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UN ESPAI dE PARTICIPACIÓ  
A L’ORFEÓ LLEIdATà

L’Espai Orfeó s’inaugura l’any 2014 amb objectiu d’aconseguir una major 
implicació i vinculació amb el teixit associatiu cultural de les terres de Lleida i 
fomentar el treball en xarxa a la vegada que es potencia la cultura com a eina 
d’inclusió.

Des de l’Orfeó Lleidatà s’ha posat en marxa un model de gestió participativa 
integrat per un Consell Participatiu composat per unes 130 entitats de l’àmbit 
cultural i social de les terres de Lleida, entre les que també hi ha l’Ateneu 
Popular de Ponent. El president de l’Ateneu, en Xavier Quinquillà explica que 
«la idea sorgeix de la voluntat d’obrir l’entitat cap a la societat i alhora, de la 
necessitat de posar en valor la funció social de la cultura com a eina d’inclusió 
i de cohesió social». 

Aprofitant la recent posada en marxa de l’Espai Orfeó, una sala polivalent per a 
usos escènics amb un aforament per a 180 persones ubicada a la seu de l’Orfeó 
Lleidatà, s’ha creat el Consell Participatiu que té com a objectius: «facilitar la 
participació del teixit associatiu, tant cultural i social, en la gestió i potenciar el 
desenvolupament d’activitats de caire sociocultural per tal d’afavorir l’accés a la 
cultura de tots els sectors de la població».

La valoració que se’n fa és positiva per la bona acollida del projecte i el nombre 
d’adhesions «al Consell Participatiu hi són representades unes 130 entitats 
de l’àmbit cultural i social, un fet que ens ha sorprès positivament, tant per 
l’acollida del projecte com pel nivell d’implicació de les entitats que en formen 
part. Sense anar més lluny, enguany s’han programat 13 activitats de caire molt 
divers com teatre, música, poesia o cinema, amb una assistència global d’uns 
1.000 espectadors». 

Un balanç positiu que posa de manifest el gran potencial d’un projecte basat en 
el treball cooperatiu i en el que «les entitats, especialment les de l’àmbit social, 
estan vivint com una oportunitat per desenvolupar al màxim les possibilitats 
que ens ofereix la cultura com a eina d’inclusió i de participació».

El Consell Participatiu de l’Espai Orfeó, que està integrat dins la Fundació 
Orfeó Lleidatà, es vehicula a través d’un coordinador extern escollit pel propi 
consell, el qual n’és el seu representant dins el patronat de la fundació. Compten 
també amb el suport institucional de la Diputació de Lleida i diverses empreses 
col·laboradores: Plusfresc, Obra Social “la Caixa” i Grup Catalana Occident.
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