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Antoni Santiburcio
(Jaén 1954-Barcelona 2001)
"... he vist com canviava de continu
la ciutat, ara ja una gran metrópolis,
que propaga cultura i cortesia
i que és oberta al mar, al mar i al món."

Fragment de la "Novíssima oda a Barcelona", 'de José Agustín Goytisolo

"... he visto cómo cambia de éontinuo
esta ciudad, hoy ya una gran metrópoli,
que difunde cultura y cortesía
y que está abierta al mar, al mar y al mundo."

Fragmento de la 'Novísima oda a Barcelona", de José Agustín Goytisolo
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" .'InsUtut Municipal d'UrbanJsme

.1I.I·ustríssim senyor

Antoni Santiburcio Moreno
President del Consell d'Administració de la Societat Urbanística

Metropolitana Rehabilitació i Gestió S.A. (REGESA)
Elsmembres del Cansell d'Administració 1 els treballadors de REGESAexpressen
el seumésprofundcondali s'unei. dela familia:

, Senyor

Antoni Santiburcio i Moreno
Vicepresident primer del Consell Comarcal del Borcelonés
La Presidenta, els membres del Consell i la resta de les persones vincula-
des a aquest Consell Comarcal expressen el seu condal i s'uneixen al dol
de la farnilia.
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ll-lustrissim senyor

Antoni Santiburcio i Moreno
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament eje Barcelona

Ajuntament ~ de Barcelona

Districte de Sant Andreu
El Consell del.Districte i totes lBSpersones que treballen al districte de
Sant Andreu expressen el condol per la mort del regidor, destacant la
seva vocació de servei cap a la ciutat i en especial cap a SantAndreu,
districte on va ser regidor entre els anys 1991 a 1995.

ll-lustrlssirn senyor

Antoni Santiburcio i Moreno
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
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Districte de Sant Martí

Tots els grups municipals del Consell Municipal del Districte de
Sant Martí lamentem la pérdua d'un amic i recordarem sempre a la .
persona i al regidor que ha impulsat importants millares per als
nostres barris.

Antoni Santiburcio i Moreno-
President de Pronoubarris, S. A.
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Els teus cornpanys, treballadars i membres del can-
sell d'administració de I'empresa municipal Pronou-
barris, S.A., volern fer pales el nastre condal per la
seva rnort,

ll-lustríssim senyor

Antoni Santiburcio i Moreno
i Regidor-president del Consell Municipal

del Districte de Nou Barris

Ajuntament ~ de Barcelona

Districre de Nou Barris
El regidor i el Consell Municipal del Districte de Nou Barris expressen
el conclol per la seva mort i sempre recordaran la seva dedicació per
la millora de la qualitat de vida i per la gran transformació del districte
de Nou Barris. .
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Antoni Santiburcio i Moreno
Ugetista des de ben jove, dirigent de I'antiga Fe-
deració del Metall, insígnia d'ar del sindicat als
premis Primer de Maig de 2000, malgrat que la
malaltia ha fet que ens deixessis abans d'hora, has
viscut una vida plena al servei de la classe treba-
"adora i de Catalunya.
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