Mariona Carulla és elegida presidenta de
l’Associació Orfeó Català

Mariona Carulla ha renovat el seu càrrec com a presidenta de l’Orfeó
Català. Foto: Antoni Boﬁll
La candidatura encapçalada per Mariona Carulla, l’única que s’ha presentat a les Eleccions a la Junta
Directiva de l’Associació Orfeó Català, ha estat reelegida en els comicis celebrats avui, 24 de juliol, en la
reunió de l’Assemblea General Ordinària celebrada al Petit Palau.
El resultat ha estat de 482vots a favor, del total de 520 vots emesos. D’altra banda, 21 socis en votat en
blanc i 17 vots han estat nuls.

Mariona Carulla dipositant el seu vot a les urnes de l’Orfeó Català.
Foto: Antoni Boﬁll
Un cop acabada la votació i el recompte, Mariona Carulla ha pres possessió del càrrec com a presidenta de
la nova Junta Directiva. Tot seguit ha manifestat la seva satisfacció, donant les gràcies a tots als socis,
cantaires, ex cantaires, mecenes, treballadors i institucions que formen part de l’Associació Orfeó Català.
Carulla ha anunciat una nova etapa en què la Junta seguirà treballant amb la mateixa il·lusió, compromís i
rigor, tal i com s’ha fet ﬁns ara. Un projecte que té com a objectiu continuar situant l’Orfeó Català i el cant
coral al centre d’una proposta artística caracteritzada per l’excel·lència, la catalanitat, la participació i el
compromís social.
La nova Junta Directiva de l’Orfeó Català, incorporats els vocals cantaires, està formada per:
Presidenta: Mariona Carulla Font
Vicepresident primer: Àlex Robles Fitó
Vicepresident segon: Antoni Ros-Marbà
Secretari primer: Joan Vallvé Ribera
Secretari segon: Carlos Cuatrecasas Targa

Tresorer: Joan Manuel Soler Pujol
Arxiver-bibliotecari: Joaquim Borràs Gómez
Primer vocal: Emilio Àlvarez Costa
Segon vocal: Jaume Ayats Abeyà
Tercera vocal: Berta Manresa Abella
Quart vocal: Joan Oliveras i Bagués
Cinquena vocal: MariaGlòria Renom Vallbona
Sisè vocal: Adrià Santasusagna Riu
Setena vocal: Assumpta Terrés Bovet
Vuitè vocal: Joaquim Uriach Torelló
Vocals cantaires: Tamar Aguilar, Eduard Capell, Anna Rodés i Mireia Valls.

