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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Benvolgudes famílies, 

 

El proper dia 26 d’abril els nostres fills i filles actuaran per nosaltres a l’Auditori de 

Cornellà i per aquest motiu volem informar-vos sobre la venda d’entrades. 

El preu per entrada és: 

- Soci AMPA: 6 € 

- No Soci AMPA: 8 € 

Per poder garantir les entrades que desitgeu us demanen col·laboració. Cada família té 

assegurades dues entrades per alumne i fins a un màxim de tres, segons disponibilitat. 

En el cas que la demanda superi l’oferta de butaques es realitzaria un sorteig per poder 

garantir les mateixes opcions per a tots. Per al contrari, en cas que sobrin entrades es 

posaran a la venda l’últim dia. Us informarem en qualsevol dels casos.  

Volem que tots puguem disposar del nombre d’entrades que es desitgin és per aquest 

motiu que els vostres fills us portaran el formulari per poder organitzar i distribuir les 

entrades, així com l’assignació de les butaques. En el cas que siguin dos  o més germans, 

només ho haurà d’entregar el germà gran.  

  

Us informem que l’assignació de butaques es realitzarà per zones segons el curs i seguint 

l’ordre alfabètic (enguany començarem per la lletra A), per tant ja estaran assignades 

abans de la seva compra i segons la informació que ens faciliteu en el formulari. 

 

DIES I HORARIS DE VENDA  

Divendres 5 d'abril de 15:15 a 16:45 hores 

Dilluns 8 d'abril de 9:15 a 11:00 hores 

Dimarts 9 d'abril de 15:15 a 16:15 hores 

Dimecres 10 d'abril (es 

vendran les entrades 

sobrants a les famílies 

que vulguin més) 

de 15:15 a 16:15 hores 
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RECORDEU QUE:  

- Cal que porteu l’entrada per poder accedir a l’Auditori 

- No es permet l’accés a la Sala del Teatre de begudes, menjar o qualsevol producte 

similar, exceptuant aigua. 

- Per seguretat, a la sala de butaques, els passadissos han de romandre lliures 

d’objectes. Els cotxets de passeig pels nen/es es deixaran a l’entrada. 

- Els nostres fills/es s’han esforçat molt preparant aquest espectacle i us demanem que 

gaudiu d’ell fins el final. 

        

     

Agraïm la vostra col·laboració 

AMPA 

 


