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Bases del Patronat de la Orquestra Pau Casals

Els inscrits en aquest Patronat s'obliguen a contribuir
al fons creat per al sosteniment de l'Orquestra amb una
de les quotes següents:

1.» Quota anyal de MIL DUESCENTES CINQUANTA
PESSETES, amb dret a una llotja de pati amb sis
entrades.

2.® Quota anyal de MIL PESSETES, amb dret a una llotja
d'amfiteatre amb sis entrades.

3.^ Quota anyal de CINC-CENTES PESSETES, amb dret a
dos sillons de pati 0 amfiteatre, (a elecció) amb entrada.

4P Quota anyal de DUESCENTES CINQUANTA PESSE¬
TES, amb dret a un silló com els anteriors.

5.^ Quota anyal de CENT PESSETES amb dret a un Seti
numerat, rengle primer 0 Circular de pati, amb entrada.

6.^ Quota anyal de CINQUANTA PESSETES, amb dret
a un Seti numerat, rengles segon a cincprè 0 a Graderia
de pati, amb entrada.

7.^ Quota anyal de VINT-I-CINC PESSETES, amb dret
a Entrada general.

La classificació de localitats a què donen dret les diferents
quotes ha estat feta a base de les que conté el Palau de la
Música Catalana. Quan es celebrin els concerts en altre
local, serà assignada la localitat equivalent que hi hagi
disponible.

Els drets dels senyors Patrons són els següents:
1." Localitat i entrada franca (de la classe correspo¬

nent) en tots els concerts que siguin organitzats pel Pa¬
tronat.

2.™ Entrada a tots els assaigs de l'Orquestra.

3." Dret exclusiu a les audicions privades de violoncel
que el Mestre Pau Casals ha ofert generosament donar cada
any com ofrena especial als senyors Patrons i únicament
per als mateixos.

Per a fer efectiva la inscripció, cal omplir el butlletí
adjunt i enviar-lo a la Secretaria de l'Orquestra

El cobrament de la quota es farà a l'inscriure's i valdrà
per un any, partint de la data d'inscripció.

Les anteriors Bases han estat aprovades en la Junta
General del Patronat celebrada el dia 22 de juny de 1926,
amb assistència del Mestre Pau Casals i de la Junta Direc¬
tiva, constituïda en la forma següent:

President: Carles Vidal Quadras i Villavecchia. —
Vice-President: Manuel Camps iMiquel. — Tresorer: Ricard
Martínez i Marquès. — Vocals: Lluís Guarro i Casas,
Francesc Ferrer i Maristany, Antoni Puig i Gair-^lt,
Ferran Valls i Taberner, Francesc Uriach i Uriach
i Pere Sensat i Maristany. — Secretari general: Joaquim
Pena i Costa.

Domicili social: Diagonal, 440, pral. (Institut Casals).


