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Ros: “Per a l’Ajuntament de Lleida és un honor haver participat en aquest projecte 
que serà un gran espai per a la Cultura perquè l’Orfeó és molt més que una coral, és 
una part imprescindible del nostre patrimoni cultural i social” 

CULTURA 

 
L’alcalde ha afirmat que “Lleida és una ciutat molt rica culturalment. I una de les coses de les quals pot estar orgullosa és 

d’haver la primera ciutat catalana on es va fundar un orfeó  
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El paer en cap, Àngel Ros, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, han presidit aquest vespre l’estrena del nou espai Orfeó  



 

©Hermínia Sirvent  
Fotografia amb alta resolució 

 
Un concert del cor de l’Orfeó i músics convidats com ara Meritxell Gené, Marta Infante i Antoni Tolmos han posat el colofó a 

l’estrena  
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, han presidit aquest 
vespre l’estrena del nou espai Orfeó, l’auditori-sala polivalent situat als baixos de la seu de 



l’entitat ubicada al carrer Darrera de Sant Martí al Centre Històric. Un concert del cor de l’Orfeó 
i músics convidats com ara Meritxell Gené, Marta Infante i Antoni Tolmos han posat el colofó a 
l’estrena. 

El paer en cap ha destacat que "per a l’Ajuntament de Lleida és un honor haver participat en 
aquest projecte que serà un gran espai per a la Cultura perquè l’Orfeó és molt més que una 
coral, és una part imprescindible del nostre patrimoni cultural i social”. L’alcalde ha afirmat que 
“Lleida és una ciutat molt rica culturalment. I una de les coses de les quals pot estar orgullosa 
és d’haver la primera ciutat catalana on es va fundar un orfeó, fa 153 anys, lligat a l'època de 
l'alcalde Fuster, que va posar la base del que avui és la nostra ciutat". Ros ha afegit que 
"enguany es commemora el centrenari de la Mancomunitat de Catalunya, que va reconèixer la 
força del moviment coral a Catalunya i va instituir la germanor dels orfeons de Catalunya" 

L'Espai Orfeó és un equipament multifuncional per fer activitats escèniques, congressos, 
reunions, taules rodones, presentacions, conferències, tallers, rodatges, projeccions, actes 
institucionals o esdeveniments socials. Té un aforament de 180 places i 423 m2 de superfície, 
dels quals 203 són de vestíbul i 220 de sala. A més, cal destacar que s’ha cuidat especialment 
la seva acústica, amb la qual cosa serà el primer espai escènic espanyol i segon en l’àmbit 
mundial que disposarà d’un sostre acústic amb una tecnologia pionera dissenyada per 
l’enginyer Higini Arau. 

L’Orfeó Lleidatà va inaugurar la 1a fase de la seva seu l’any 2008, amb la posada en marxa de 
la primera i segona plantes de l’edifici. Aquesta segona fase, amb un pressupost de 800.000€ i 
dissenyada per l’arquitecte Josep M. Puigdemasa, ha consistit en l’adequació de la planta baixa 
on s’hi ubica una sala polivalent i el vestíbul principal de l’edifici que integra un tram de muralla 
medieval.  

Aquest projecte neix amb una clara vocació de servei públic, fruit d’una aposta estratègica de la 
Paeria, la Diputació de Lleida, la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”. L’Espai Orfeó estarà 
gestionat per la Fundació Orfeó Lleidatà, una entitat de nova creació que permetrà una 
participació directa de tots els agents implicats en el projecte i, a més, s’assegura la participació 
de les institucions i les empreses privades, i la sostenibilitat econòmica. 

L’Orfeó Lleidatà està desenvolupant el Projecte Enllaç, una xarxa d’entitats socials que tenen 
una vinculació estable amb l’entitat, i amb les quals es planificaran les activitats de caire sòcio-
cultural de l’Espai Orfeó, així com amb d’altres entitats i federacions del territori. 

L’entitat ha previst per a aquest dissabte una jornada de portes obertes i diumenge hi farà la 
seva primera actuació el cor Deudeveu, guanyador del programa Oh Happy Day de TV3. 

 
 


