Amb el carnet del VxL, gaudireu dels següents
avantatges a la comarca:
Entrada gratuïta al Museu de la Nina de Castell d’Aro.
20% de descompte en l’entrada a La Casa Màgica –
Col·lecció Xevi de Santa Cristina d’Aro.
2x1 en les pel·lícules en català en versió original o
doblades al Cine Club Garbí de Palafrugell.
Entrada gratuïta a les activitats organitzades per la
Fundació Josep Pla de Palafrugell.
5 % de descompte en llibres de lectura en català a les
llibreries L’Espiral i La Siglantana, de la Bisbal
d’Empordà; Mediterrània Espai Fòrum, de Palafrugell, i
El Cucut de Torroella de Montgrí.
5 % de descompte en llibres de lectura en català a la
llibreria Susana de Platja d’Aro. (No s’hi inclouen
llibres de text.)
Cedeixen espai per conversar:
El Centre Cívic Vicenç Bou i la biblioteca Mercè
Rodoreda, de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró.
El Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro.
La Biblioteca Municipal Pere Blasi i el centre social La
Sala, de Torroella de Montgrí.
La biblioteca municipal de Palafrugell.
Són punts de trobada del VxL:
El Centre L’Avenir Fanalenc (CAF), de Platja d’Aro.
Les biblioteques municipals Pere Caner, de Calonge, i
Sant Antoni, de Sant Antoni de Calonge.
Les cafeteries El Teatret, Can Font, L’Escut i 17100; el
bar-restaurant La Plaça i el local Ca la Pilar Domingo,
de la Bisbal d’Empordà.
El saló de te i botiga de roba i complements Sa Pubilla,
de Calonge.
El bar Nafent, de Torroella de Montgrí.
La cafeteria Farggi i la llibreria Mediterrània Espai
Fòrum, de Palafrugell.

A Girona:
Entrada gratuïta als Banys Àrabs, a la Catedral de
Girona, la Basílica de Sant Fèlix i al Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Girona.
Entrada reduïda al Museu d’Història dels Jueus i a
la casa-museu de Rafael Masó.
5% de descompte en llibres en català al Cafè
Llibreria Context.
Possibilitat d’assistir a les competicions que es fan
al pavelló Lluís Bachs al mateix preu que els socis
de l’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEIEG).
Possibilitat d’anar a veure les pel·lícules en català
al preu del dia de l’espectador cada dia de la
setmana i amb un acompanyant als cinemes
OCine.
Possibilitat de participar en els cursos i activitats
de la botiga Set de Vins (places limitades).
2 x 1 en el menú especial de dijous i diumenge nit
(beguda a banda) al restaurant Vinil. Cal fer
reserva prèvia.
A Catalunya:
Visites guiades gratuïtes al Museu de l’Aigua de
Salt.
Entrada gratuïta al Museu de l’Anxova i la Sal i al
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, de
l’Escala; a l’Ecomuseu Farinera, de Castelló
d’Empúries, i al Teatre-Museu Dalí, de Figueres.
2 x 1 en l’entrada al Museu de la Terrissa de
Quart; als Jardins de Santa Clotilde i al Museu del
Mar, de Lloret de Mar, i a la Fundació Joan Miró,
de Barcelona.
Visites gratuïtes al Museu d'Història de Catalunya.
Al llarg del programa, us anirem informant dels nous
avantatges que hi hagi, com també d’actes i activitats.

