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Presentades les candidatures que opten a les eleccions del Col·legi, tant a Òrgans Centrals 

com a les cinc Demarcacions (Barcelona, Ebre, Girona, Lleida, Tarragona) 
 
EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA CELEBRA ELECCIONS 

EL 31 DE MAIG DE 2006 
 
Barcelona, a 3 de maig de 2006.- El proper dimecres 31 de maig se celebraran les eleccions a la 
junta de govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) així com a les juntes directives de 
les cinc Demarcacions col·legials (Barcelona, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona) i a les seves 
Delegacions corresponents. També s’escolliran els 200 representats de l’assemblea general del 
COAC. El cens d’arquitectes col·legiats (a 31 de desembre de 2005) està format per 9.017 
professionals: 7.496 (Barcelona); 666 (Girona); 420 (Tarragona); 334 (Lleida) i 101 (Ebre). 
 
Avui dimecres 3 de maig s’han donat a conèixer les candidatures que opten a la Junta de Govern 
del COAC així com a cadascuna de les Demarcacions.  Per a la Junta de Govern del COAC s’han 
presentat tres candidatures, encapçalades per: 

• Sr. Jesús Alonso i Sáinz, actual degà del Col·legi i que opta així a la reelecció després de 
guanyar les eleccions l’any 2002. Ex-president de la Demarcació de Barcelona (1994-
2002) 

• Sr. Jordi Ludevid i Anglada, actual president de la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
des de l’any 2002. Ex-delegat de la Delegació del Bages- Manresa de la Demarcació de 
Barcelona (1998-2002). 

• Sra. Anna Puig-Pey, ex-membre de la junta de govern del Col·legi (1998-2002) i de la 
Demarcació de Barcelona (1993-1997). 

 
A la junta directiva de la Demarcació de Barcelona s’ha presentat dues candidatures: Antoni 
Amorós i Lluís Xavier Comerón. A la Demarcació de Lleida opten dues llistes encapçalades per 
Montse Giné i Melitó Camprubí. A les Demarcacions de Girona, Tarragona i Ebre només s’ha 
presentat una única llista, tal i com ja va succeir en les darreres eleccions l’any 2002. Per Girona, 
la llista l’encapçala Josep Riera. A Tarragona, Jordi Bergadà encapçala la candidatura única, 
mentre que Joan Curto és candidat únic per a l’Ebre. Aquestes tres candidatures úniques 
suposen la proclamació directa al front de les respectives juntes.  
 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és l’entitat col·legial que agrupa els arquitectes a 
Catalunya i que vetlla pel correcte exercici de la professió i per una arquitectura de qualitat. És 
l’entitat col·legial en qui la societat, a través de l’administració pública, delega la funció de control 
de la millora de les condicions de l’espai habitable mitjançant la regulació de l’activitat dels 
professionals. Realitza el control dels treballs professionals, per garantir el compliment de les 
normatives i el correcte exercici de l’arquitectura a través del visat dels projectes. És present a tot 
Catalunya a través d’una xarxa de setze seus  que presenten servei als col·legiats i als ciutadans 
amb la voluntat d’estar a prop dels professionals i de tothom qui requereixi informació i 
assessorament en tots aquells temes propis de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme.  
 
A les darreres eleccions, que es van celebrar el maig de 2002, van sorgir la següent composició 
de Junta de Govern del Col·legi: Jesús Alonso i Sáinz (Degà del COAC); Jordi Ludevid i 
Anglada  (President de la Demarcació de Barcelona); Carlos Vergés i Alonso (President de la 
Demarcació de l’Ebre); Carles Bosch i Genover (President de la Demarcació de Girona, 
substituït per Josep Riera i Micaló a 17 de juny de 2004); Pere Robert i Sampietro (President de 
la Demarcació de Lleida); Jordi Bergadà i Masquef (President de la Demarcació de Tarragona). 

 
 


