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Acta Junta Electoral Central 
 

 

Lloc: Seu Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya  

 (Rambla Catalunya, número 10, principal, Barcelona) 

Data: Dilluns, 3 de març de 2014 

Hora: 12.00h 

 

Assistents: Xavier Mas de Xaxàs (President), Enric Frigola Viñas (Secretari), Narcís 

Genís (Vocal), Josep Lluís Cadena (Vocal) i Montserrat Rius (Vocal). Excusen la seva 

assistència: Ignasi Soler, Amparo Moreno i Arnau Nadeu. 

 

La Junta Electoral Central (en endavant “JEC”) ha quedat vàlidament constituïda a les 

12.05h amb la presència de la meitat més un dels seus components. De conformitat amb 

el que disposa l’article 69 dels Estatuts col·legials (DOGC de 4 de febrer de 2014) i 

l’article 30 del Reglament Intern de Règim Electoral (DOGC de 4 de febrer de 2014), la 

JEC ha tractat com a únic punt de l’ordre del dia la proclamació de les candidatures que 

poden concórrer a les eleccions col·legials convocades per la Junta de Govern el dia 5 

de febrer de 2014. 

 

El President de la JEC informa que s’ha presentat una única candidatura per a ocupar el 

càrrec de Degà, i una única candidatura per a ocupar els càrrecs de cada una de les 

Juntes de Demarcació del Col·legi (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Catalunya 

Central i Terres de l’Ebre). 

 

La JEC ha analitzat cada una de les candidatures presentades per tal de comprovar si 

tant els candidats com les candidatures compleixen amb els requisits fixats en els 

Estatuts i en el Reglament Intern per a poder concórrer a les eleccions, i en relació amb 

cada una d’elles s’ha acordat el següent: 

 

 

Proclamació de la Candidatura al Deganat 

 

Per a la candidatura al Deganat, el dia 27 de febrer de 2014 es va presentar una única 

candidatura anomenada “Més Periodisme” que presenta per Degana a la senyora Neus 

Bonet i Bagant (col·legiada número 90130). 

 

La candidatura ha rebut un total de 240 avals vàlids (el mínim era de 193 avals), dels 

quals 176 corresponen a la Demarcació de Barcelona, 18 a la Demarcació de Lleida, 17 

a la Demarcació de Tarragona, 10 a la Demarcació de la Catalunya Central, 16 a la 

Demarcació de Girona i 3 a la Demarcació de les Terres de l’Ebre. 

 

La JEC ha comprovat que tant la persona candidata com la candidatura compleixen els 

requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per tal de poder ésser proclamada. En 

conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura, de conformitat amb 

el que estableix l’article 68.4 dels Estatuts i l’article 25.1 del Reglament, la Junta 

Electoral Central ha acordat proclamar automàticament elegida Degana a la 

senyora Neus Bonet i Bagant, sense necessitat de celebrar votacions per a cobrir 

aquest càrrec. 
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Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de Girona 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de Girona, el dia 27 de febrer de 2014 es 

va presentar una única candidatura anomenada “Ara toca Periodisme” integrada pels 

següents membres: 

 

Junta de la Demarcació de Girona 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

President Joan Ventura Brugulat 91101 

Vicepresidenta Laura Fanals Gubau 06054 

Secretària Sílvia Planas Dalmau 13102 

Tresorer Jaume Serra Saguer 90280 

Vocal Xavier Masachs Peracaula 10040 

Vocal Tània Tàpia Díaz 11220 

 

La candidatura ha rebut un total de 43 avals vàlids (el mínim era de 14). 

 

La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Ara toca 

Periodisme” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per tal de 

poder ésser proclamada.  

 

En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de Girona, de conformitat amb el que estableix 

l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta Electoral Central ha 

acordat proclamar automàticament elegida la candidatura “Ara toca Periodisme”, 

i per tant, sense necessitat de celebrar votacions els sis membres de la candidatura 

han quedat elegits per a ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació de Girona. 

 

  

Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de les Terres de l’Ebre 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de les Terres de l’Ebre, el dia 27 de febrer 

de 2014 es va presentar una única candidatura anomenada “Periodisme amb futur” 

integrada pels següents membres: 

 

Junta de la Demarcació de les Terres de l’Ebre 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

Presidenta Sílvia Tejedor Barrios 00012 

Vicepresident Joan-Josep Carot Blade 89275 

Secretària Sofia Cabanes Balanza 10031 

Tresorera Rosa Maria García Moreno 12259 

Vocal Andreu Caralt Giménez 12038 

Vocal Roser Royo Tomás 12258 

 

La candidatura ha rebut un total de 2 avals vàlids (el mínim era de 2 avals). 
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La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Periodisme 

amb futur” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per tal de 

poder ésser proclamada. 

 

En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de les Terres de l’Ebre, de conformitat amb el que 

estableix l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta Electoral 

Central ha acordat proclamar automàticament elegida la candidatura “Periodisme 

amb futur”, i per tant, sense necessitat de celebrar votacions, els sis membres de la 

candidatura han quedat elegits per a ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació 

de les Terres de l’Ebre. 

  

 

Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de Tarragona 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de Tarragona, el dia 27 de febrer de 2014 

es va presentar una única candidatura anomenada “Més Periodisme” integrada pels 

següents membres: 

 

Junta de la Demarcació de Tarragona 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

Presidenta Sara Sans Casanovas 02011 

Vicepresidenta Ivet Batet Rius 00162 

Secretari Marc Càmara Turull 13216 

Tresorera Raquel Sans Guerra  12051 

Vocal Núria Valls Fonayet 00053 

Vocal Esteve Giralt Torras 13016 

 

La candidatura ha rebut un total de 19 avals vàlids (el mínim era d’11 avals). 

 

La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Més 

Periodisme” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per a poder 

ésser proclamada, a excepció del senyor Marc Càmara Turull que no compleix les 

condicions per tal de poder ésser exigible com a membre de la Junta de Demarcació, 

doncs no té sis mesos d’antiguitat col·legial comptats des de la data de convocatòria de 

les eleccions que exigeixen l’article 66.1a) dels Estatuts i 3.1a) del Reglament.  

 

En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de Tarragona, de conformitat amb el que estableix 

l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta Electoral Central ha 

acordat proclamar automàticament elegida la candidatura “Més Periodisme”, i per 

tant, sense necessitat de celebrar votacions, els membres de la candidatura han 

quedat elegits per a ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació de Tarragona a 

excepció del secretari: 
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Junta de la Demarcació de Tarragona 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

Presidenta Sara Sans Casanovas 02011 

Vicepresidenta Ivet Batet Rius 00162 

Secretari (vacant)  

Tresorera Raquel Sans Guerra  12051 

Vocal Núria Valls Fonayet 00053 

Vocal Esteve Giralt Torras 13016 

 

En aquest sentit, de conformitat amb el que disposa l’article 69.3 dels Estatuts i 30.3 del 

Reglament, la JEC acorda notificar al senyor Marc Càmara Turull la seva exclusió com 

a candidat a Secretari de la Junta de Demarcació de Tarragona, motivant la decisió de la 

Junta. 

 

En darrer lloc, atès que la Junta de Demarcació de Tarragona es constituirà amb el 

càrrec de Secretari vacant, per aplicació analògica de l’article 53.4 dels Estatuts 

col·legials, s’acorda requerir a la nova Junta de Demarcació de Tarragona per tal que en 

el termini de dos mesos nomeni d’entre totes les persones col·legiades de la Demarcació 

una persona col·legiada que ocuparà el càrrec vacant de Secretari, havent de sotmetre 

aquesta decisió a la ratificació de la propera assemblea general de demarcació que es 

celebri. 

 

 

Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de la Catalunya Central 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de la Catalunya Central, el dia 27 de 

febrer de 2014 es va presentar una única candidatura anomenada “Candidatura unitària 

de la Catalunya Central” integrada pels següents membres: 

 

Junta de la Demarcació de la Catalunya Central 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

President Gonzal Mazcuñán Boix 93033 

Vicepresident Enric Badia Aztarian 90126 

Secretària Eva Ripoll Rius 12073 

Tresorer Jesús Sagués Llombart 91421 

Vocal Abel Gallardo Soto 08081 

Vocal Anna Suárez Grau 10093 

 

La candidatura ha rebut un total d’11 avals vàlids (el mínim era de 6 avals). 

 

La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Candidatura 

unitària de la Catalunya Central” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el 

Reglament per tal de poder ésser proclamada. 
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En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de la Catalunya Central, de conformitat amb el 

que estableix l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta 

Electoral Central ha acordat proclamar automàticament elegida la candidatura 

“Candidatura unitària de la Catalunya Central”, i per tant, sense necessitat de 

celebrar votacions, els sis membres de la candidatura han quedat elegits per a 

ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació de la Catalunya Central. 

 

 

Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de Lleida 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de Lleida, el dia 27 de febrer de 2014 es 

va presentar una única candidatura anomenada “Avenir Periodístic” integrada pels 

següents membres: 

 

Junta de la Demarcació de Lleida 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

President Rafael Gimena Molina 96029 

Vicepresident Jesús Riverola Maso 91064 

Secretari Josep Ramon Ribé Setó 06129 

Tresorera Àngels Antón Brandts 03070 

Vocal Mònica Mombiela Casas 07096 

Vocal Eva Pelegrí Bobet 99032 

 

La candidatura ha rebut un total de 51 avals vàlids (el mínim era de 7 avals). 

 

La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Avenir 

Periodístic” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per tal de 

poder ésser proclamada. 

 

En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de Lleida, de conformitat amb el que estableix 

l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta Electoral Central ha 

acordat proclamar automàticament elegida la candidatura “Avenir Periodístic, i 

per tant, sense necessitat de celebrar votacions, els sis membres de la candidatura han 

quedat elegits per a ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació de Lleida. 

  

 

Proclamació de la Candidatura a la Junta de Demarcació de Barcelona 

 

Per a la candidatura a la Junta de Demarcació de Barcelona, el dia 27 de febrer de 2014 

es va presentar una única candidatura anomenada “Més Periodisme” integrada pels 

següents membres: 
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Junta de la Demarcació de Barcelona 

Càrrec Nom Núm. Col·legiat 

President Marc Vidal Juanola 00041 

Vicepresidenta Gemma Torrents Bové 04100 

Secretari Jordi Navarro i Domènech 86050 

Tresorer Josep Maria Martí Martí 86221 

Vocal Ismael Nafría Mitjans 95016 

Vocal Ramon Besa i Comprubí 88057 

Vocal Mònica López Ferrado 99171 

Vocal Alícia Oliver Rojo 89232 

Vocal Carles Prats Padrós 99059 

Vocal Francesc Canosa Farran 01003 

Vocal Sílvia Cobo Juárez 13162 

Vocal Jordi Basté Duran 91348 

Vocal Laia Forès Farré 06016 

Vocal Núria De José Gomar 96055 

Vocal Teresa Turiera-Puigbò Bergadà 91377 

 

La candidatura ha rebut un total de 167 avals vàlids (el mínim era de 153 avals). 

 

La JEC ha comprovat que tant les persones candidates com la candidatura “Més 

Periodisme” compleixen els requisits fixats en els Estatuts i en el Reglament per tal de 

poder ésser proclamada. 

 

En conseqüència, atès que només s’ha presentat una única candidatura per tal d’ocupar 

els càrrecs de la Junta de Demarcació de Barcelona, de conformitat amb el que estableix 

l’article 68.5 dels Estatuts i l’article 25.2 del Reglament, la Junta Electoral Central ha 

acordat proclamar automàticament elegida la candidatura “Més Periodisme”, i per 

tant, sense necessitat de celebrar votacions, els quinze membres de la candidatura 

han quedat elegits per a ocupar els càrrecs de la Junta de Demarcació Barcelona. 

 

 

En darrer lloc,  havent-se proclamat totes les candidatures automàticament elegides per 

a ocupar els càrrecs de Degana, i de les sis Juntes de Demarcació, de conformitat amb el 

que disposa l’article 58.2 del Reglament, la JEC acorda publicar els resultats. 

 

 

Sense més temes a tractar, a les 13.55h finalitza la sessió. 

 

 

 

 


