
INFORMACIÓ SOBRE L’ASSOCIACIÓ DELS 
 AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA 

 
 
   L’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona és una entitat sense afany lucratiu que intenta promoure 
el gènere operístic a les nostres comarques. 
    L’entitat està registrada i legalitzada (G-55077440) i compta amb el reconeixement com entitat de 
l’Ajuntament de Girona, del qual penja el web que utilitzem. 
       Web:  Amics de l’Òpera de Girona:  ENLLAÇ 
      Correu de l’Associació:  amicsoperagirona@gmail.com 

      Correu de les activitats: operagironabus@gmail.com 

 

COMPROMISOS DEL SOCI/A 
● Ha de pagar anualment una quota de 50€. 

 

AVENTATGES DEL SOCI/A 
● En primer lloc, té dret a participar en les assemblees i sopar anuals (que se solen realitzar el 

mes de desembre). El sopar inclou un petit concert líric i nadalenc. 

● Assignació d’un carnet de soci/a, sense de manera gratuïta. 

● Descomptes fixes 

a) Descompte de 5€ en tots els desplaçaments per a veure òpera que organitza 
l’associació. S’aplica a totes les places que el soci agafi per a si mateix i altres 
persones. 

b) Descomptes a les funcions d’òpera i ballet a les sales Ocine de Girona. S’aplica un 
descompte presentant el corresponent carnet 

● Descomptes per a espectacles específics. Aquests depenen de les ofertes que s’acorden amb 

entitats. Solen fer-se més freqüentment amb el Teatre Municipal, Festival de Peralada, Auditori de 
Girona. Però cal rebre avís de quins són els espectacles inclosos i com cal procedir per identificar-se 

● Rebuda d’informació sobre els espectacles operístics del nostre entorn. En aquest sentit, el 

soci s’assegura que rebrà el butlletí Operem cada més i altres avisos per correu. 
      Si desitges més informació d’aspectes concerts, ens ho pots fer arribar pels mitjans amb què ja 
has connectat amb nosaltres. 
      Una salutació 
      Girona, 2019 
 
 
 
Amics de l'Òpera de Girona 
http://amicsoperagirona.entitatsgi.cat      
amicsoperagirona@gmail.com 
Informació: Fàtima Cortada - Tel. 609 891 311 
Secretària: Joana Zambrana - Tel. 649 000 209 
President: Tel.  Joan Manel Barceló - Tel. 678 697 2114   
 
ÒperaBus 
operabusgirona@gmail.com 
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