Benvolguts companys i companyes:

Com tots sabeu, l’Entesa i l’activitat que hem pogut generar amb tan valuós
instrument, des de que ara fa més de 10 anys la varem constituir, m’ha motivat
i ha centrat de forma prioritària tota la meva activitat.
Aquets últims 4 anys, crec que han significat un pas important en la vida
política i social de Sant Esteve i també en la dinàmica de funcionament de
l’Entesa.
No cal que us digui, que per mi ha sigut un gran repte assumir la representació
del nostre col·lectiu i del conjunt de Sesrovirencs i Sesrovirenques que ens van
fer confiança en les darreres eleccions municipals. Us puc ben assegurar que
la satisfacció d’incidir en les millores que hem pogut aconseguir a Sant
Esteve i l’honor de representar un projecta progressista i participatiu com
és el de l’Entesa, compensa sobradament els moments difícils que ens ha
tocat viure durant aquesta legislatura.
Res no hauria estat possible sense les trobades setmanals d’un nucli compacta
i generós que ha fet que la feina resultes molt més fàcil. He d’agrair molt
especialment la col·laboració de la meva companya de consistori i el treball
discret però decisori i efectiu del nostre coordinador de l’Entesa.
A les portes d’unes noves eleccions municipals i analitzant el moment
polític i social en el que es troba el nostre país i el nostre poble he decidit
presentar novament la meva candidatura per encapçalar la llista de
l’Entesa.
Aquesta és la darrera ocasió en la que dong aquest pas i és la meva intenció, si
el resultat de les eleccions primeries ho fan possible, de poder fer una transició
suau però efectiva perquè noves persones i noves generacions puguin assumir
amb competència els llocs de màxima representació de l’Entesa en el consistori
i en el nostre municipi.
Gracies a totes i a tots per aguantar-me durant tots
aquets anys.

Jordi Borrell i Alonso
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