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La llista l’encapçalen els actuals alcalde i tinent d’alcalde, Raimon 
Monterde i Baldo Farré, i s’ha complementat amb diferents 
persones que formen part activa de la vida social, cultural i 
esportiva del municipi

L’agrupació d’electors SOM POBLE ha desvetllat els integrants de 
la candidatura a les municipals de Sort. Raimon Monterde i Baldo 
Farré, actuals alcalde i tinent d’alcade, es presentaran com a 
número 1 i 2,. Raimon Monterde, que havia manifestat la intenció 
de no repetir com a candidat a l’alcaldia, ha decidit finalment 
presentar-se mogut principalment perquè s’ha aconseguit aplegar 
un grup de persones implicats amb la vida social, cultural i 
esportiva del municipi, molts procedents del món de 
l’associacionisme, i que tots ells han adquirit el compromís, si 
aconsegueixen governar, d’acompanyar activament a l’equip de 
govern i treballar conjuntament durant tota la legislatura.

Aquest compromís de treball conjunt era una de les principals 
preocupacions dels actuals membres del govern a l’hora de 
configurar la llista, ja que admeten que, amb l’experiència de 
l’anterior legislatura, concentrar tot el pes de l’acció de govern en 
unes poques persones, ha limitat la seva capacitat per tirar 
endavant alguns dels projectes previstos.

La candidatura es presenta amb la voluntat de donar continuïtat 
als projectes engegats aquests darrers quatre anys i iniciar-ne de 
nous, intentant que tots conflueixin dins una visió estratègica clara 
que ha d’intentar definir el municipi que la ciutadania vol en un 
futur. Així, la formació avança que la participació activa dels 
ciutadans, i la millora de la interrelació i comunicació entre 
ajuntament i ciutadania seran aspectes clau per a guiar la seva 
acció de govern.

En aquest mateix sentit, SOM POBLE presenta el manifest que 
recull els valors a partir dels quals estan treballant el programa, 
amb la voluntat de donar-los a conèixer a la ciutadania i 
aconseguir el major nombre d’adhesions possible per a recolzar la 
candidatura. El manifest pot consultar-se al següent enllaç: 
www.som-poble.cat/manifest. A més de recolzament també es 
demanarà a la ciutadania propostes que puguin ajudar a la 
redacció del programa electoral.

   + info: www.som-poble.cat     

Llista Som Poble

1. Raimon Monterde
2. Baldo Farré
3. Adelaida Aytés 
4. Martí Humet
5 .Vanesa Fort
6. Albert Baqueró
7. Pere Bàscones
8. Ramon Aytés
9. Eva Tarragona
10. Sandra Lobón
11. Marc Escolà
Suplents:

12. Olga Cuevas
13. Dolça Puig
14. Selva Bergadà
15. Pepo Foz
16. Luisa Capilla
17. Jaume Mora
18. Armand Simon
19. Mireia Jimenez
20. Glòria Juanmartí
21. Josep Balagueró

L’agrupació d’electors SOM POBLE desvetlla els 
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