
ASSOCIACIÓ MAS DE LA RIERA 
Granja Escola Equina 
 

CONTRACTE ASSOCIACIÓ MAS DE LA RIERA 
 
Condicions de soci: 
 
El soci es compromet a abonar voluntàriament la quota de 15 € al mes, i durant un període 
mínim d’un any, el contracte s’anirà renovant automàticament si el soci no es dóna de baixa. 
El pagament s’efectuarà en quotes mensuals, trimestrals o anuals. 
 
Aquest abonament és exclusivament per col�laborar de manera voluntària en la manutenció i la 
protecció del benestar animal. 
 
Avantantges del soci: 
 
La relació entre l’humà i l’equí és beneficiosa per les dues parts, pots gaudir d’aquesta relació 
participant en el programa que ofereix la Granja Escola Mas de la Riera. 
 

Com a socis de l’Associació Mas de la Riera, obtindreu un carnet que us dóna dret a : 
 

 Tenir preferència d’assistència en els cicles i classes ( limitades a 10 persones) 
 Rebre assessorament personalitzat del món equí ( per correu electrònic, telèfon 

o directament a la granja) 
 Rebre mensualment la informació i calendari de les activitats previstes a la 

Granja. 
 Fer visites a la granja dins els horaris establerts per l’associació en les que 

podreu relacionar-vos amb els cavalls ( al marge de les classes), i en les que se 
us respondrà i orientarà per tal d’estrenyer el vincle equí. 

 Recollir fems pels vostres horts i jardins. (fins a una tonelada anual per soci) 
 El soci tindrà un descompte d’un 20 % dins de les activitats que ofereix 

l’associació. 
 



ASSOCIACIÓ MAS DE LA RIERA 
Granja Escola Equina 
 

CONTRACTE DE SOCI 
 
Introducció: 
 
L’ Associació Mas de la Riera, realitza la tasca de rehabilitar i mantenir cavalls pertanyents a la 
Granja Escola Equina Mas de la Riera, així com treballar per la relació armònica entre l’home i 
l’equí (equidança). Per això, a part dels cavalls que la granja té en pupil�latge, també disposa de 
7 cavalls que pertanyen a l’Associació. 
 
 
*L’associació, també comtempla la possibilitat d’oferir visites gratuites a associacions de caire 
social (dependències, violència de gènere, discapacitats, malalties cròniques,….), sense ànim de 
lucre i sense recursos econòmics  
 
Pots ajudar a tirar endavant aquest projecte amb una quota de soci de 15 € mensuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades de l’Associació: 
 
Nom: Associació Mas de la Riera 
Adreça:  Pins s/n- Vilopriu- Girona  e-mail: masdelariera@camallera.com 
Núm. de compte: 2100 – 8186 – 16 - 2100056417 
NIF.: G55081327    Telf: 972 79 44 81 

Dades del soci:: 
 
Nom del soci ( major d’edat):  
Adreça:     e-mail:  
Telf: 

Marcel Tauber

Marcel Tauber
2100 8186 10 0200034191

Marcel Tauber

Marcel Tauber
masdelariera@yahoo.es



ASSOCIACIÓ MAS DE LA RIERA 
Granja Escola Equina 
 
Aportacions Extres: 
 
Si els socis volen, a més, poden col�laborar de manera voluntària a : 
(marcar amb una creu destí i/o denstins) 
 

□ Extres per cavalls  
(vacunació, despeses veterinàries, extres pomes, pastanagues,…)….…Voluntat 

 
□ Ajuda a Entitats per visites terapèutiques*……………………………..Voluntat 

 
 
Forma de pagament: 
 

□ Mensual 
□ Trimestral 
□ Anual 

 

□ Gir bancari 
□ Dades bancàries 
.... …. .. ………. 

 
 
  

El soci accepta les condicions del contracte. 
 
Associació Mas de la Riera     
 
 
        Firma del soci. 


