòcies

Club Family
Club de l'entitat amb activitats mensuals gratuïtes per a fills i filles, i nets i netes dels nostres
socis, fins als 16 anys. Sobretot gaudireu de teatre familiar, cinema infantil i tallers.

Agenda CASAL
Cada dos mesos, els socis i sòcies de l'entitat rebeu a casa una agenda en paper amb tota
l'activitat de l'entitat prevista per un període de dos mesos.

Revista CASAL
Revista cultural de l'entitat on hi trobareu interessants reportatges d'actualitat combinats amb
una mirada històrica al passat. La rebeu a casa cada dos mesos, juntament amb l'agenda.

Club Sènior
Club de l'entitat amb activitats mensuals gratuïtes per a socis i sòcies majors de 55 anys amb
interès per al món del vi, l'art o la gastronomia.

Butlletí electrònic setmanal
Durant tot el període d'activitats de l'any, els socis i sòcies del Casal rebeu un butlletí electrònic
setmanal on informem dels espectacles i activitats d'aquella setmana, i de l'actualitat de
l'entitat.

Sala de billars
Tots els socis i sòcies majors de 16 anys podeu accedir a la sala de billars del Casal, on podreu
jugar pagant pel temps d'ús de la taula. L'accés a la sala és per la porta del passatge Alcover.

Estudi fotogràfic
Al segon pis de l'edifici de la Rambla 37, disposeu d'un estudi fotogràfic equipat, on poder dur a
terme els vostres treballs.

'Els Reis' del Casal
Durant la tarda del 5 de gener, uns 'Reis d'Orient' molt especials visiten les cases dels socis i
sòcies de Vilafranca amb fills i filles o nets i netes fins als 11 anys, que ens ho demanen. Per als
socis i sòcies de la comarca o de zones de la vila amb dificultats d'accés durant la tarda de reis,
es durà a terme una benvinguda reial durant el matí del dia 5 de gener a la platea del teatre.
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Voleu donar a conèixer el vostre negoci?
Si sou socis i teniu un petit comerç o negoci, feu-nos-ho saber. A partir de novembre de
2021 la revista de l'entitat tindrà un espai on podrem explicar a tothom allò que feu.

La SALA RAMBLA. Un espai
per estudiar, treballar o
llegir el diari
Al primer pis de l'edifici de la rambla de Nostra
Senyora, 37 hi trobareu una sala per als socis i
sòcies de l'entitat, amb connexió wifi i endolls per
als vostres dispositius mòbils, on podeu esperar els
familiars que fan activitats, podeu treballar-hi o
estudiar amb el vostre portàtil, o bé podeu llegir
algun llibre de la biblioteca o la premsa diària.

App CASAL. Molt més que
un carnet virtual

Oberta els laborables de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a
21:00

Tots els socis i sòcies disposeu d'una APP que
compleix el paper de carnet virtual per poder-vos
identificar com a membres del Casal, però també
us permet accedir a tràmits tan importants com la
consulta de rebuts, les inscripcions a les activitats,
el contacte directe amb oficines o la consulta dels
establiments amb avantatges per a vosaltres.

Màquina de xapes
Necessiteu fer xapes per a una festa familiar o
celebració? al Casal tenim una màquina que ho
resol fàcilment. Consulteu els detalls del servei a
oficines@casal.org.

Espais per als socis i sòcies
El Casal és casa vostra i per tant, si us cal un espai
per fer-hi una celebració familiar, parlem-ne.
A l'entitat disposem de diferents espais equipats
que us poden fer servei. Consulteu els detalls del
servei a oficines@casal.org.
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Avantatges per als socis i sòcies

Activitats

Gratuïtes per als socis i sòcies i els seus beneficiaris

Entrada gratuïta al cicle anual de Cinema Familiar del Club Family
Entrada gratuïta al cicle anual d'Espectacles Familiars del Club Family
Entrada gratuïta a totes les visites guiades organitzades per l'entitat durant l'any
Entrada gratuïta al Ball de la Mercè i de Cap d'Any
Entrada gratuïta a una sessió de ball de saló mensual d'octubre a juny, de lliure elecció
Entrada gratuïta a les activitats de Carnaval, Halloween, Nerf, etc.

Activitats

Exclusives per als socis i sòcies i els seus 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 i sòcies i els seus

beneficiaris
Preu reduït als espectacles programats al teatre
Preu reduït a totes les sessions de ball de saló
Preu reduït a les sessions de Cineclub Vilafranca
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 durant l'any

Avantatges

Preferents per formar part del Casal i la Federació

d'Ateneus
Descompte en les entrades a espectacles de la cartellera de Barcelona o d'altres ateneus
Descompte en la subscripció al setmanari EL TEMPS
Descompte en la subscripció al diari en paper i digital EL PUNT AVUI
Descompte en les quotes de la Cooperativa Opcions Consum Responsable. Les persones
sòcies dels ateneus que vulgueu formar part d’Opcions podreu gaudir dels beneficis i
avantatges que engloba la cooperativa, que són els següents:
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Accés gratuït a les activitats
acollides a l'entitat

0€

El Casal acull durant l'any les activitats del Club
fotogràfic Diafragma i l'Escola de sardanes Visca!.

Com a compensació per l'ús de les instal.lacions,
els socis i sòcies del Casal podeu participar a les
seves activitats de cicle anual, de forma gratuïta i
sense pagar cap quota de l'entitat organitzadora.

De comissió per les
despeses de compra per
internet de les entrades al
nostre teatre
Preu reduït i zero comissions per als socis i sòcies
del Casal en tots els espectacles programats
durant l'any per la nostra entitat, al teatre.

Nou PLA FIDELITAT a les
matrícules dels cursos
A partir de l'1 de setembre de 2021, es modifica el
sistema de pagaments de matrícules a la major
part de les activitats de l'entitat, aplicant un
programa de descomptes que premia els anys de
pertinença continuada a l'entitat.

Descomptes a comerços

Un any = 10% de descompte

Comptem amb el suport de tot un seguit de

Aquest programa no és aplicable a l'activitat de

comerços de Vilafranca i comarca, que ofereixen

bàsquet federatiu, ja que no es tracta d'una

descomptes als nostres associats. Podeu consultar

matrícula, sinó d'una llicència federativa.

el llistat actualitzat a l'apartat 'Avantatges' del
nostre web.

7

Tot això és gratuït. Fem números?

Des de l'entitat sempre afirmem que si els socis i sòcies assisteixen a les
activitats culturals que es programen cada mes, formar part de la nostra entitat
surt a compte, però les coses s'han de demostrar.

En aquest espai hem plantejat dos casos de socis amb una assistència habitual
a activitats de l'entitat i com veureu, podem seguir afirmant que formar part
d'aquesta gran família és sumar-se a un projecte cultural i socialment actiu, i a
més, surt a compte!

La família Soler

El matrimoni Robles

Els Soler són dos adults i tenen dos fills de

Els senyors Robles, els agrada venir al

6 i 9 anys. Els agrada venir al teatre i no es

ball els diumenges a la tarda. Són socis

perden el cinema familiar. Paguen una

de fa anys i al ser majors de 65 anys

quota mensual familiar de 20,50

paguen una quota mensual de 9.50

Calculem l'estalvi de setembre i octubre?

Calculem l'estalvi de setembre i

€.

€.

octubre?

48€ estalvi entrades de "36 preguntes"
32€ estalvi entrades de "El Bagul"
40€ estalvi entrades del cinema
120€

15€ estalvi ball dia 26.
15€ estalvi ball dia 24
30€

El cas Soler dona com a resultat que

El cas Robles dona com a resultat que

assistint a les sessions de cinema i teatre

assistint als balls programats de

més familiars, han aconseguit un estalvi de

setembre i octubre, han aconseguit un

79

estalvi d'11

€.

€

IMPORT QUOTA CASAL 2 MESOS: 41

€

IMPORT DESCOMPTES ACTIVITATS: 120

RESULTAT: -79

€

€.

€
€

IMPORT QUOTA CASAL 2 MESOS: 19

IMPORT DESCOMPTES ACTIVITATS: 30

RESULTAT: -11
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€

Beques i ajuts

Tot això
és gratuït

Programa de beques i ajuts
2021/2022

Dins de cada agenda d'activitats de l'entitat que es

PROGRAMA DE BEQUES “TOTS HI TENIM LLOC”

publica de setembre a juny, sempre hi trobareu:
Programa de Suport a famílies amb una renda
familiar disponible que els situa en risc

2 pel·lícules familiars gratuïtes
1 espectacle familiar gratuït
1 ball mensual gratuït
2 visites guiades gratuïtes

d’exclusió. Aquest sistema de beques implementat
des de fa vuit anys compta amb el suport de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.

Bonificació del 100% de la quota de soci del
període d’activitat i bonificació parcial de la
quota d’activitat, en funció de l’import concedit
per la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Aquest és el compromís mínim per cada període
de dos mesos, però pareu atenció a la nostra

PROGRAMA NADONS

programació, perquè ja veureu que sempre hi ha
moltes més activitats que de ben segur us
interessaran i en moltes d'elles, a més, hi teniu un

Programa de suport a famílies amb un únic infant

preu d'accés diferenciat.

de 0 a 3 anys, que realitzi una activitat a l’entitat.

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

PROGRAMA FAMÍLIES MONOPARENTALS

Programa de Suport als socis de l’entitat que
configuren una unitat familiar monoparental
i tenen fills menors de 21 anys fent activitats a
l’entitat.

€ de la quota de soci familiar del

Bonificació de 5

període d’activitat.

Deduïm un 15% de la quota
social

PROGRAMA FAMÍLIES NOMBROSES

Programa de Suport als socis de l’entitat que
configuren una família nombrosa i tenen fills
menors de 21 anys fent activitats a l’entitat.

El Casal formem part del Cens d'Entitats de

€ de la quota de soci familiar del

Foment de la Llengua Catalana i per aquest motiu,

Bonificació de 5

tots els socis i sòcies gaudiu d'una deducció a la

període d’activitat.

renda del 15% de les vostres aportacions de quota
social.
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Canals de comunicació

Des de l'entitat posem al vostre abast el màxim nombre de canals de
comunicació per facilitar-vos tots els tràmits, consultes o gestions.

Oficina d'atenció
als socis i sòcies

Punt d'atenció on podeu fer totes les gestions relacionades
amb la vostra vinculació amb l'entitat, fer inscripcions a les
activitats, retirar invitacions o comprar entrades d'espectacles,
entre d'altres.

Està situada a la planta baixa de l'edifici de la rambla de
Nostra Senyora, 37.

Horari: Laborables de 17:00 a 20:00

Tel. 93 890 0123 | oficines@casal.org

Canal Whatsapp

Aquest canal s'atén en el mateix horari que l'oficina d'atenció
als socis i sòcies.

Horari: Laborables de 17:00 a 20:00

Tel. 602 25 22 29

Canal App

Aquest canal està actiu les 24 hores. Tots els socis i sòcies
disposeu d'accés a l'aplicació i per contactar amb l'entitat
només cal anar a l'apartat de CONTACTE.

Canal directe amb l'equip
de direcció i la Junta
Directiva

Canal per fer arribar
suggeriments i queixes
Si ens voleu fer arribar alguna proposta de

Podeu enviar un correu electrònic a
l'adreça electrònica

casal@casal.org

millora, idea de nova activitat o alguna
queixa o incidència, ho podeu fer a
l'adreça

millores@casal.org

Si l'adreceu a direcció a l'assumpte podeu
indicar DIRECCIÓ i si l'adreceu a la Junta

A l'assumpte del mail podeu indicar

Directiva podeu indicar JUNTA.

MILLORES.
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Descobriu el Casal

TOUR

de benvinguda
Si heu entrat a formar part
de l'entitat, heu de saber
que a partir d'ara, tot el
Casal també és vostre.
El voleu descobrir?

Us convidem a un passeig pels diferents espais de
l'entitat de la mà del nostre equip tècnic i en
ocasions, també acompanyats de socis i sòcies
voluntaris, que us el mostraran.

Un suggeriment:

Reserveu la vostra plaça per
al 'TOUR de benvinguda'

"Descobriu el Casal
mentre els vostres fills,
filles o la parella, fan
activitats"

Els tours els realitzem els dimarts i dimecres de
setembre a juny, entre les 17h i les 20h. Tenen una
durada d'uns 50 minuts aproximadament i es fan
sota demanda.

Podeu reservar plaça des de l'APP, trucant al
93 890 0123 o enviant un mail a oficines@casal.org
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Breu història de l'entitat

Un camí iniciat l'any 1904
Un dissabte del mes de setembre de l'any 1904, en concret el dia 24, un grup de joves
vilafranquins va organitzar un ball al teatre del Tívoli. Poc contents amb el funcionament de les
entitats de l'època sempre condicionades per l'adscripció social dels seus associats, aquella
colla va decidir tirar endavant una nova entitat de caire més obert i independent. En el decurs
d'aquella vetllada es va nomenar una primera comissió organitzadora per tal que endegués els
tràmits legals. Des de llavors la diada de la Verge de la Mercè ha estat considerada
popularment con l'aniversari de la creació de la societat.

Episodis inesborrables de la
nostra història

Seccions i activitats que
han format part del Casal

ELS ANYS REPUBLICANS

LA CULTURA DE LA DONA

LA MEDALLA DE LA VILA

LA SECCIÓ DE CULTURA FÍSICA

ELS BALLS DE SOCIETAT

LA SECCIÓ DE SOCORS MUTUS

LES NOCES D'OR DE L'ENTITAT

EL CINE CLUB CASAL

LES GRANS ESTRENES DEL CINEMA

LA SECCIÓ DE CINEMA AMATEUR

LA RIFA DE NADAL DE 1928

LA SECCIÓ FILATÈLICA

EL CONSELL SUPERIOR

L'ESPERANTO

EL CAFÈ

LA SECCIÓ INFORMÀTICA

LA REVISTA 'CASAL'

L'ESGRIMA

LA GUERRA CIVIL

LA SECCIÓ D'ESCACS

EL BALLET DE L'ASSUMPTA TRENS

LA SECCIÓ FOLKLÒRICA

EL CARNAVAL CASALISTA

EL BUDO CASAL

LA POSTGUERRA

L'ESPINGUET

ELS PERSONATGES CASALISTES
ELS ÀPATS CASALISTES
EL TEATRE D'AFICIONATS
LITERATURA I JOCS FLORALS
ELS ESPECTACLES TEATRALS
EL CASAL 2000
MÚSICS I ESPECTACLES
L'ÒPERA
LA SALA RAMON CUYÀS
LA REPRESA DEMOCRÀTICA
EL CENTENARI
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Us agradaria
conèixer una
mica més la
nostra història?

El llibre del
Centenari de
l'entitat
Joan Solé Bordes

L’any 2004, amb motiu del centenari
de l’entitat, l’historiador Joan Solé
Bordes va escriure un llibre recollint la
trajectòria històrica de l’entitat.

El podeu consultar gratuïtament a la
sala de lectura de l’entitat o adquirir-lo
a les nostres oficines.

El Casal de Vilafranca
som uns apassionats de la
recerca històrica però
sobretot de la divulgació
de tot allò que les
diferents generacions de
socis i sòcies han creat al

El llibre de la
generació de la
'Revista del Casal
de la Principal'

L’any 2007, els historiadors Ramon
Arnabat i Joan Solé Bordes, escrivien
aquest llibre que recorda i posa en

·

valor la generació d'intel lectuals que a
principis dels anys 30 creaven la
primera revista de l'entitat.

llarg de més d'un segle, i
que constitueix el nostre

Ramon Arnabat

El podeu consultar gratuïtament a la

principal llegat.

Joan Solé Bordes

sala de lectura de l’entitat o adquirir-lo
a les nostres oficines.

Podeu descobrir mil i un
detalls del vostre Casal a
través d'aquestes quatre
iniciatives:

Documental:
'El Casal: La
construcció d'un
somni'

L’any 2010, amb motiu del 90è
aniversari de la construcció del teatre
de l'entitat, es va encarregar tot un
procés de recerca a la historiadora
Pilar Soler, que va donar com a fruit
aquest documental. El podeu visionar a
YouTube des d'aquest enllaç QR.

Pep Puig

Visita guiada:
'Noms, veus i
records'
Marc Jobani
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L'octubre de 2021 s'inicia una nova
visita guiada creada especialment amb
motiu del Centenari de la inauguració
del nostre teatre.

No us la perdeu!

Els nostres eixos de compromís

1. Compromís
amb la CULTURA

2. Compromís
amb les PERSONES

Al llarg de més d'un segle, l'activitat

L'ànima de l'entitat és la suma de

cultural ha estat un dels eixos principals

voluntats individuals per a construir una

de l'entitat i el seu impuls, el primer

comunitat solidària i compromesa.

compromís establert per les diferents
juntes directives.

Una de les primeres seccions creades a
l'entitat, l'any 1925, va ser de caire

La cultura, en totes les seves possibles

mutualista i gairebé un segle després,

manifestacions, ha trobat sota

aquesta alerta sensible envers l'entorn,

l'aixopluc de l'entitat, l'espai de trobada

segueix sent més necessària que mai

de creadors, activistes i públic.

per poder estar amatents als canvis
socials que afecten a totes les famílies

L'any 2020 vam organitzar o acollir 322

associades.

activitats culturals on van participar
prop de 20.000 persones.

L'any 2019 es creava el 'Cercle Social',
un espai de trobada d'entitats socials,
empreses i institucions amb l'objectiu de
generar projectes on la cultura sigui
motor de transformació social.

3. Compromís
amb el PATRIMONI

4. Compromís
en XARXA

Un dels principals actius de l'entitat és

El Casal de Vilafranca és i vol seguir

el seu patrimoni arquitectònic que s'ha

sent un punt de trobada social i cultural

anat consolidant al llarg dels anys, i en

de la ciutat i la comarca, però sobretot,

especial l'edifici del teatre.

vol ser un company de viatge per a
totes aquelles entitats que treballin en

Un edifici que aquest any 2021 celebra

l'entorn social i cultural penedesenc.

el seu segle d'història, que treballa a
ple rendiment i que necessita una

Volem ser una porta oberta per entrar a

actualització urgent per poder encarar

construir realitats culturals i una finestra

els reptes de futur que plantegem per a

ben gran, per poder-ho mostrar a

les properes generacions.

tothom.

L'entitat ha creat el projecte 'Aliances
Culturals', facilitat que entitats culturals
de la vila i comarca puguin promoure
els seus projectes des del Casal.
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Com ens organitzem?

L'entitat compta amb diferents nivells d'organització. La seva major part estan
integrats pels socis i sòcies voluntaris del Casal, però també existeix una
estructura tècnica que s'encarrega de l'operativa diària de l'entitat.

Assemblea General
de socis i sòcies

És l’òrgan sobirà de l’entitat; tots els socis i sòcies en formem part
per dret propi i irrenunciable. Tots els associats quedem subjectes
als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui
en discrepen i els presents que s’hagin abstingut a votar. Es
reuneix com a mínim un cop l'any, convocada per la Junta
Directiva.

La Junta Directiva

La Junta Directiva dirigeix i administra l'entitat. Està constituïda
per un mínim de 6 i un màxim de 12 socis o sòcies que ostenten els
càrrecs de PRESIDENT, VICEPRESIDENT, SECRETARI,
VICESECRETARI, TRESORER, COMPTADOR I ELS VOCALS
CORRESPONENTS. Al web de l'entitat hi trobareu el detall dels
seus membres actuals.

Les Juntes de les
seccions

L'entitat compta amb diferents seccions i aquestes tenen al seu
davant socis i sòcies voluntaris que en prenen les principals
decisions organitzatives. Actualment hi ha actives les seccions de
DANSA, BÀSQUET i BELLES ARTS.

Estructura tècnica

Aquesta estructura depèn de la Junta Directiva i està integrada
per una gerència i un equip tècnic del que en formem part una
desena de professionals que porten a terme tasques
administratives, organitzatives, tècniques en l'àmbit escènic i de
manteniment.

Consell Consultiu i
comissions de caire
tècnic

El Consell Consultiu està format per socis i sòcies de l'entitat de
diferents generacions, que assessoren a la Junta Directiva en
aspectes estratègics de l'entitat.

A banda del Consell, existeixen comissions específiques com ara
comunicació, on socis i sòcies especialitzats en aquests camps
oferixen el seu assessorament estratègic.

Us voleu
implicar?

Com heu pogut veure, tenim comissions on la vostra ajuda i visió és imprescindible
per a construir el Casal del futur. Si us hi voleu implicar, feu-nos arribar un mail a

casal@casal.org indicant VOLUNTARI, i crearem el vostre recorregut personal.
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Quins espais tenim?

L'entitat disposa al centre de Vilafranca d'una superfície construïda d'uns quatre

·

mil metres quadrats d'instal lacions, repartits principalment en quatre edificis.

Edifici Migdia 18

Pavelló Joan Marqués

Edifici de tres pisos i soterrani on hi ha

Espai dedicat a la pràctica del

ubicades la major part de disciplines

bàsquet. En aquest edifici també hi ha

artístiques; dansa, belles arts i teatre.

la sala de billars.

També s'hi porta a terme activitat de
manteniment físic i ioga.
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Edifici Rambla 35

Edifici Rambla 37

Porta principal d'accés al teatre i a la

En aquest edifici de tres plantes s'hi

sala de cinema. A la part superior s'hi

troba ubicada l'oficina d'atenció als

troben ubicades part de les oficines,

socis, part de les oficines, la sala de

l'arxiu, l'estudi fotogràfic i tota una

treball, sales polivalents, sales de

planta pendent de rehabilitar.

reunions, aules d'anglès i l'espai de
restauració de mobles.
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Els espais gastronòmics
de l'entitat

Programa
Casal 2030

A banda dels espais on hi duem a terme les

PROGRAMA DE MILLORES PATRIMONIALS DE

activitats, l'entitat també és propietària de dos

L'ENTITAT

locals on hi ha ubicats en règim d'arrendament dos
locals de restauració.

A l'Assemblea General de socis i sòcies de 2020
es va aprovar el Programa Casal 2030.

L'objectiu d’aquest programa és poder arribar a

·

l’any 2030 amb unes instal lacions segures i

MUSSONADES

adequades per fer-hi activitats des dels infants

Rambla de Nostra Senyora, 41

fins la gent gran.

Els principals objectius del programa són:

EDIFICI RAMBLA 37

Col.locació d'un ascensor
Comunicació i unió de la segona planta
Millora del sistema elèctric

EDIFICI RAMBLA 35 - TEATRE

Redacció del projecte bàsic i executius
Rehabilitació integral del teatre i accessos
Construcció d’una segona sala

EDIFICI MIGDIA 18

·

Instal lació d’un ascensor
Millora de tancaments
Rehabilitació antic pis conserge

DESPERTA FERRO

EDIFICI PAVELLÓ

Rambla de Nostra Senyora, 37
Redacció de l’avantprojecte de reforma
Definició pla d'usos
Rehabilitació de l’edifici
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FAQS - Preguntes freqüents

Quants tipus de socis hi ha
i quant es paga?

Es pot canviar de tipus de
classificació de soci?

N'hi ha cinc: Soci familiar, soci individual,

Sí i és molt fàcil. Ens adaptem

soci jove, soci sènior i soci de mèrit.

constantment als canvis de la unitat
familiar. Ho podeu demanar a oficines en

SOCI DE NÚMERO O FAMILIAR: Cal ser

qualsevol moment.

major de 18 anys i poden tenir com a
beneficiaris els seus fills/es fins als 25 anys
i una persona major d’edat que no sigui

Quantes quotes es paguen
al llarg de l'any?

fill/a del soci de qui rep el benefici.

€ al mes.

Es paguen 20,50

SOCI INDIVIDUAL: Cal ser major de 25 anys
i no poden tenir beneficiaris. Es paguen

Es paguen tretze quotes. Les dotze

12,50

corresponents al dia 1 de cada mes i una

€ al mes.

tretzena al mes de març, corresponent a la
SOCI JOVE: Cal tenir entre 18 i 25 anys i no

quota de la millora patrimonial del

poden tenir beneficiaris. Es paguen 10,50

programa CASAL 2030.

€

al mes.

SOCI SÈNIOR: Cal tenir més de 65 anys i
poden tenir com a beneficiaris els seus
fills/es fins als 25 anys i una persona major

€ al mes.

d’edat. Es paguen 12,50

Hi ha un càrrec de la Loteria
Nacional ?

SOCI DE MÈRIT: Cal tenir més de 65 anys i

Des de principis del segle XX, els socis del

una antiguitat d'associat de cinc anys.

Casal participen a la loteria de Nadal. El

Poden tenir com a beneficiaris els seus

càrrec es domicilia a finals d’octubre i

fills/es fins als 25 anys i una persona major

acostuma a ser de 10

d’edat. Es paguen 9,50

8

€ al mes, però el

€ dels que se'n juguen
€ entre dos números.

pagament es fa amb un rebut trimestral.
Des de setembre de 2021, quan us doneu
d'alta signeu un document autoritzant o
A data de 31 de desembre de 2020,

renunciant al càrrec. Per aquells que ja

formàvem part del Casal de Vilafranca

formeu part de l'entitat hi podeu renunciar

prop de 1.000 socis i sòcies!

en qualsevol moment i un cop ho feu ja no
rebreu més el càrrec.
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Hi ha algun avantatge o pla
de fidelitat a l'entitat?

Com em puc descarregar
l'APP del Casal i tenir el
carnet virtual?

Sí, des d'aquest any, els socis tenen un
programa de descomptes en la

Només cal que busqueu CASAL

matriculació a la major part de les

VILAFRANCA a les app store d'Andriod o

activitats que s'incrementa en funció dels

iOS, i descarregar-la.

anys de soci que porten a l'entitat de forma
continuada. Si en porteu 10 o més, el

Tingueu en compte que per activar-la us

descompte en la matrícula és del 100%.

demanarà el DNI i la data de naixement.

Consulteu les condicions concretes.

Hi ha algun tipus de quota
d'entrada?
No hi ha cap quota d'entrada o canon per
entrar a formar part de l'entitat.

Si em dono de baixa al juliol
i torno al setembre tinc
algun tipus de penalització?
Sí, si us doneu de baixa de l'entitat i torneu
abans de 6 mesos hi ha una penalització
de dues quotes de soci, de l'import de la
categoria que teníeu en el moment de
donar-vos de baixa.
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TOUR

de benvinguda
Si heu entrat a formar part
de l'entitat, heu de saber
que a partir d'ara, tot el
Casal també és vostre.
El voleu descobrir?
Us convidem a un passeig pels diferents espais de
l'entitat de la mà del nostre equip tècnic i en
ocasions, també acompanyats de socis i sòcies
voluntaris, que us el mostraran.

Un suggeriment:

Reserveu la vostra plaça per
al 'TOUR de benvinguda'

"Descobriu el Casal
mentre els vostres fills,
filles o la parella, fan
activitats"

Els tours els realitzem els dimarts i dimecres de
setembre a juny, entre les 17h i les 20h. Tenen una
durada d'uns 50 minuts aproximadament i es fan
sota demanda.

Podeu reservar plaça des de l'APP, trucant al
93 890 0123 o enviant un mail a oficines@casal.org

