Benvolguts veïns i veïnes
Són quasi bé sis anys els que porto al capdavant de l’Ajuntament de Sort com a
Alcalde d’aquest consistori. Durant aquest temps, he tingut el plaer de poder
participar activament d’un projecte engrescador, no només de municipi si no
també de comarca i de país. Durant tot aquest temps he compartit molt bones
estones amb un equip de gent excepcional, amb un únic propòsit comú: treballar
per portar a terme polítiques i accions que milloressin la vida, tant a la gent de la
nostra comarca, com a la gent que la viu d’una manera pròxima.
Ha estat una etapa molt intensa i vital, on he intentat donar el millor de mi. He
estat acompanyat per unes peces que jo considero imprescindibles i necessàries
per tirar endavant el dia a dia d’aquest municipi i que alhora han sabut mirar més
enllà i traçar un projecte de futur que junts em començat a posar en pràctica i
que de ven segur, els que es queden, sabran culminar amb destresa i esforç,
que d’això no els en falta.
Però ara, per motius personals i professionals, he decidit apartar-me de la
primera línia de la política municipalista i situar-me a la cua de Som Poble, on
seguiré aportant el meu punt de vista, i en menys mesura però amb la mateixa
intensitat, el meu temps i les meves mans per seguir treballant en el projecte
polític que vam iniciar anys enrere.
Marxo agraït d’haver viscut uns anys políticament i socialment convulsos i vius,
de revoltes i de gent al carrer, de confrontació i de lluita, que de ben segur, han
servit per sacsejar alguna consciència, i això ja és molt. Alhora la sensació té un
punt d’amargor no només per aquest últim any de pandèmia que ha agitat d’una
manera brusca i desprevinguda la nostra societat, posant al descobert la feblesa
de la humanitat, també marxo amb recança però agraït als companys i
companyes que entenen la meva decisió i que fan un pas endavant per garantir
la continuïtat d’un projecte compartit.
La política municipal és apassionant i demana hores que a vegades no tenim,
però mai n’he fet el meu mitja de vida ni n’he tingut la intenció. Ara, m’ha arribat
el moment de pensar en projectes més personals i mirar el meu futur des d’una
òptica particular, pensar en els meus i en mi i actuar en aquesta direcció.
Ha estat un plaer ser l’Alcalde de Sort i per això vull agrair a tots i cadascun dels
habitants d’aquest municipi que m’hagueu permès ser-ho. Moltes gràcies!
També vull fer una menció a tots els regidors i totes les regidores que durant
aquests quasi sis anys hem compartit consistori, xerrades, discussions, actes i
altres… només ells i les seves famílies saben el pa que s’hi dona, gràcies de tot
cor. Un reconeixement per aquells treballadors i treballadores, que amb esperit i
vocació de servei públic fan que la màquina giri i avanci en bona direcció. I com
no podia ser d’una altra manera, agrair molt efusivament als regidors que feu un
pas endavant i assumiu unes responsabilitats que no estaven previstes, mai
ningú us ho podrà agrair això que feu. Moltíssimes gràcies.

M’acomiado pensant que l’agraïment més gran va pels meus, la meva família,
per tots, els que hi sou i els que vau marxar quan no tocava, a vosaltres us dec
la vida i especialment a la Cecília, la meva companya, que és la que m’ha guiat
en moments difícils, la que m’ha animat quan les coses no anaven bé i la que
posa llum quan la foscor abunda.
Gràcies per ser-hi.
Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort.

