
 
 

 

 
 
 
 

ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 3 
Data: 6 de juny de 2017  
Caràcter: extraordinari 
Horari: de 18.15 h a 18.35 h  
Lloc: Consell de Districte de Sant Andreu 
 
Assistents  
 
Presidenta del Consell  
Montserrat Benedí i Altés (GMERC-AM)  
 
Regidora del Districte  
Carmen de Andrés (GMPSC) 
 
Consellers i conselleres  
Blanca Port Gimeno (GMDBComú-E) 
Josep Alberjón Fumanal (GMDBComú-E) 
José M. Fanlo Ruiz (GMDBComú-E) 
Elvira Juncosa i Román (GMDBComú-E) 
Felipe López-Aranguren Quiñones (GMDBComú-E) 
Jordi Gimeno Pérez (GMDBComú-E) 
Antoni Corbella i Jané (GMDBComú-E) 
Roger Mestre Fàbregas (GMDDEMOCRÀTA) 
Josep Vilà i Servià (GMDDEMOCRÀTA) 
Anna Satorra Sansano (GMDDEMOCRÀTA) 
Maria Ximena Gadea Pintos (GMDDEMOCRÀTA) 
Carlos Rodríguez i Escuredo (GMDERC-AM) 
Joaquim Pañart Sánchez (GMDERC-AM) 
Iván Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
Antonio Fortes Gutiérrez (GMDPSC-CP) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 
Jordi Obón Cabré (GMDC’s) 
María del Carmen Santana i González (GMDPPC) 
 
Secretària del Consell  
Laura Martínez Miragall 
 
 
Gerent  
M. Carme Turégano López 
 
  



 
 

 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Obre la sessió la Sra. Benedí, Presidenta del Consell, explicant que es tracta d’una plenari 
extraordinari per proposar les medalles d’honor de la ciutat de Barcelona de l’any 2017. 
Les propostes presentades són, a títol personal, la Sra. Cristina Clota com a presidenta 
del Club Patí Congrés i com a entitat, el Centre Cultural Els Catalanistes. Es dona la veu 
als grups municipals perquè facin els seus pronunciaments. 

Es dona la paraula al GMDPPC, la Sra. Santana. En primer lloc, felicita a Cristina i als 
Catalanistes per aquestes medalles. Des del seu punt de vista, valora a Cristina com a 
primera dona en un club esportiu i als Catalanistes com una entitat que porten més de 150 
anys al Districte. 

Ara pren la paraula el Sr. Marcos Rodríguez, del GMDC’s, agraint als guanyadors la seva 
gran tasca que realitzen a diari al barri. 

Es dona la paraula al Sr. Fortes, del GMDPSC-CP, que inicia la seva intervenció felicitant 
a les dues propostes, afegint que és un premi que haurien d’haver guanyat des de fa 
temps.  

A continuació intervé el Sr. Rodríguez Escuredo, del GMDERC-AM, exposant que per part 
del seu grup municipal donen suport a la proposta i es sumen a la felicitació dels altres 
grups a la Sra. Clota i l’entitat els Catalanistes.  

Posteriorment, es dona la paraula a la Sra. Gadea, del GMDDEMÒCRATA. Al ser l’últim 
grup de l’oposició en intervenir, no té molt més que afegir, només es reitera en les 
felicitacions, i considera que el premi al Centre Cultural els Catalanistes ha arribat tard, 
però ha arribat. També fa referència a la figura de la Sra. Cristina Clota, com a exemple 
de combinació de dona i esport al Districte.  

Per últim, la Sra. Port, del GMDBComú-E, dona el seu suport en nom del grup municipal a 
les dues candidatures proposades i els felicita per la gran tasca. 

Per acabar la sessió, la Presidenta del Consell agraeix a tots els grups municipals les 
seves intervencions i puntualitza que aquesta proposta serà elevada al Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona del proper mes de juliol, on es votaran. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 18.35 h.  

 

 

La secretària del Consell Vist i plau  
La Presidenta del Consell 

 

 


