ORFEÓ POPULAR OLOTÍ

QUI SOM
UN LLOC PER A TOTHOM!
L’Orfeó Popular Olotí és una entitat socio-cultural nascuda a Olot el 1904. En el moment de la creació de
l’Orfeó no es volia seguir cap línia política. En una societat en què els seus participants era gent del poble,
tothom hi tenia cabuda. És per aquest motiu que l’entitat porta el nom de popular. Actualment, l’Orfeó continua amb una línia apolítica i aconfessional, estant, així, oberta a tothom i essent una referència cultural
per a la ciutat d’Olot. Teatre, cant coral, conferències, concerts, exposicions, fotografia, cinema, festes, sortides, seu d’altres entitats i participació ciutadana són, entre altres, les activitats que s’hi fan. Disposa d’un
teatre, de la cafeteria i restaurant La cuina de l’Orfeó, de sales d’assaig i reunions, així com de dos espais
per a exposicions.
ELS SOCIS
Els socis, amb la seva quota, col·laboren en el manteniment de l’entitat i al mateix temps tenen accés a un
seguit d’avantatges en el camp cultural, d’esbarjo… Ser soci de l’Orfeó Popular Olotí significa poder disposar
de les seves instal·lacions i fer-ne ús, tenir descomptes en certes activitats de pagament i poder participar
en tots els actes que es programin. L’únic requeriment per ser soci és pagar les quotes anuals. En qualsevol
moment es pot donar de baixa. El soci és la màxima figura de l’Orfeó. S’organitza democràticament a partir
d’uns estatuts. Les entitats culturals, de lleure, teatre, fotografia i cinema, penyes i altres, es poden adherir
a l’Orfeó, previ pagament d’unes quotes a convenir. Segons els estatuts, la gestió de l’Orfeó correspon a
una Junta Gestora elegida democràticament entre tots els socis, que regeix, administra i representa l’entitat. Qualsevol persona que no sigui sòcia també pot participar en les activitats que s’hi organitzin, així
com també gaudir dels serveis de la cafeteria i restaurant de l’entitat, però no podrà votar ni gaudir dels
mateixos avantatges que els socis. La filosofia d’aquesta entitat s’emmarca en l’autogestió. Volem que les
activitats de l’Orfeó Popular Olotí i de la gent que vulgui disposar dels seus serveis i activitats només es
vegin condicionades pel respecte a totes les maneres de pensar vers els altres i en cap cas per interessos
partidistes o particulars. Actual-ment a l’Orfeó Popular Olotí som uns 300 socis.
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