Els socis de l’Orfeó Català aproven en
Assemblea General Extraordinària la
refundació de les actuals institucions que
lidera en una de sola
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Els socis de l’Orfeó Català van aprovar ahir a la tarda, en Assemblea General Extraordinària, la proposta de
modiﬁcació d’estatuts que permetrà la refundació de les entitats que actualment lidera l’Associació (la
Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana, el Consorci del Palau de la Música Catalana i el Cor
de Cambra de Palau de la Música Catalana), en una de sola. Aquesta estructura uniﬁcada, que es preveu
començar a aplicar a partir de l’1 de gener de 2012, permetrà simpliﬁcar i optimitzar la gestió transparent
sota un govern amb els estaments representats (Orfeó Català, mecenes i administracions públiques). La
nova Entitat es posarà en marxa un cop el procés sigui aprovat d’una banda, pel Patronat de la Fundació
Orfeó Català – Palau de la Música Catalana, i de l’altra, pel Consorci del Palau de la Música Catalana.
Amb el resultat de la votació en Assemblea d’aquest vespre, l’Associació Orfeó Català valida la posició dels
representants de l’Orfeó a la Fundació OC-PMC en els termes de la modiﬁcació i adaptació dels estatuts de
l’Associació a la nova realitat.
D’altra banda, la Fundació OC-PMC també modiﬁcarà els seus estatuts i la composició dels òrgans de
govern. La Fundació nomenarà un nou Patronat, amb una Comissió Delegada; també constituirà un Consell
de Mecenatge, que tindrà les funcions de nomenar els membres del Patronat i ajudar a augmentar els
recursos; i ﬁnalment crearà les comissions de comptes, artística i tècnica.
El nou Patronat tindrà 22 membres, 11 dels quals seran designats per la presidència de l’Orfeó Català (9
membres de la Junta, més 2 socis amb reconeixement social, econòmic o cultural amb aquiescència del
Consell de Mecenatge). La Fundació acceptarà, amb aquest procés, la gestió de l’ediﬁci del Palau de la
Música; subrogarà els treballadors i també signarà un conveni de col·laboració amb les tres
administracions públiques.
D’aquesta manera, l’òrgan de govern nou de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana
incorporarà els mecenes, mantenint els patrons, els representants de l’Orfeó català i representants de les
administracions públiques, quedant com a única entitat gestora de l’Entitat. L’Associació Orfeó Català es
mantindrà com a Entitat majoritària en el nou Patronat de la Fundació.

