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Adreçat a     
 

Adults  
 
 
             Horaris   
 

Grup 1  - Dimarts de 16.30 a 18.00 
Grup 2  - Dimarts de 18.15 a 19.45  

 
             Inici activitats    
 

El dilluns 5 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, a partir del dia 1 de setembre i 
no cal presentar cap document addicional.    

 
Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL?    

 

No, però els socis tenen un preu especial.  
 
 

  
Resum temari    
 

 
Els continguts del cursos de la Corona d’Aragó III que impartirem a l’inici de l’any acadèmic 
2020-2021 tractaran tots aquells aspectes que estaven previstos atendre durant el curs 2019-
2020 i que van quedar penjats per les circumstàncies sanitàries i l’obligada aturada de 
l’activitat.  
En el cas de CORONA D’ARAGÓ III reprendrem les classes en el període posterior a 
l’anomenada Guerra dels Segadors, mitjans del segle XVII, per conèixer  les conseqüències 
que la decadència de la dinastia Habsburg va tenir a la Corona d’Aragó. El curs 
desenvoluparà aspectes socials, culturals i artístics de l’època, les transformacions 
històriques del regne amb la imposició de la dinastia dels Borbons i acabarà als albors del 
segle XIX. A les primeres classes farem un petit repàs del que ja vam tractar l’any passat per 
recuperar perspectiva històrica i arrencar el nou curs como decíamos ayer. 

 
 
 
 

ACTIVITATS FORMATIVES 20/21 

AULA HUMANITATS  
CURS CORONA D’ARAGÓ III  
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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.  
 
Valor afegit 
 

Des de l’entitat treballem per oferir el màxim valor afegit als nostres socis i sòcies. Per aquest motiu 
tots els associats gaudeixen d’un ampli programa d’avantatges al llarg de tot l’any i de talonaris de 
descomptes especials a comerços de Vilafranca i comarca. 
 
Quotes de soci i la deducció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 
 

Els socis 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 2020 
 

L’objectiu d’aquest programa és poder arribar a l’any 2020 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 28 de juny de 2016 es va aprovar la creació de la quota ‘PROJECTE CASAL 2020’ que serà del 
mateix import que la quota social vigent i serà domiciliada el dia 15 de desembre de cada any.  
 
Programa d’ajuts i beques 
 

L’entitat disposa d’un programa d’ajuts adreçats a les famílies. Per al curs 20/21 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 18 anys fent activitats al Casal.  
- Programa famílies nombroses, per a socis que configuren una unitat familiar nombrosa i tenen 

fills menors de 18 anys fent activitats al Casal. 
 
Si creieu que us en podeu beneficiar demaneu més informació a les oficines del Casal.  
 
Loteria 2020 
 

Com cada any des de principis del segle XX, els socis del Casal participen a la loteria de Nadal. El 
càrrec d’aquest any serà domiciliat a finals d’octubre i serà d’un import de 10€. 
Si no voleu participar-hi, ens heu d’enviar el document que trobareu a casal.org/loteria abans del 
16 d’octubre a l’adreça casal@casal.org, o venir a fer la gestió a les oficines.  
 
 

 
 


