
 

 
 
 
 

 
 

Estimats pares i alumnes, aquest any que prompte encetarem  la Societat 
Ateneu Musical celebra el seu 25 aniversari com a entitat, per aquest motiu l’Escola de 

Música ha preparat una activitat especial conmemorativa, un viatge a Barcelona que 
es realitzarà el cap de setmana del 26 27 i 28 de Febrer de 2010. 

 
Hi haurà un total de 45 places que seran ofertades de la següent forma en 

ordre de prioritat; Organització i A.M.P.A, Alumnes de l’Escola,  Components Banda 
Jove, Components Banda, Socis i Acompanyants. 

 
Al preu del viatge s’inclou:  
 

• Desplaçament amb BUS 

• Allotjament i pensió completa tota la estància 

• Visualització de l’Opera Allegro-Vivace, dedicada al públic infantil i juvenil,  

organitzada pel Gran Teatre del Liceu. 

• Visita guiada al Museu de la Música (E.S.M.U.C) 

• Visita guiada al Palau de la Música Catalana 

• Visita guiada al Teatre del Liceu 

El preu definitiu del viatge será de 125 euros per persona,  hi haurà  fins el 21 
de Desembre per apuntar-se (a l’Escola per mitjà de Mar o per e-mail) i fins el 15 de 
Gener per realizar el pagament del total d’aquest. 

Per als menors d’edat, hauran de portar firmada l’autorització dels pares que 
també adjuntem a continuación.  

 
 

Cal saber que: 

1. S’ha d’entregar junt amb l’autorització una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 

2. Junt amb l’autorització s’ha de posar un número de telèfon directe de la família, per si es dóna 

un cas d’emergència. 

3. S’ha de portar tovallola i tots els accessoris per a la dutxa. 

4. És necessari que advertiu el/la vostre/a fill/a de la importància de seguir escrupulosament les 

indicacions del monitors i professors al llarg de tot el període del viatge. 

 

Signatura:  

 

 

Raül Richart Pascual (Director Escola de Música de l’Ateneu). 
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