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Benvolguts socis i sòcies, 

 

Des de la detecció del primer cas de coronavirus a Catalunya, ara fa aproximadament 

un mes, vivim un temps excepcional per al qual ningú ens havia preparat. 
 

Els socis i sòcies que de forma voluntària estem al capdavant del Casal de Vilafranca, el 

Miquel Àngel, la Rosemay, el Marcel, el Joan, l'Albert i el Xavier, mai vam imaginar que 

ens enfrontaríem a decisions i moments històrics mai viscuts a les darreres dècades de 

l'entitat.  
 

Cap estructura està pensada per poder ser aturada en sec i la nostra entitat no és una 

excepció. El nostre full de ruta, com el de ningú, no preveia que d'un dia per l'altre ens 

veuríem abocats al confinament i al tancament obligat de les activitats, però ho hem 

fet de forma immediata i vetllant per la salut de tots.  
 

Ara bé, volem fer-ho de forma responsable, ordenada i vetllant pel manteniment de tres 

eixos principals: 

 
La preservació d'un patrimoni comú que és fruit de l'esforç i l’estalvi de moltes 

generacions que ens han precedit i que no volem ni podem perdre. 
 

La cobertura mínima dels recursos pels nostres treballadors i treballadores, que tot 

l’any vetllen per estar a prop dels socis, tenint cura de les instal·lacions i fent del 

Casal de Vilafranca una entitat de referència. No podem perdre aquest talent 

adquirit durant tants anys d'esforç i dedicació. 
 

L’adaptació a un context econòmic molt dur per a molts de vosaltres, on no volem 

deixar a cap soci ni sòcia pel camí. 

 
La junta som els primers, que com vosaltres, recorrem aquest camí i estem aprenent a 

fer-ho. Som persones voluntàries que vivim la temença de perdre la vostra confiança i 

ens sembla que el més just és compartir-ho amb vosaltres.  
 

El Casal és de tots, ens sentim responsables del seu futur i som conscients que si no 

sabem prendre les mesures encertades i explicar-vos-les, el llegat de més d'un segle es 

pot esmicolar entre les nostres mans. 
 

Per tal de trobar una fórmula que garanteixi la continuïtat d'aquesta casa comuna i 

l'adequació a l’actual i difícil situació per a molts de vosaltres hem pres els següents 

acords: 

 



 

Ampliar l’aturada d’activitats seguint les indicacions de les autoritats per garantir 

la salut de tots i totes.  
      

Preparar escenaris de futur per recuperar part de l’activitat suspesa al mes de 

març que es faran públics en funció de l’evolució de la situació i ajustat a cada 

activitat.   
 

No girar quotes d'activitats fins que es normalitzi la situació al país. És a dir, fins que 

cada una de les activitats que duem a terme, hagi reprès la seva quotidianitat. 

Per tant, el dia 1 d'abril, no es girarà cap quota d’activitats.  
 

Mantenir la quota social del dia 1 d'abril amb l'import habitual per complir  amb 

els pagaments que teníem compromesos i preparar l'estructura de personal per 

fer la transició cap a l'escenari dels mesos de maig i juny. 

 

Reduir a partir del dia 1 de maig, i mentre duri l’estat d’alarma, totes les quotes 

socials a un màxim de 10 € mensuals. Amb aquesta mesura garantiríem que cap 

família pagui més de 10 € mensuals per formar part de la nostra entitat. Aquesta 

mesura no afectaria aquelles quotes que ja estiguessin per sota d'aquest import. 

 

 

Aquesta darrera mesura afectarà econòmicament i laboralment al nostre equip humà, 

a qui volem agrair el sacrifici, la dedicació, l’esforç i l’estima demostrats al Casal.  
 

Tot i aquesta reducció de recursos humans, el nostre compromís és vetllar per - en la 

mesura que ens sigui possible - mantenir-nos el més proper a vosaltres i garantir la 

represa de l'activitat en les millors condicions possibles un cop finalitzi aquest malson, 

que estigueu segurs que finalitzarà. 

 

Volem finalitzar aquest escrit, fet en una de les situacions més dures que hem hagut de 

viure com a entitat, desitjant-vos des del fons dels nostres cors que estigueu tots i totes 

bé. Demanar-vos que us cuideu molt i que tingueu cura dels que estan a prop vostre, de 

tots aquells que ho passen malament. És el més important. 
 

Hem de garantir que aquest repte descomunal que tenim davant nostre ens faci  

encara millors, com a individus i com a societat. 
 

Una forta abraçada i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres molt aviat! 

 

 

Miquel Àngel Garcia Barrachina 

Rosemay Chehab 

Albert Puig Segura  

Joan Nicolás Magriñà 

Marcel Esteve Robert 

Xavier Garcia Barrachina 

 

Junta Directiva del Casal Societat La Principal 
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