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Raimon Monterde deixa l'alcaldia
de Sort per motius «personals i
professionals»
El primer edil continuarà formant part de l'agrupació d'electors Som Poble, formació
que anuncia un acord perquè els dos regidors de Junts per Sort s'incorporin a
l'equip de govern

L'alcalde de Sort, Raimon Monterde, al seu despatx en imatge d'arxiu | Darío Albert

L'alcalde de Sort (http://sort.cat) , Raimon Monterde, deixarà l'alcaldia per motius ?personals i
professionals?. Ho ha fet públic aquest dimarts al matí a través d'una carta de renúncia
(http://som-poble.cat/wp-content/uploads/2021/05/Carta-de-renuncia.pdf) que ha compartit a les
xarxes socials, en la qual ha volgut agrair el suport rebut per part de la població i de tots els
regidors que conformen el consistori. Així, ha explicat que la seva intenció és "apartar-se de la
primera línia?. Monterde, que és alcalde de Sort des de l'any 2015, ha qualificat la decisió com ?una
de les més difícils que he hagut de prendre?. Actualment governa amb l'agrupació d'electors Som
Poble (http://som-poble.cat) .

Avui faig pública una de les descisións més difícils que he hagut de prendre en aquesta vida.
Deixo l'alcaldia de l'@ajuntamentsort (https://twitter.com/ajuntamentsort?ref_src=twsrc%5Etfw)
per motius personals i professionals. Us adjunto un escrit on explico motius i agraiments. Salut a
totes i tots. Moltes gràcies. pic.twitter.com/4oypwbn0r5 https://t.co/4oypwbn0r5)
(
? Raimon Monterde ? (@RaimonSort) May 4, 2021
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/14769/raimon-monterde-deixa-alcaldia-sort-motius-personals-professionals
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(https://twitter.com/RaimonSort/status/1389502037855977472?ref_src=twsrc%5Etfw)
Monterde ha explicat que se situarà ?a la cua de Som Poble?, on assegura que seguirà aportant el
seu punt de vista i seguirà treballant ?en el projecte polític iniciat anys enrere?. S'ha mostrat agraït
?als companys i companyes que entenen la meva decisió i que fan un pas endavant per garantir la
continuïtat d'un projecte compartit? i als veïns de Sort que li han permès ser alcalde. Ara,
assegura, és el moment de pensar en projectes ?més personals?.
L'alcalde explica que durant els sis anys que porta al capdavant del consistori ha tingut el plaer de
participar en un projecte ?engrescador, no només de municipi, sinó de comarca i de país?, i que
ho ha fet amb el propòsit de treballar ?per portar a terme polítiques i accions que milloressin la vida
de la gent?. Per últim, Monterde afirma que ha estat ?un plaer? ser alcalde de Sort i ha qualificat
aquesta etapa com ?molt intensa i vital?.
També s'ha referit a la situació sanitària actual, tot afirmant que la pandèmia "ha agitat de forma
brusca i desprevinguda la nostra societat". A més, s'ha mostrat convençut que la situació política i
social dels darrers anys ha contribuït a "sacsejar alguna consciència". Finalment, ha explicat que
renuncia a l'alcaldia per "pensar en projectes més personals" i en la seva família i persones del
seu entorn.
Dos regidors de Junts per Sort s'incorporen a l'equip de govern
El que no ha especificat Raimon Monterde en el seu escrit és quan es farà efectiva la seva
renúncia a l'alcaldia ni qui ocuparà el càrrec a partir d'ara. Aquest diari ha intentat contactar sense
èxit amb l'alcalde per conèixer més detalls al respecte. El que sí que s'ha fet públic, a través
d'un comunicat de premsa de Som Poble, és la immediata incorporació a l'equip de govern dels
dos regidors de Junts per Sort, Imma Gallardo i Josep Maria Rabasa. L'agrupació d'electors
també ha aprofitat per agrair a Monterde la seva tasca com alcalde.
Recordem que fa just dos anys, Som Poble i Junts per Sort van fer un pacte d'investidura
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11316/raimon/monterde/governara/minoria/sort/t
ot/suport/junts) per afrontar la legislatura a l'Ajuntament de Sort. Segons Som Poble, amb la
incorporació dels dos regidors de Junts per Sort es fa efectiu un pacte de govern que asseguren
que serà ?beneficiós? per afrontar els dos anys que resten de mandat. Des de Som Poble han
assegurat que durant aquesta legislatura "hi ha hagut un treball de col·laboració i coordinació entre
els dos grups polítics".
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