NOTA DE PREMSA

Mariona Carulla i Pau Duran presenten les seves candidatures
per presidir l’Orfeó Català

•

Avui a les 14.00 hores s’ha tancat el termini de presentació de
candidatures a la Junta Directiva de l’Orfeó Català, que hauran de ser
ratificades demà per la Mesa Electoral.

•

Les eleccions se celebraran el 24 de juliol en Assemblea General i
seguidament es proclamarà guanyadora la candidatura més votada.

Avui, 24 de juny, a les 14.00 hores ha finalitzat el termini de recepció de candidatures
per a les eleccions a la Junta Directiva de l’Orfeó Català. La candidatura encapçalada
per Mariona Carulla i la liderada per Pau Duran han estat les dues úniques que s’han
presentat per optar a la Presidència de l’entitat.
La Mesa Electoral, integrada per dos membres de la Junta Directiva sortint i dos socis
escollits per sorteig entre els membres de l’Orfeó Català, es constituirà demà i decidirà
si les candidatures presentades compleixen els requisits.
Les eleccions se celebraran el proper 24 juliol en Assemblea General i un cop
finalitzada la votació, el president de la Mesa Electoral iniciarà públicament l’escrutini
dels vots vàlidament emesos i proclamarà escollida la candidatura que hagi obtingut el
major nombre de vots. Un total de 1.225 socis dels 1.780 que té actualment l’Orfeó
Català podran exercir el seu dret de vot perquè tenen més de dos anys d’antiguitat,
són majors d’edat i estan al corrent de pagament de la seva quota.

Candidatures presentades

Candidatura de Mariona Carulla:
Presidenta: Mariona Carulla Font *

Vicepresident primer: Àlex Robles Fitó *

Vicepresident segon: Antoni Ros Marbà *

Secretari primer: Joan Vallvé Ribera

Secretari segon: Carlos Cuatrecasas Targa *

Tresorer: Alfredo Bassal Riera *

Arxiver-bibliotecari: Joaquim Borràs Gómez *

Primer vocal: Emilio Àlvarez Costa *

Segon vocal: Jaume Ayats Abeyà

Tercera vocal: Berta Manresa Abella

Quart vocal: Joan Oliveras Bagués *

Cinquena vocal: Glòria Renom Vallbona *

Sisè vocal: Adrià Santasusagna Riu

Setè vocal: Joan Manel Soler Pujol *

Vuitena vocal: Assumpta Tarrés Bovet *

Novè vocal: Joaquim Uriach Torelló *

* Els membres marcats amb asterisc formen part de la Junta Directiva actual

Candidatura de Pau Duran:

President: Pau Duran Baste

Vicepresident primer: Agustí Casals i Guiu

Vicepresident segon: Felip Boixareu Antolí

Secretaria primera: Manuela Narvaez Ferri

Secretari segon: Fermí Llobert i Fontelles

Tresorera: Gemma Rovirosa Diaz

Arxiver-bibliotecari: Joaquim Camps Tomàs

Primer vocal: Alfred Blas Perez

Segon vocal: Xavier Martin Arruabarrena

Tercer vocal: Rafael Bosch Llunell

Quarta vocal: Elisa Moreno Garcia

Cinquè vocal: Josep Salvat Sangrà

Sisè vocal: Jordi Orriols Lasheras

Setena vocal: Ana Maria Ametller Mateu

Vocals cantaires
Els estatuts de l’Orfeó Català indiquen que els cantaires del cor de l’Orfeó Català
tindran 4 representants a la nova Junta que sigui elegida el proper 24 de juliol, un dels
quals serà nomenat Vicepresident tercer. L’elecció d’aquests membres s’ha de fer,
segons els estatuts, com a mínim 8 dies abans de la celebració de les eleccions.
Aquesta votació es va realitzar el passat 10 de juny pels socis cantaires de l’Orfeó
Català amb més de dos anys d’antiguitat i al corrent de pagament de la seva quota.
Tamar Aguilar, Eduard Capell, Anna Rodés i Mireia Valls seran els representants
dels cantaires en la nova Junta Directiva de l’Orfeó Català. La seva funció serà representar
els components del cor i ser-ne portaveus en la Junta Directiva. Del total de 70 cantaires
de plantilla amb dret de vot, van votar un total de 60 cantaires, 3 dels quals ho van fer en
blanc i 10 es van abstenir.

Mesa Electoral
Demà 25 de juny es constituirà la Mesa Electoral, formada per dos membres de la
Junta Directiva sortint i els socis Elena Gómez Bernal i Francesc Puig Rovira,
escollits per sorteig entre els membres de l’Orfeó Català, cap dels quals no forma part
de les candidatures presentades. Demà es decidirà per sorteig quin dels quatre
membres ocuparà la Presidència de la Mesa Electoral. La primera feina que demà
mateix durà a terme la Mesa, un cop constituïda, serà comprovar si les candidatures
presentades compleixen els requisits previstos en els estatuts de l’Orfeó Català, abans
de ser proclamades oficialment.
Durant les vint-i-quatre hores següents a l’admissió o refús de les candidatures,
qualsevol soci podrà recórrer les resolucions de la Mesa Electoral en un únic recurs de
reposició presentat davant la mateixa Mesa Electoral, la qual haurà de resoldre’l en les
vint-i-quatre hores següents a la presentació del recurs.

Eleccions
Dels 1.780 socis de l’Orfeó Català, 1.225 socis –majors d’edat, amb més de dos anys
d’antiguitat i al corrent del pagament de la seva quota– podran exercir el seu dret de
vot per correu o bé presencialment en l’Assemblea General que es reunirà el proper 24
de juliol al Petit Palau, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en
segona convocatòria.
Un representant de cada candidatura podrà, prèviament a la votació, exposar els trets
fonamentals del seu programa. Finalitzada la votació, el president de la Mesa
Electoral, escollit per sorteig entre els seus membres, iniciarà públicament l’escrutini
dels vots vàlidament emesos i proclamarà escollida la candidatura que hagi obtingut el
major nombre de vots.
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