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La Junta Electoral Central del Col·legi farà públics els resultats definitius  
el proper 13 de juny de 2006 

 
LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER JORDI LUDEVID GUANYA LES 

ELECCIONS A DEGANAT DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

 
Barcelona, a 1 de juny de 2006.- La candidatura de Jordi Ludevid ha guanyat les eleccions a degà 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, després d’obtenir 1.957 vots, enfront dels 1.028 obtinguts 
per la candidatura de Jesús Alonso, i els 895 d’Ana Puig-Pey. La participació a aquestes eleccions 
ha estat de 4.192 arquitectes, el que suposa un 46,5 % del total dels 9.017 arquitectes censats a data 
31 de desembre de 2005. Els nombre de vots vàlids emesos per a l’elecció de degà ha estat de 
3.880. A les darreres eleccions celebrades el maig de 2002, van votar a deganat 3.339 arquitectes 
dels 7.302 col·legiats censats, xifra que situava la participació en un 45,7%. 
 
La candidatura a Junta de Govern de Jordi Ludevid està integrada per Carles Crespo (secretari), 
Josep Maria Gutiérrez (tresorer), Ramon Sanabria, Fernando Marzà, Rosa Rull i Ramon M. Puig 
(vocals). 
 
A la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona ha guanyat la candidatura encapçalada per  
Lluís Xavier Comerón i Graupera, amb 1.948 vots (66,74), pertanyent a la candidatura de Jordi 
Ludevid. Antoni Amorós i Casas, de la candidatura de Jesús Alonso, ha obtingut 971 vots 
(33,26%). El cens a la Demarcació de Barcelona és de 7.496 arquitectes, i ha registrat una 
participació del 41,7% . 
 
A la Junta Directiva de la Demarcació de Lleida ha guanyat la candidatura encapçalada per  
Montserrat Giné i Macià, amb 136 vots. Melitó Camprubí i Puig ha obtingut 86 vots. El cens a 
la Demarcació de Lleida és de 334 arquitectes i la votació s’ha situat en el 71,7% (239 vots). 
 
A les Juntes Directives de Demarcacions de Girona, Tarragona i Ebre ja van ser proclamats, en data 
a 3 de maig de 2006 en no tenir oponents, els candidats Josep Riera i Micaló per Girona, Jordi 
Bergadà i Masquef per Tarragona, i Joan Josep Curto i Reverté per l'Ebre. Van quedar igualment 
proclamats, els candidats únics a Delegats de totes les Delegacions: Lluís Piqué i Sancho (Bages-
Berguedà); Albert Nebot i Vilaseca (Osona); Josep Milà i Alba (Vallès); Jaume Torrent i Genís 
(Alt Empordà); Daniel Mallarach i Macias (Garrotxa-Ripollès); i Ricard Lobo i Sastre (Pirineu).  
 
Pel que fa a l’elecció dels 200 representants a l'Assemblea General, el passat 3 de maig també van 
quedar proclamades les candidatures úniques presentades a les circumscripcions de Girona, Ebre, 
Lleida i Tarragona. Resten pendents d’escrutini els vots que estableixen els representants a 
l’Assemblea General del Col·legi i de la Junta General de la Demarcació de Barcelona.   
 
Els resultats definitius es faran públics el 13 de juny per part de la Junta Electoral Central en el 
transcurs de la Junta de Govern a celebrar després de les eleccions del 31 de maig amb els càrrecs 
anteriors. Els nous càrrecs elegits de Junta de Govern i de Juntes Directives de les diferents 
Demarcacions prendran possessió en el termini màxim d’un mes a partir de l’elecció. 

Per a més informació: 
COAC. Departament de Comunicació. Plaça Nova 5. 08001 Barcelona. Tel: 93 306 78 45.  

Carme Polo (cpolo@coac.net) o Laura Bayo (lbayo@coac.net). 


