
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 30 DE MAIG DEL 2012

Essent les 19 hores del dia 30 de maig del 2012, es constitueix l’Hble. Comú de 
la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió extraordinària.

Presideix  la  sessió  l’Hble.  Cònsol  Major,  Sra.  Montserrat  Gil  Torné  i  l’Hble. 
Cònsol  Menor,  Sr.  Manel  Torrentallé  Cairó,  i  amb  l’assistència  dels  Hbles. 
Consellers de Comú, Srs.  Carles Álvarez Marfany, Josep Majoral Obiols, Dot 
Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero, 
Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa Elias i Rossend Areny Navarro. 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Jose Roig Carcel, per trobar-se fora del país. 

Bona tarda a tothom. Començarem la sessió extraordinària d’avui. 
En primer lloc, donar-vos la benvinguda a un acte per a nosaltres i, sobretot, per 
a la Marina, molt especial. Per això us hem convidat, a la majoria dels qui esteu 
aquí, i després ja us donarem les gràcies particularment. 
Comencem la sessió llegint l’ordre del dia següent: 
ORDRE DEL DIA 
1. Nomenament del Bander
2. Nomenament  i  presa  de  jurament  dels  Desaners  i  Manadors  de  la 

Parròquia
3. Nomenament i presa de jurament de la Secretària General
4. Nomenament de la Secretària dels Consells d’administració de les societats:

 Camprabassa, S.A.
 Sasectur, SA.U.
 Escola bressol laurèdia S.A.U.

Passarem, al punt:
1. Nomenament del bander

Com a Cònsol  Major de la parròquia de Sant Julià de Lòria,  proposo com a 
figura del bander del Comú, l’Hble. Sr. Josep Majoral Obiols.
Hi ha alguna intervenció. No? 
S’aprova per assentiment el nomenament de l’Hble. Sr. Josep Majoral Obiols, com a  
bander de la parròquia de Sant Julià de Lòria. 

Passarem al següent punt: 
2. Nomenament  i  presa  de  jurament  dels  Desaners  i  Manadors  de  la 

Parròquia
Com  és  tradició,  i  com  a  Cònsol  Major,  proposo  nomenar  els  Desaners  i 
Manadors dels diferents Quarts. 



Primer llegiré la llista i després, us cridarem un per un per prendre jurament. 
QUART DE BAIX
Desaner: Carles Escuer Saura

QUART DE DALT
Desaner: Isidre Vidal Flinch 

QUART D’AIXIRIVALL
Desaner: Josep Torné Estrella 
Manador: Lluís Domingo Cabezos 

QUART D’AUVINYÀ
Desaner: Ricard Vicens Rodríguez
Manador: Joan Fernández Gómez

QUART DE BISSISARRI
Desaner: Antoni Jeronimo Tomàs
Manador: Gad-Illan Pujol Elmergui

QUART DE FONTANEDA
Desaner: Jordi Sancho Martell 
Manador: Davinia Verdaguer López

QUART DE NAGOL
Desaner: Joan Carles Grau Muxella
Manador: Mireia Martí Santolària 

Si no hi ha cap altra intervenció, passaríem a l’aprovació.
S’aprova per assentiment. 

Seguidament, procedirem a la presa de jurament, i a excusar l’absència del Sr. 
Carles Escuer Saura, per motius de malaltia.

A la pregunta formulada "Vós  Isidre  Vidal  Flinch que heu estat  nomenat pel 
càrrec de Desaner del Quart de Dalt, JUREU o PROMETEU acatar la Constitució 
del Principat d'Andorra?"
El Sr. Isidre Vidal Flinch contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.
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A la pregunta formulada "Vós  Josep Torné Estrella que heu estat nomenat pel 
càrrec  de  Desaner  del  Quart  d’Aixirivall,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Josep Torné Estrella contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós Lluís Domingo Cabezos que heu estat nomenat pel 
càrrec  de  Manador  del  Quart  d’Aixirivall,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Lluís Domingo Cabezos contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós  Ricard Vicens Rodríguez que heu estat nomenat 
pel  càrrec  de  Desaner  del  Quart  d’Auvinyà,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Ricard Vicens Rodríguez contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós Joan Fernández Goméz que heu estat nomenat pel 
càrrec  de  Manador  del  Quart  d’Auvinyà,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Joan Fernández Goméz contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós  Antonio Jeronimo Tomàs  que heu estat nomenat 
pel  càrrec  de  Desaner  del  Quart  de  Bissisarri,  JUREU o PROMETEU acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Antonio Jeronimo Tomàs contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós  Gad-Illan Pujol Elmergui  que heu estat nomenat 
pel càrrec de  Manador del  Quart de Bissisarri,  JUREU o PROMETEU acatar la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Gad-Illan Pujol Elmergui contesta "PROMETO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós  Jordi Sancho Martell  que heu estat nomenat pel 
càrrec  de  Desaner  del  Quart  de  Fontaneda,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Jordi Sancho Martell contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.
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A la pregunta formulada "Vós Davinia Verdaguer López que heu estat nomenada 
pel càrrec de  Manador del Quart de Fontaneda, JUREU o PROMETEU acatar la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
La Sra. Davinia Verdaguer López  contesta "JURO" 
Si així ho feu, bona andorrana sereu.

A la pregunta formulada "Vós Joan Carles Grau Muxella  que heu estat nomenat 
pel  càrrec  de  Desaner  del  Quart  de  Nagol,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Joan Carles Grau Muxella contesta "JURO" 
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

A la pregunta formulada "Vós Mireia Martí Santolària  que heu estat nomenada 
pel  càrrec  de  Manador  del  Quart  de  Nagol,  JUREU  o  PROMETEU  acatar  la 
Constitució del Principat d'Andorra?"
La Sra. Mireia Martí Santolària contesta "JURO" 
Si així ho feu, bona andorrana sereu.

Passarem al següent punt
3. Nomenament i presa de jurament de la Secretària General

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  15  de  l’Ordinació  de  modificació  del 
Reglament  d’organització  i  funcionament  dels  comuns,  proposo  nomenar  la 
senyora Judith Albós Raya, per al càrrec de Secretària General del Comú de 
Sant Julià de Lòria.
Hi ha alguna intervenció? 
S’aprova per assentiment 
Queda nomenada per al càrrec de Secretària General la senyora Judith Albós 
Raya, amb els efectes previstos en l’apartat 1 de la Disposició Addicional setena 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria, del 30-12-
2002.
Abans de procedir a la presa de jurament, passaríem a tractar l’últim punt de 
l’ordre del dia, que és: 

4. Nomenament  de  la  Secretària  dels  Consells  d’Administració  de  les 
societats.

A aquest  efecte,  vist  el  que  disposa  l’article  20  dels  estatuts  socials  de  les 
societats “Camprabassa, S.A.”, “Sasectur, S.A.U.”, “Club Esportiu Sant Julià” i 
“Escola  Bressol  Laurèdia,  S.A.U.”,  es  nomena  secretària  dels  Consells 
d’Administració a la senyora Judith Albós Raya. 
Seguidament, procedirem a la presa de jurament.
Hi ha alguna intervenció?
Sr. Rossend Areny teniu la paraula. 

Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol.
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Bé, pel que fa a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el nomenament de la 
secretària dels Consells d’Administració de les societats, la minoria, en aquest 
cas, representada per mi mateix, ens abstindrem a la votació. Evidentment, vull 
deixar constància que no és per la persona, sinó pel fet que nosaltres no formem 
part d’aquests òrgans de gestió de les societats. Per tant, hem cregut convenient 
abstenir-nos.

Hble. Sra. Cònsol Major 
S’absté només vostè, perquè el Sr. Roig no està a la sala.

Hble. Sr. Rossend Areny
Sí, correcte.

Hble. Sra. Cònsol Major 
Doncs,  s’aprova el nomenament de la secretària de les societats per 10 vots a favor i  
una abstenció.
Passem a la presa de jurament de la Secrètaria General. 

A la pregunta formulada "Vós  Judith Albós Raya  que heu estat nomenada pel 
càrrec de Secretària General del Comú, JUREU o PROMETEU acatar la Constitució 
del Principat d'Andorra?"
La Sra. Judith Albós Raya contesta "JURO" 
Si així ho feu, bona andorrana sereu. Felicitats. 

Hble. Sra. Cònsol Major 
Bé després del jurament de la Secretària General, la senyora Judith Albós, passaré a fer  
uns petits discursos. El de la Marina s’allargarà una mica més, sobretot per agrair-vos  
l’assistència de tots els assistents.
La Corporació Comunal vol felicitar tots els Desaners i Manadors que avui heu jurat,  
però volem felicitar, especialment, la Judith. Perquè avui la Judith ha acceptat el càrrec  
de Secretària General per substituir la Marina Besolí. Cal dir que, s’ha fet un traspàs  
amb total naturalitat. La Marina així ho ha volgut. 
Per a tu, Judith,  comença una nova trajectòria  laboral,  un repte que,  de ben segur,  
l’assoliràs sense dificultats, ja que el teu bagatge laboral i la teva implicació durant tots  
aquests  anys  al  costat  de  la  Marina,  faran  que  estiguis  a  l’alçada  de  qualsevol  
adversitat. Agrair-te que avui, que era un dia important per a tu, també volguessis que  
ho fos per a la Marina. Així es demostra, una vegada més, que les persones com tu  
sempre seran grans persones. Gràcies, Judith.
I ara passaré al discurs que hem preparat per a la Marina. Un discurs que no serà fàcil i  
que em perdonareu si no l’acabo o si em quedo a mitges. Ja el continuaré.
Avui,  Marina,  t’has  trobat  una  sala  plena  de  gom  a  gom,  i  que  tampoc  no  t’ho  
esperaves,  la  veritat.  Plena  de  les  persones  que  hem  pensat  que  avui  t’haurien  
d’acompanyar. Persones amb les quals has treballat durant tots aquests anys. Persones  
que has admirat i persones que has respectat. Avui, tots nosaltres et volem agrair tota la  
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teva dedicació a la parròquia de Sant Julià de Lòria. També, agrair-te aquests cinc mesos  
al nostre costat, que han estat curts, però molt intensos. Almenys per a mi. I per a tots  
nosaltres.  Marina,  aquest  acte  l’hem  organitzat,  com  no,  amb  les  teves  nenes:  la  
Canòlich, la Judith i la Pat. I esperem que t’agradi. T’hem fet un llibre, que després te  
l’entregarem, que recull la teva trajectòria laboral i també, a la vegada, personal. I n’he  
extret uns trossets per explicar-te el que et volem dir:
La Marina va arribar al Comú enmig del debat per avaluar l’aplicació del règim de la  
seguretat social al país. Això va ser l’abril del 1968, fa uns quants anys. I també amb  
una plaga d’erugues al bosc de la Rabassa. Suposo que ella se’n deu recordar. Nosaltres,  
alguns, no. La Marina Besolí va festejar, es va casar, va tenir fills, va cuidar d’una  
àmplia família, va plorar en dir adéu als seus éssers estimats i ha donat la benvinguda a  
una tercera generació, quines fotos tots nosaltres hem vist, que alegren la pantalla del  
seu ordinador. Però molts de nosaltres hem esdevingut família per delegació d’aquesta  
dona. Quan hem arribat al Comú, tots hem ensopegat amb una consellera, amb una  
mare postissa, que et renyava mentre et preparava una beguda calenta, un cafè llarg,  
una aspirina o un caldo instantani amb una biscota, com diu ella. Beneït remei, Marina,  
per als mals tràngols, i beneïda la seva companyia quan les coses es complicaven. Deixes  
en el Comú de Sant Julià de Lòria una petjada inconfusible, pròpia d’una personalitat  
forta, que es posa al  servei d’un ideal: servir el poble.  Et vas posar a treballar amb  
l’entusiasme propi d’una situació en què tot estava per fer, i amb el rigor professional de  
qui aspira a formar part del futur d’un poble. I has estat una pionera en el protocol, la  
comunicació i l’organització administrativa, sense cap altra preparació ni bagatge que el  
de la coherència, el seny i la lògica. Ho has dut a terme amb eficàcia i sentit comú, molt  
sentit  comú.  La teva crítica,  valenta  i  dura,  en ocasions,  només amagava  un amor  
incondicional a la seva feina, a la teva feina de secretària general. Ets un pou de saviesa  
d’humanitat. Has escoltat veus molt diverses i tots els accents. Coneixes la parròquia  
pam a pam, racó a racó; de Fontaneda a Aixovall, i de Juberri a Nagol; del Callís de  
l’Isla al carrer Carvajal de Hue. Has volgut saber més i més cada dia dels neguits de  
tothom,  de  les  alegries  i  de  les  tristeses,  dels  motius  de  felicitat  i  de  les  angúnies  
viscudes. Has viscut de prop grans canvis i les grans permanències. Has vist el dolor i  
la por a la cara, has vit l’alegria, la sinceritat i les mirades netes. Has atès i entès tant  
com has pogut, que hi ha tantes històries com persones. Has sabut moure i fer viure la  
parròquia.  Però,  per  sobre  de  tot,  m’agradaria,  Marina,  destacar  la  teva  condició  
d’amiga, de confident, de persona d’aquelles que omple el lloc on es troba, que es té en  
compte la seva opinió, la seva manera d’expressar-la, de comunicar-la, de relacionar-se  
amb la gent que té al voltant, que convenç tant o més per la passió que hi posa que pels  
propis arguments en si; tant o més per la confiança que inspira que per la contundència  
de les raons. I també, les grans persones són aquelles que contenen i aglutinen moltes  
virtuts. I en tu, Marina, trobem la senzillesa, la solidaritat, la bondat, la comprensió, la  
compassió, la calma, la seriositat, però també la ironia fina. Que n’ets, de fina, quan  
vols,  Marina.  Finalment,  l’amor  al  poble  i  al  Comú,  t’hi  has  dedicat  de  ple.  Has  
escatimat hores a tot i a tothom: a tu mateixa i a tota la teva família, que avui està aquí  
present,  per  tal  de  donar  ple  compliment a  la  feina que t’encomanaven els  diversos  
consolats.  Avui,  la  majoria  dels  Cònsols t’acompanyen, així com una significativa i  
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nodrida presència, també, d’autoritats, amics i familiars. I, sobretot, els teus secretaris  
generals. Avui no podien faltar-hi.
Permet-me dir-te, Marina, que el teu balanç impressiona. Impressiona, sobretot, per la  
coherència amb els propòsits que guiaren el teu compromís i els resultats assolits. Però  
impressiona, també, pel que conté de guia per al futur: té deures que encara hem de fer  
per convertir en realitat plena l’anhel col·lectiu de disposar d’una institució comunal  
del màxim nivell. Però el temps va fent el seu camí, i nosaltres, amb ell. Ara clous una  
etapa molt important de la teva vida,  però n’inicies  una altra  que no ho és menys,  
sobretot, quan s’hi pot arribar com tu: satisfeta per la feina feta i sabent que, durant  
anys,  i  durant  tots  aquests  anys,  has  adquirit  un  tresor  valuosíssim,  l’amistat,  
l’estimació i l’agraïment de tot el poble.
En aquests 44 anys de servei, has anat aprenent a estimar i fer estimar el poble.  A  
estimar i fer estimar la seva gent. Acabarà aquesta sessió i marxarem de Casa Comuna,  
però el teu record, el de la teva entrega, sacrifici i dedicació, Marina, sempre quedarà  
entre nosaltres. També quedarà entre nosaltres l’olor dels teus purets. No l’oblidarem.  
Molts  lauredians,  Marina,  durant  aquests  dies,  que  sovint  i  que  sabien que  podies  
marxar, ens deien, ens preguntaven pel carrer: «Què farà la Marina? Qui es cuidarà  
dels  enterros?». Una cosa tan senzilla,  però és que era la  Marina qui  ho feia.  Però  
tothom, Marina, ha coincidit que ets una institució, paraula que han fet servir i que fem  
servir  amb  facilitat,  i  a  vegades  sense  gaire  coneixement  del  que  significa.  Una  
institució  és un concepte  social  que designa l’ordre sobre les  relacions humanes per  
facilitar  la  convivència.  Això,  Marina,  és  el  que  has  fet  durant  tota  la  teva  vida:  
facilitar-nos, als teus i a tots nosaltres, la convivència. Per tant, Marina, és cert que ets  
una institució, però una institució amb majúscules. I per acabar, a la Marina Besolí, a  
la nena, a la jefa: gràcies, Marina, per tot i de tot cor.

Senyora Marina Besolí 
Em penso que la senyora Cònsol m’ha posat el llistó tan alt, que no tinc ni paraules ni  
escrits, encara que diré dues o tres coses. Com que he vist tanta gent, ja no sé ni per on  
començar. Però bé, jo també, si m’enrotllo, de vegades, m’allargo, per tant, farem ben  
curtet i  amb un sentiment que,  com podeu comprendre,  és més profund del que us  
podeu imaginar.
Si la senyora Cònsol m’ho permet. Honorables Senyors Cònsols, Honorables Senyors  
Consellers, companys, família, amics.
Quan dic  Cònsols,  penseu que també dic  Cònsols  amb la  boca ben oberta:  Cònsols,  
presents i els qui no hi son.
En primer lloc,  voldria  felicitar,  com és  normal,  la  meva companya Judith,  pel  seu  
nomenament com a Secretària General del Comú de Sant Julià de Lòria, i desitjar-li els  
millors encerts en el seu desenvolupament d’aquesta tasca, i encoratjar-la a dur-la a  
terme, sobretot, amb il·lusió i esperit de servei pel bé de tota la parròquia. I no en tinc  
cap dubte. 
Després, clar, avui poso fi a la meva trajectòria professional a Casa Comuna. La veritat,  
no és gens fàcil trobar les paraules adients, com ja he dit abans, per adreçar-vos el més  
sincer dels meus agraïments. Són tantes les persones amb qui he compartit experiències  
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i vivències professionals que es fa difícil resumir-ho en tan poca estona. Tots aquests  
anys he procurat treballar des de la més absoluta lleialtat als meus principis de servei  
públic, que no són altres que la proximitat i l’atenció als ciutadans de Sant Julià de  
Lòria; l’honestedat en fer la feina, tot el ben feta que sé, i per descomptat, la dedicació  
necessària per tirar endavant totes les responsabilitats que m’han estat encomanades. 
Des de l’any 68 fins avui han transcorregut més de 44 anys, i he tingut l’oportunitat de  
treballar amb 16 consolats diferents. En aquest sentit, voldria agrair a tots, i repeteixo:  
a  tots  els  Cònsols,  majors,  menors,  consellers  de  comú —i inclús m’atreviria  a  dir  
consellers de la vall, perquè en aquelles èpoques hi érem tots—, la confiança que, al llarg  
d’aquests anys, heu dipositat en mi. També vull agrair als meus companys, que formen  
part  i  que  han  format  part  d’aquesta  casa,  perquè  ja  n’hi  ha  de  jubilats,  la  seva  
col·laboració i suport durant tots aquests anys, ja que, sense la seva ajuda, que us quedi  
clar, que no hauria estat possible. Aprofito, també, per recordar tots els qui han passat  
per aquesta Casa Comuna i que avui no ens acompanyen. Realment, un emotiu record  
per a ells també.
No vull oblidar-me, també, de la meva família, ja que la senyora Cònsol n’ha fet esment,  
i que jo avui no m’esperava trobar aquí. Esperava que fos una sessió normal i corrent de  
tràmit, tal com vam quedar, però no ha estat així. I com que en la vida no sabem mai el  
que  ens  espera,  i  hem d’estar  preparats,  doncs  els  agraeixo la  seva  comprensió  i  la  
complicitat, si no, n’hauria estat molt més difícil poder desenvolupar aquesta tasca. Ells  
han estat moltes hores, en especial, el meu marit, sense la seva dona; la meva canalla,  
sense la seva mare, que marxava cap al Comú i alguna vegada que s’escapava per veure  
el partit del Barça. Però bé, tot hi cabia, en aquelles èpoques. Vull acabar demanant  
disculpes si en alguns moments no he sabut estar a l’alçada, per qualsevol motiu, i ho  
vull fer d’una forma general, perquè de ben segur que, en algun moment, no hauré estat  
prou encertada. Senyora Cònsol, malgrat que vostè diu el contrari. No us diré, i suposo  
que també ja us ho penseu, que no trobaré a faltar el Comú. Però després de tants anys,  
crec que ara ha arribat l’hora de donar pas a les noves generacions, que de ben segur  
continuaran fent aquesta tasca amb la mateixa il·lusió i dedicació que hi he posat jo. Per  
tant, moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Sigui com sigui, estic molt contenta,  
a part, vull dir, molt emocionada.  Si les coses es fan a la vida, és perquè potser tots m’hi  
heu ajudat,  com us he dit  molt  clar.  Si  tots no m’haguéssiu ajudat amb el  traspàs  
d’aquest lloc, tampoc no ho hauria fet, perquè no tothom és igual. Cada Cònsol tenia la  
seva peculiaritat,  cada moment  ha tingut els  seus moments,  però bé,  una intentava  
adaptar-se i tirar endavant, que és el que diem, i que és el que espero: que aquest nou  
consolat, que també he tingut l’honor d’encetar, perquè no va voler que plegués ni que  
jurés ni res, sinó que aguantés, com dèieu vosaltres, us ho agraeixo molt a tothom. I de  
cor us dic: gràcies a tots per la vostra assistència i per la vostra companyia. I només us  
puc dir que ens anirem veient pel poble. I si hi ha alguna cosa, no teniu més que dir-
m’ho «Marina, tal...», i jo us puc dir: «Oh, estic jubilada, no sé si m’ho deixaran fer».  
Però res més que això. La Marina, sempre, per a vosaltres, serà la Marina. Gràcies.

Hble. Sra. Cònsol Major 
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Per acabar,  esteu tots  convidats  a la  primera planta  del  Centre cultural  i  de 
congressos  laurèdia.  Hem  preparat  un  aperitiu  per  a  la  Marina,  per  a  tots 
vosaltres. La Marina ho havia preparat aquí al costat, per tant, no hi entén res. 
Ara ja no hi entén res. Jo crec que era un bon dia per fer tots els juraments, era 
un bon dia per dir adéu a la Marina, tot i que ja sabem que estarà cada dia al 
Comú, i així ho esperem, perquè ens ho ha promès. No per res més, no l’hi hem 
demanat,  ens  ho  ha  promès  ella.  Li  guardarem els  purets,  els  cigarrets,  les 
aspirines, les biscotes, l’hi guardarem tot. I ara només agrair-vos a tots la vostra 
presència.  I  ara  tindreu  estonetes,  també,  per  poder  parlar  amb ella  i  fer-li 
entrega del  que us  han dit  abans,  que és  una recollida,  que han titulat  «La 
Marina Besolí, la nena i la jefa», perquè alguns de vosaltres l’heu tractat de nena, 
alguns altres l’han tractat de  jefa,  i  entre tots li  hem fet un recull  amb tot el 
bagatge personal i professional de la Marina, amb fotos, on sortiu tots vosaltres.  
I ara hem posat una pantalla al primer pis del centre cultural, com veureu, les 
mateixes fotografies, passades una per una, amb cançons que també s’adapten 
al moment que avui ens acompanya. Per tant, moltes gràcies a tots.
Però  la  Marina  encara  ens  renya.  Encara  m’acaba  de  renyar  perquè  m’he 
descuidat la medalla. Perdoneu per la medalla.

S’aixeca la sessió d’avui. Moltes gràcies.
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