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SALUTACIO
Benvolg uts a lpicatins i benvolg udes a lpicatines,

Quan s'acaba la legislatura, arriba l'hora de fer memòria i repassar tot allò que ens
vam proposar de fer, i allò que realment hem pogut fer.

La nostra voluntat, després de rebre la vostra confiança, ha estat treballar inten-
sament al llarg d'aquests quatre anys per tal de millorar el benestar de tots els
veins ¡totes les vei'nes.

En aquest recull, podreu veure algunes de les actuacions que hem estat capaços
de tirar endavant. Espero i desitjo que sigui del vostre grat.
Com tots ja sabeu, no tornaré a encapçalar la llista de Convergència i Unió en les
properes eleccions municipals. Ja fa 20 anys que estic al capdavant d'uns equips
de regidores i de regidors magnifics amb els quals hem pogut fer dAlpicat un
poble referent a la comarca del Segrià. A totes elles i a tots ells vull donar-los les
gràcies per la seva dedicació i pel seu compromís amb el nostre poble.
També vull reconèixer la seva ajuda, col'laboració i implicació a tots i cadascun
dels treballadors i de les treballadores de lAjuntament. Sense ells no hagués es-
tat possible aconseg u ir-ho.

Per la meva part, vull agrair, de cor, el suport que m'heu ofert tots els veÏns i vej:
nes que, al llarg d'aquests vint anys, m'heu fet costat, i valoro molt positivament
tot el que he après de vosaltres. Si en algun moment no he estat encertat en les

meves decisions, us demano disculpes; no era pas la meva intenció.
He rebut un munt de mostres d'agraì'ment que segur que no mereixo. Vosaltres
m'heu permès treballar pel meu poble, que tant m'estimo.
Ara toca fer un pas enrere. Penso que el Joan Gilart, que ha estat treballant al

meu costat durant 12 anys, està més preparat que jo mateix per tirar endavant
la governança del nostre poble. És per això que, des d'ara mateix, em poso a la
seva disposició per tot allò que necessiti.

Benvolguts ve'ins i benvolgudes veines, sigui on sigui a partir d'ara, podeu comp-
tar sempre amb mi en tot allò que penseu que us puc ajudar.
Fins sempre.

[alcalde, Pau


