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POLÈMICA

Denuncien tracte de favor de les 
administracions públiques a l'escola de 
música de l'Orfeó Lleidatà
La recent creada Plataforma d'Empreses d'Ensenyaments Musicals de Lleida 
(PEEML), que es planteja presentar una denúncia al tribunal de la competència 
de la UE
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Imatge de la seu de l'Orfeó Lleidatà, en construcció. | SEGRE

| LLEIDA

La recent creada Plataforma d'Empreses d'Ensenyaments Musicals de Lleida (PEEML) ha criticat públicament 
aquest matí competència deslleial al sector per part de les administracions públiques, que afavoreix l'Escola 
de Música de l'Orfeó Lleidatà (EMOL). L'entitat, integrada per les escoles de música Arts Musicals, L'Intèrpret, 
Música Pons Roselló i les acadèmies Escola d'Acordió de Lleida i L'Assaig, considera un greuge que les 
administracions (Paeria, diputació de Lleida i Generalitat) sufragui una entitat privada com L'Orfeó Lleidatà, 
sobretot, per construir la seva nova seu, i que aquest edifici serveixi per explotar un negoci privat 
d'ensenyament musical. Per això, la PEEML es planteja presentar una denúncia al tribunal de la competència 
de la UE a la Paeria, la Diputació i la Generalitat, acusant-les de fomentar la competència deslleial.

Han posat com a exemple, els 800.000 euros que les tres institucions han aportat a l'Orfeó per aquest edifici, 
una despesa que han recordat que arriba en un moment de retallades generals, i que la ciutat ja disposa 
d'infraestructures similars. La plataforma també ha denunciat tracte de favor com ara la gratuïtat en l'ús de 
les sales municipals, la impressió sense cost de material comercial a la impremta de la Diputació o la 
concessió sense concurs públic de la gestió d'escoles municipals de música i de l'Aula de Música Tradicional 
de la Generalitat. Per tot això, han demanat se s'eliminin les subvencions a la construcció del nou auditori de 
l'Orfeó, que en aquest centre no s'hi facin classes musicals com a escola privada i que es revisi la destinació 
real de les subvencions que s'han otorgat, així com l'ús real dels espais que s'han pagat amb diners públics.

Els membres de la plataforma han explicat que compten amb un gabinet jurídic i que si aquesta situació no canvia, presentaran la denúncia al tribunal 
de la competència de la UE.
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