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ORFEÓ

CATALA

ACTA DE LA MESA ELECTORAL
Dilluns, 30 de juny del 2014

A Barcelona el dia 30 de juny del 2014, a l'Oficina d'Atenció al
Soci de l'Orfeó Catala, es reuneix la Mesa Electoral presidida
pel Sr. Jaume Martí Llobet (soci ordinari excantaire número
21.587) i formada per la Sra. Elena Gómez Bernal (socia
ordinaria número 23.651), el Sr. Francesc X. Puig Rovira (soci
ordinari número 15.650) i el Sr. Marc Canals Buisan (soci
cantaire número 21.576).
Hi assisteixen com a convidats els interventors de les
candidatures acceptades al procés electoral: el Sr. Jaume
Masferrer i Voltas, per la candidatura de la Sra. Mariona
Carulla i el Sr. Gabriel Sagarra Montserrat, per la candidatura
del Sr. Pau Duran. A I'annex 1 d'aquesta acta s'adjunten les
autoritzacions deis dos interventors.
També hi assisteixen com a assessors de la Mesa Electoral, el
Sr. Joan Pena, director deis Serveis Jurídics i el Sr. Albert
Roura, director de l'Oficina d'Atenció al Socio

ACORDEN:

-,"- -'-" .
J
?
,
<--./

1.- Que les sessions informatives de cada candidatura amb els socis
de l'Entitat, se celebraran a la Sala d'Assaig de l'Orfeó Catala, i es
faran de la manera següent, després d'haver decidit I'ordre
d'intervenció deis dos candidats en un sorteig que s'ha fet en aquesta
mateixa reunió:
El dijous 10 de juliol, de 18'00 a 19'00 hores intervindra la
candidatura de la Sra. Mariona Carulla i de les 19'15 a les 20'15
hores intervindra la candidatura del Sr. Pau Duran.
El dimecres 16 de juliol, de 18'00 a 19'00 hores intervindra la
candidatura del Sr. Pau Duran i de les 19'15 a les 20'15 hores
intervindra la candidatura de la Sra. Mariona Carulla.
Per fomentar la participació, aquests actes informatius es
comunicaran previament per carta a tots els socis. D'aquesta manera
queda contestada la petició del Sr. Pau Duran (Annex 11)
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Les dues candidatures es comprometen a demanar amb temps
suficient els requeriments tecnics especials que puguin necessitar per
a aquests actes.

2.- Que la petició per celebrar un debat entre els dos candidats a
president, que ha presentat el Sr. Josep Salvat, portaveu de la
candidatura del Sr. Pau Duran, (annex III) es considera acceptada
per la Mesa Electoral amb la condició que les dues candidatures hi
estiguin d'acord. Malgrat la bona predisposició de totes dues,
s'emplacen per a més endavant per concretar-ne els detalls .
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3.- Que I'enviament d'informació electoral de les dues candidatures i
del material necessari per garantir la possibilitat que els socis puguin
votar per correu es fara de la manera següent:
- Les dues candidatures hauran de Iliurar directament el material
electoral a I'empresa que l'Associació ha contractat per fer aquesta
feina abans de les 15'00 hores del dilluns 7 de juliol del 2014,
atenent per a la fixació d'aquest termini la petició del Sr. Gabriel
Sagarra.

_____~;---_ ___ Les dades d'aquesta empresa són:

Sr. Caries Carbonell
SPM

CI

Química, 7

08740
Telefon:

Naus 9 i 10

Sant Andreu de la Barca
93 682 33 51

A efectes informatius i d'arxiu, les dues candidatures es
comprometen a lIiurar a la Mesa Electoral, abans de les 15'00 hores
del dilluns 7 de juliol del 2014, un exemplar del material electoral que
decideixin distribuir.
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. Finalment, la Mesa Electoral valora les peticions deis interventors:

a) El Sr. Gabriel Sagarra demana que se li Iliuri el cens de socis de
l'Orfeó Catala amb les dades personals. La Mesa Electoral no pot
accedir a aquesta petició, atenent al que estableix la Llei de Protecció
de Dades.
b) El Sr. Gabriel Sagarra demana que es Iliurin a la candidatura que
representa, entre 300 i 500 butlletes i sobres electorals. Escoltats i
analitzats els arguments aportats pels dos interventors la Mesa
Electoral
considera que no procedeix fer aquest Iliurament
suplementari.
c) Les dues candidatures es comprometen a utilitzar per a les seves
comunicacions amb la Mesa Electoral, únicament I'adre<;a de correu
socis.orfeocatala@palaumusica.cat La Mesa Electoral no podra
atendre les comunicacions que no es facin per aquesta via.

Llegida aquesta acta i en senyal de conformitat signen els membres
de la Mesa Electoral,

\

Jaume Martí
President de la Mesa Electoral
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Can , Is Buisan
__
\
Membre d'~ la Mesa Electoral
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Elena Gómez Bernal
Membre de la Mesa Electoral

Francesc Puig Rovlra
Membre de la Mesa Electoral
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Albert Roura
De:
Enviat:
Per a:

Ale:
Tema:

Mariona Garulla [MarionaGaru lla@lafont.cat]
dilluns, 30 / juny / 201418:17
Socis Orfeó Gata la
Albert Roura
Autorització interventor

Per la present autoritzo a Jaume Masferrer Voltas a representar la meva candidatura com a
interventor davant la mesa electoral
Enviado desde mi iPhone
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Albert Roura
De:
Enviat:
Per a:
Alc:

Tema:

pablo dbt [pablodbt@gmail.com]
dilluns, 30 / juny / 2014 18:09
APABCN Gabriel; Socis Orfeó Catala; Albert Roura
alonso cuevi llas jose felix; Jaume Martí i Llobet
Re: Nomenament interventor SdO

Pau Duran, cap de la candidatura Socis de l'Orfeo, confirmo la designacio de Gabriel Sagarra com a Interventor de la
nostra candidatura davant de la Mesa Electoral.
Pau Duran
iPh pdbt
El 30/06/2014, a les 12.33, APABCN Gabriel <gsagarra@apabcn.cat> va escriure:
Sr Jaume Marti
Li envio la meva comunicació com a interventor
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Gabriel Sagarra Montserrat
Arquitecte Tecnic 7.618
Canigo, 1408480 L'Ametlla del Valles (BCN)
TF. 938432299 FAX 938432556
e_mail:gsagarra@apabcn.cat
web: www.gabrielsagarra.com
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ADVERTENCIA IMPORTANT
Aquest missatge pot contenir informació confidencial ilo privilegiada. Si no en sou el destinatari o una persona expressament autoritzada per
rebre'l, no I'heu d'utilitza r, cop iar, reenviar o distribuir, ni heu disposar, de la manera que sigui, de la informació que inclou. Si heu rebut aquest
missatge per error, si us plau, feu-ho saber a I'em issor mitjan9ant una res posta immed iata i esborreu-Io. Moltes gracies.
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Este mensaje puede contener información confidencial ylo privileg iada . Si no es su destinatario o una persona expresamente autorizada para
recibirlo no lo debe utilizar, cop ia r, reenviar o distribuir, ni disponer, de la manera que sea, de la información que contiene. Si ha recibido este
ieo",e poc e"", poc
"bec " eml,oc medl,"!e o"' o","e," lomedl", y "c""o. M"",,, ,,,,,,,
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<interventorcarta. pdf>
<DNI GABRIEL.pdf>
<140627 carta debat a Palau.pdf>
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Albert Roura
De:
Enviat:
Per a:
Tema:

Pilar Casanovas
divendres, 27 / juny / 2014 14: 11
Albert Roura
RV: Reunió amb col. lectius del Palau de la Música

----- Missatge original----De: pdbt gmail [mailto:pablodbt@gmail.com ]
Enviat: divendres, 27 / juny / 2014 14:05 Per a: Jaume Marti i Llobet
A/c: Pilar Casanovas; Secretaria Orfeó Catala
Tema: Reunió amb col.lectius del Palau de la Música

~

Sr President Mesa Electoral
Li proposo una reunió el dimarts 1 de juny a les 13.00 per que ens posi en contacte i

~ organitzi reunions amb els diversos col.lectius que formen part de l'entitat:

~~ Treballadors, Cantaires deIs Cors amateurs, Escola Coral, Cor de Cambra, Directors, Comite
d'empresa, etc. en els dies immediatament següents, en condicions d'equitat amb l'altre
candidatura.
Espero confirmació de la reunió,
Atentament,

1

Associació Orfeó Catala
Palau de la Música Catalana
Mesa electoral 2014
Barcelona, a 27 de juny de 2014

Benvolguts senyors,

Els fem arribar aquesta carta per proposar-Ios un debat obert el proper 10 de juliol
entre els dos candidats a la presidencia de l' Associació Orfeó Catala: la senyora
Mariona Carulla i el senyor Pau Duran. Opinem que aquest debat és necessari -avui
més que mai- per la institució, per posar en comú les idees i per parlar del futur de
l' entitat.
Pensem que seria un gran exercici de transparencia de l' entitat i alhora de confian~a
davant l' opinió pública: ambdós candidats podrien exposar els seus programes de forma
oberta. En un exercici democratic els socis assistents puguin participar fent preguntes i
donant a coneixer les seves propostes sobre com s' imaginen l' Orfeó Catala del segle
XXI.
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Aquesta conversa oberta al soci i connectada amb la societat seria la millor manera de
transmetre els punts forts i no tan forts deIs models de gestió que proposen els
candidats així com la importancia de donar a coneixer el finan«ament de l' Associació
Orfeó Catala.
Aquest debat aniria en benefici deis nostres socis i ajudaria a projectar en positiu la
imatge de l'Orfeó Catala vers la societat catalana. Cap espai millor per dm-Io a terme
que el propi edifici noucentista de la nostra estimada associació, el Palau de la Música
Catalana.
Restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que aquesta proposta els pugui
suscitar i estem oberts a parlar-ne en una reunió personal en els propers dies per posar
fil al ' aguIla i ultimar-ne els detalls. Agralm la seva confian«a.

Ben cordialment,

Josep Salvat
Portaveu
Candidatura Socis de 1'Orfeó

