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Caràcter: extraordinari 
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Laura de la Cruz Termes (GMDERC-AM)  
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Ordre del dia 

1. Proposta de designació de la Presidència del Consell, d’acord amb el tràmit previst 
a l’article 12 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes i l’article 22 
de la Carta Municipal de Barcelona  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president saluda els assistents i dona inici a la sessió extraordinària del Consell 
Plenari, amb un únic punt de l’ordre del dia, que és la proposta de designació d’un nou 
president, cosa que significa que ell deixarà de ser president del Consell de Ciutat 
Vella. En aquest sentit, expressa que ha estat una experiència apassionant, que ho ha 
intentat fer de la millor manera possible, tant pel que fa a les persones que havien 
d’intervenir en les sessions, tot i que ha hagut de marcar els temps, com amb totes les 
persones que formen part del Consell del Districte. Així mateix, manifesta que sempre 
ha intentat ser just i equànime amb tothom i ha intentat respectar molt sobretot la feina 
que fan els consellers i conselleres de districte, i remarca que vol posar molt en valor 
que en aquest Districte els consellers i conselleres, a més de fer de consellers i 
conselleres de districte, sovint fan de guerrillers i guerrilleres, ja que aquest districte 
requereix un esforç i una implicació fins i tot superior a la resta de districtes de la 
ciutat, i que tots i totes ho fan, siguin del partit que siguin. En resum, diu que només 
pot tenir bones paraules per la feina que fan els companys i companyes que es 
dediquen a aquesta primera línia de la política, a peu de carrer, front a front, amb les 
persones que tenen problemes, amb les entitats, etc. Per tot això, manifesta que 
només té paraules d’agraïment per la feina que fan i perquè creu que li han posat fàcil 
a l’hora de presidir les sessions.  

Tot seguit, fa també un reconeixement immens i un gran agraïment a totes les 
persones i entitats vinculades al món associatiu, ja sigui de manera formal o informal. 
Matisa que a Ciutat Vella els formalismes no estan sempre escrits en un paper. 
Remarca que sobretot en aquest any de pandèmia ha quedat més que demostrat que 
la solidaritat està molt per damunt de totes les etiquetes negatives que sovint es veuen 
a la premsa i als mitjans de comunicació al districte i als barris de Ciutat Vella. Precisa 
que per a ell és molt superior tot el que ha vist quant a solidaritat, implicació i iniciativa 
al llarg d’aquest temps i fa palès de nou un gran agraïment a totes les persones i 
entitats que s’hi deixen la pell dia a dia i que no surten ni a les portades ni als titulars 
de premsa.  

Finalment, explica que, tot i que deixa la presidència, no deixa Ciutat Vella, ja que creu 
que, un cop comences a treballar a Ciutat Vella, no te’n vols anar mai, perquè els 
reptes són majúsculs, però també la passió amb què es viuen és molt important. 
Comunica que queda a la disposició de tots els companys i companyes.  

Per acabar, manifesta que la presidència que votaran avui és una persona veïna de 
Ciutat Vella i que, quant a implicació, segurament el supera, cosa que farà que la seva 
presidència sigui ràpidament oblidada en aquest Consell, perquè la nova presidenta és 
una persona molt ferma i molt decidida i molt implicada. 

Suggereix fer un torn de paraula abans de passar a la votació. 



La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Nosaltres agrair-te la feina teva, Jordi, perquè realment ha sigut complicat, des de 
molts aspectes, però sempre has sabut recolzar-nos i ajudar-nos en tot el que ens 
calia. I et trobarem a faltar, però no et deixarem anar, com bé has dit tu mateix. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Muchas gracias, señor Coronas, por hacer de presidente de este mandato, de este 
año y medio casi. Agradecemos su trabajo presidiendo esta casa, esta casa es de 
todos nosotros, ¿no? Y durante todo este tiempo, pues, hemos visto que ha intentado 
siempre tratar a todos los grupos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, 
de manera igualitaria, aunque le digo que no siempre ha sido así. Yo pienso 
personalmente que la imparcialidad es un ingrediente fundamental de presidir esta 
casa, y casi siempre ha sido imparcial. Así que le deseamos que en Casa Gran siga 
defendiendo el distrito, como ha dicho ahora, y apoyando siempre a sus vecinos, 
comerciantes y entidades. 

Gracias. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Celebrem la incorporació d’un lideratge femení com a presidenta 
del Districte de Ciutat Vella, guanyem una dona i hem perdut una altra, això tampoc ho 
podem oblidar. Desitjar molta sort a l’anterior consellera tècnica, que ha fet un salt a 
una de les institucions més grans que tenim al país, com és el Parlament. Suposo que 
la consellera Martínez serà digna successora. Benvingut el conseller Pequeño com a 
nou portaveu. Al final les quotes de poder, tot i sent majoritàries les dones, no tenim un 
Consell de Ciutat Vella absolutament feminitzat. És molt important les dones en el lloc 
de presa de decisions.  

Futura presidenta, molta sort i encerts en aquesta nova fita; tan sols tinc una demanda 
a fer-li: vetlli per tots els grups municipals aquí representants defensant els nostres 
drets, així com fiscalitzant, si escau, els nostres deures. I gràcies, senyor Coronas, per 
tota la feina feta. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. Bé, des del Grup Municipal Socialista, volem donar les gràcies per 
al bon tarannà i per fer possible una molt bona feina amb tots els grups municipals, i 
sobretot en el Districte de Ciutat Vella. 

Gràcies, president Coronas, i benvinguda la nova presidenta, molta sort. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Des del Grup Municipal de Barcelona en Comú, agrair-te, president, la bona feina que 
hem pogut fer durant aquests dos anys, el tarannà, les ganes sempre de buscar les 
complicitats i de buscar els acords i de no posar-ho complicat, eh?, i de fer-ho al més 
fàcil possible i, a més a més, doncs, també la feina feta amb entitats i amb veïns i amb 
veïnes de Ciutat Vella, que això és una cosa que queda per sempre i que segur que 
seguiràs treballant des de Casa Gran o des d’un lloc o un altre, o en algun dels àmbits 
que ja has assumit dins del teu grup municipal, no?, i que tens moltíssima feina. Per 
tant, moltíssimes gràcies.  

I, malgrat que no l’hem votat encara, benvinguda nova presidenta i desitjar-te que tot 
vagi molt bé i que seguim amb aquest bon tarannà i amb aquestes ganes, doncs, de 
posar les coses fàcils i de treballar per tots els grups polítics, evidentment. 



El president agraeix les paraules de tots els grups. Tot seguit, dona les gràcies a tots 
els serveis municipals del districte, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i a tots els 
treballadors i treballadores d’aquesta casa.        

1. Proposta de designació de la Presidència del Consell, d’acord amb el tràmit 
previst a l’article 12 de les Normes reguladores del funcionament dels 
districtes i l’article 22 de la Carta Municipal de Barcelona  

El president informa que, atès l’escrit presentat pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana en què es proposa el nom de Marina Gassol com a candidata a la 
Presidència del Consell, es procedeix a la votació d’aquesta proposta. Comunica que 
la secretària cridarà un a un, per ordre alfabètic, els consellers i conselleres, els quan 
hauran de dir de viva veu si hi estan d’acord.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

El meu vot és a favor. 

La secretària 

Julia Barea Sánchez. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

A favor. 

La secretària 

Jordi Callejo Moya. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

A favor. 

La secretària 

Oriol Casabella Troncoso. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Voto a favor. 

La secretària 

Maria José Chacón Salvador 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A favor. 

La secretària 

Laura de la Cruz Termes. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

A favor. 

La secretària 

Patricia García Torres. 

La Sra. Patricia García Torres 



A favor. 

La secretària 

Santiago Ibarra Oriol  

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

A favor. 

La secretària 

Joan Julibert Jiménez 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

A favor. 

La secretària 

Patrícia Martínez Àlvarez. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

A favor. 

La secretària 

Natalia Martínez Rodríguez. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

A favor. 

La secretària 

David Pequeño Gutiérrez. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

A favor. 

La secretària 

Andrés Pérez Conte. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

A favor. 

La secretària 

Thair Rafi Khanun 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

A favor. 

La secretària 

Aída San José Rilova. 

La Sra. Aída San José Rilova 

A favor. 

La secretària 

Alba Segura Gomila. 



La Sra. Alba Segura Gomila 

A favor. 

La secretària 

I Antoni Vidal Ruiz. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

A favor. 

La secretària 

Bé, doncs, ja estan tots. Llavors, ha sigut majoria en favor, favorable, tots han votat a 
favor. Per tant, la candidata a presidir ha quedat aprovada i ara s’ha d’elevar a alcaldia 
la seva proposta. 

El president comunica que elevaran aquest acord a alcaldia; tot seguit, dona la 
paraula a qui serà nova presidenta en el moment en què l’alcaldessa signi el decret 
corresponent. 

La Sra. Marina Gassol Ventura  

No us espanteu, diré poques coses, però és que no me’n vull deixar cap.  

En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els grups, a totes i tots els consellers de 
districte que m’heu fet confiança votant-me com a presidenta i també vull donar les 
gràcies al Jordi per tota la bona feina que has fet com a president de districte, que 
m’has precedit fins al dia d’avui, i dir-te que el teu serà per a mi un exemple a seguir a 
partir d’avui en aquesta presidència. 

Aquells i aquelles que em coneixeu sabeu com m’estimo aquest districte. Jo sempre 
dic que aquí, a Ciutat Vella, puc dir que he trobat el meu lloc al món, casa meva. La 
meva vida, d’una manera o una altra, sempre ha estat relacionada aquí, a Ciutat Vella, 
sempre, en aquest districte, del qual em sento una absoluta militant i resistent des de 
ja fa molts anys. I és per això que sempre i de manera molt intensa, doncs, he viscut 
molt el districte. L’he viscut, l’he gaudit, també a vegades l’he plorat i moltes vegades 
m’ha tocat lluitar-lo, des de l’escola dels meus fills, des de plataformes veïnals, des 
d’allà on ha calgut, sempre hi he estat. 

Quan va començar tota aquesta història d’implicació i de lluita, jo ni tan sols sabia que 
existia una presidència de districte, de debò, i encara menys m’hauria imaginat que un 
dia tindria l’honor de poder exercir-la.  

Però accepto i assumeixo el càrrec amb absoluta responsabilitat, amb orgull i amb 
il·lusió. Ja fa uns mesos que la vida i les urnes m’han brindat l’oportunitat de poder 
treballar per Ciutat Vella des de la institució, i ara també des d’aquesta presidència de 
districte. Però tinc molt clar que cal fer-ho amb absoluta lleialtat al veïnat al qual jo 
pertanyo i sense perdre en cap moment l’enriquidora indispensable immersió i el tocar 
la pell dels carrers que la meva condició de veïna m’atorga.  

Ara ja no estaré, ja no estic, empenyent des del carrer amb els veïns i veïnes, però 
com que sé que alguns ens estan seguint avui els vull assegurar que no han de tenir 
cap dubte, Tere, Eva, Agnès, Ramiro, Tània, Cristina, Sandra, Raül, Toni, Pedro, 
Marga i tants i tants altres veïns i veïnes, companys i companyes de lluites, que aquí, 
des de la presidència, em trobareu sempre a disposició i al vostre costat per treballar 
per fer d’aquest el districte que totes i tots mereixem. 



Avui és un dia molt emocionant per a mi. Espero fer-me digna d’aquesta confiança i 
treballaré molt intensament perquè així sigui, i ja sabem que a Ciutat Vella de feina n’hi 
ha, i no poca.  

Ciutat Vella està –ja ve d’abans, però ara amb el Covid encara s’ha agreujat– en un 
moment molt fràgil, molt complicat que cal revertir. I, per tant, convidar tots i totes que 
ho fem plegats, que la recuperem i que ho fem ben fet. Perquè jo sempre dic una cosa: 
a Barcelona vella és on tot comença, però no podem deixar que sigui on tot acabi. Per 
tant, a fer feina. I, María José, entomo absolutament la demanda que m’has llançat. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president comunica que queden cinc 
minuts per al Consell ordinari i aixeca la sessió a les 18.17 hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
El president 
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