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BENVOLGUTS SOCIS I SÒCIES: 

Fa cinc mesos que va ser elegida la nova Junta i durant aquest període de temps hem anat 
salvant els entrebancs econòmics més urgents amb esforç, imaginació i austeritat: com vostés 
saben, hem hagut de pagar rebuts endarrerits d’Endesa del 2011, que si no s’hagueren 
liquidat, haurien suposat el tall del subministrament elèctric; també estava pendent de 
pagament l’IVA acumulat de l’any anterior que, si no s’haguera satisfet, hauria suposat 
l’embargament de Casa València. 

Som conscients que encara no hem pogut satisfer tots els deutes heretats del 2011. Sempre 
hem manifestat el propòsit de pagar aquests deutes i aquesta segueix sent la intenció de la 
Junta. 

Però vull fer-los una petita reflexió: malgrat haver rebut una subvenció de la Generalitat 
Valenciana, la quantia de la subvenció només suposa una quantitat equivalent a cinc mesos de 
lloguer dels despatxos de la segona i tercera planta. Durant el 2011 se’n cobraren les dotze 
mensualitats i tot i així no es van poder satisfer els deutes que s’arrossegaven. En 2012 la 
subvenció que hem rebut és de menor quantia que els anys anteriors i des de gener no hem 
ingressat els lloguers de les plantes superiors. En aquests condicions, com podria la Junta haver 
fet efectiu el pagament de tots els deutes? Repetisc: el nostre propòsit és liquidar tots els 
deutes existents, heretats, insistisc, del 2011. 

Durant l’estiu les nostres ments seguiran intentant trobar solucions als problemes de Casa 
València i els demanem que ens ajuden a trobar aquestes solucions per salvar la nostra Entitat 
dels problemes amb què seguim trobant-nos. 

Tornarem al setembre, amb més força si cap, disposats a engrandir la nostra estimada CASA 
VALÈNCIA. 

 

ELS DESITGEM UN MOLT BON ESTIU 

 
La Presidenta i Junta Directiva. 

 

 

Col·laboren:  

http://www.casavalenciabarcelona.org/
mailto:secretaria@casavalenciabarcelona.org


ACTIVITATS PERIÒDIQUES SETMANALS 

 

JULIOL 

Dilluns                                                      

19:00h. Saló Mediterrani: Tertúlia Literària 

 

Dimecres 

20:00h. Sala Mediterrani: Balls de Saló 

 

Dijous 

20:30h. Saló Mediterrani: Classes de Tango 

23:00h. Saló Mediterrani: Milonga 

 

Dissabte 

23:00h. Saló Mediterrani: Ball amb música en viu de Mario 

 

Diumenge 

18:00h. Saló Mediterrani: Ball familiar amb música en viu de Mario 

 

 

AGOST 

Dijous 

20:30h. Saló Mediterrani: Classes de Tango 

23:00h. Saló Mediterrani: Milonga 

 

Diumenge 

18:00h. Saló Mediterrani: Ball familiar amb música en viu de Mario 

 

 

 

 

 

Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores 

Horari de Biblioteca: de dilluns a divendres de 17 a 21 hores 


