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NOTA DE PREMSA 

 
LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER LLUÍS COMERÓN GUANYA LES 

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

Alta participació i suport majoritari al canvi endegat fa 4 anys  
 
Barcelona, a 5 de maig de 2010.- La candidatura de Lluís Comerón ha guanyat per clara majoria 
les eleccions a degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, després d’obtenir 1.261 vots (50,1%), 
enfront dels 672 (26,7%) de Josep Maria Dedéu i els 443 obtinguts (17,6%) per la candidatura de 
Lluís Alonso. La participació a aquestes eleccions ha estat de més de 2.500 arquitectes, el que 
suposa un 25 % aproximadament del total dels 10.008 arquitectes censats. 
 
La candidatura a Junta de Govern de Lluís Comerón, guanyadora de les eleccions, està integrada 
per M. Assumpció Puig i Hors (secretaria), Jordi Bergadà i Masquef (tresorer), Fernando Marzà, 
Enric Mir i Teixidor, Manuel Ruisanchez i Capelastegui i Cecília Obiol Cordón (vocals). Comerón 
valora els resultats positivament: “en aquests moments de crisi que afecta de manera 
especialment intensa als arquitectes, el col·lectiu professional ha dipositat majoritàriament la seva 
confiança en un projecte de transformació col·legial ambiciós i ben definit. Ara hem de potenciar la 
transformació iniciada a l’anterior legislatura, recuperant la il·lusió per la professió i la confiança en 
la institució. Hem de saber reinventar-nos a partir del potencial dels nostres valors i les nostres 
capacitats per posar els nostres coneixements al servei de la societat”. 
 
A la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona ha guanyat la candidatura encapçalada per  
Antoni Casamor i Maldonado, amb 934 vots (52,7%). Guillem Costa i Calsamiglia, ha obtingut 
474 vots (26,7%) i Ignasi Riera i Mas, ha obtingut 268 vots (15,1%). El cens a la Demarcació de 
Barcelona és de 8.290 arquitectes, i ha registrat una participació del 21,4% . 
 
A la Junta Directiva de la Demarcació de Girona ha guanyat la candidatura encapçalada per 
Frederic Cabré i Segarra, amb 186 vots (64,3%). Joan Torner i Corcoy, ha obtingut 98 vots 
(34%). El cens a la Demarcació de Girona és de 746 arquitectes, i ha registrat una participació del 
33,2% . 
 
A la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona ha guanyat la candidatura encapçalada per 
Josep Llop i Tous, amb 151 vots (50 %). Anton Bultó, ha obtingut 20 vots (7%), mentre que 
Joan Tous i Gomà-Camps ha obtingut 129 vots (43%). El cens a la Demarcació de Tarragona és 
de 481 arquitectes, i ha registrat una participació del 60,3% . 
 
A les Juntes Directives de les Demarcacions de l’Ebre i Lleida ja van ser proclamats, en data 12 
d’abril de 2010 en no tenir oponents, els candidats Joan Josep Curto i Reverté i Montserrat 
Giné i Macià, respectivament. Pel que fa a la participació a les eleccions al deganat del COAC, a 
l’Ebre ha estat d’un 25,9% mentre que a Lleida ha arribat al 35,6%. Van quedar igualment 
proclamats Ramon Bacardit i Reguant, Miquel Sitjà Domènech, Josep Milà i Albà, Mar Pelach i 
Pànker i Esteve Corominas i Noguera, com a candidats únics a Delegats de les Delegacions del 
Bages- Berguedà, Osona, Vallès, Alt Empordà i Garrotxa-Ripollès, respectivament.  
 
Els resultats definitius es faran públics l’11 de maig per part de la Mesa Electoral Central. 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.  
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Jornada de normalitat a l’espera de verificar els vots electrònics del Vallès 
La jornada electoral es va desenvolupar amb completa normalitat a totes les demarcacions i 
delegacions del COAC, amb una única incidència registrada a la Delegació del Vallès, que afecta 
només al procediment de recollida de l’acreditació per a l’emissió del vot electrònic en aquesta 
delegació. La Mesa Electoral Electrònica ha decidit, mentre estudia totes les circumstàncies 
d’aquesta incidència, mantenir en suspens el recompte dels vots emesos de forma electrònica a la 
Delegació del Vallès, aproximadament uns 70 (2,9% del total), que d’aquesta forma resten 
pendents de incorporar a l’escrutini. 
 
 
 
 


