Acord de proclamació de candidatures i determinació de les
delegacions territorials habilitades per a exercir el vot anticipat

La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià en funcions, acorda, a proposta de la Comissió
Electoral i prèvia comprovació dels requisits establerts pels Estatuts i el Reglament Electoral de
la nostra entitat, proclamar la validesa de l’única candidatura presentada per a la renovació dels
càrrecs de la Junta Directiva, la qual es fa pública tot seguit.
Així mateix, amb la finalitat de facilitar la participació en el procés electoral, la Comissió Electoral
ha determinat les delegacions territorials on d’acord amb la convocatòria d’Assemblea General
Extraordinària per al proper 26 de febrer, podran exercir el seu dret de vot de forma anticipada el
dia 25 de febrer. També es podrà exercir per primera vegada en la història de la nostra entitat el vot
electrònic.

Toni Gisbert,
secretari d’Acció Cultural del País Valencià
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Candidatura a Junta Directiva
d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

Toni Gisbert

Tomàs Llopis

candidat a secretari

candidat a vicesecretari

Llicenciat en Història i
Geografia. Professor de
Geografia i Història. Ha estat
membre del BEA i del MOC. Ha
treballat en ACPV, on ha exercit
responsabilitats diverses.

Catedràtic de literatura en
ensenyament secundari, com
a escriptor ha publicat llibres
de caràcter didàctic sobre
llengua i literatura, dos llibres
de poemes i dues novel·les.
Forma part de la Secció
d’Ensenyament d’ACPV.

Enric Cogollos

Anna Gascon

candidat a vocal segon

candidata a vocal primera

Diplomat en Relacions Laborals
per la Universitat de València.
Professional de l’àmbit dels
Recursos Humans des de 1997. Ha
col·laborat en diverses etapes a
ACPV i és soci des de 1995.

Llicenciada en Filologia catalana
per la Universitat de València.
Professora de Llengua i literatura
a l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia.
Membre d’1entretants (Xarxa
cooperativa de professorat per
l’ensenyament en valencià).
Autora de guies didàctiques del
Correllengua.
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Relació de delegacions territorials habilitades per a votació
anticipada el dia 25 de febrer i horaris de votació
Alacant - Universitat d’Alacant - Sala de Juntes I de la Seu Universitària - Ramón y Cajal, 4. Sant
Vicent del Raspeig
De 17’30 a 19:30h
Alcoi - Centre Ovidi Montllor – ACPV Alcoià-Comtat - C/ Vistabella, 8
De 17h a 19’30h
Castelló – Espai Menador (aula 108) – Pl. de l’Hort dels Corders, 4
De 17h a 19h
Elx - Casal d’ACPV d’Elx – Carrer Sant Jordi, 2
De 17h a 19’30h
Gandia - Casal Fundació Jaume I-ACPV de la Safor-Valldigna - Dona Teresa, 2
De 17h a 19’30h
Llíria - Casal d’ACPV del Camp de Túria - Av. dels Furs, 17, baix dreta
De 17h a 19’30h
Ontinyent - Espai Jove d’Ontinyent – C/ Ramon Llin, s/n
De 17h a 19’30h
Pedreguer - Casal Jaume I-ACPV de Pedreguer – C/ València, 12-B
De 17h a 19’30h
Carcaixent – Centre d’empreses – C/ de la Marquesa de Montortal, 54
De 19h a 21h.

Assemblea extraordinària i votació el dia 26 de febrer a València
València
Octubre Centre de Cultura Contemporània
C/ Sant Ferran, 12
De 12 a 14h.

Vot electrònic
Es podrà exercir el vot electrònic des del 17 de febrer fins al 24 de febrer. Es podrà sol·licitar
aquesta modalitat de vot fins el 13 de febrer. Informeu-vos de les condicions ací.
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