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NOTA DE PRENSA 

 
CARTA ABERTA A CIDADANÍA 

 

Ola a todos e todas, o motivo desta carta é comunicarlles aos medios de comunicación e aos veciños de Monforte en 

xeral, que veño de rexistrar no Concello a solicitude de baixa como Concelleira de espertamonforte! por motivos 

persoais. 

Gustaríame ter convocado unha rolda de prensa para transmitir de xeito máis cercano e persoal o motivo, pero debido 

á situación de pandemia na que nos atopamos, decidín, ao meu pesar, facelo mediante este medio. 

Como moitos xa sabedes, levo dende o mes de xaneiro deste ano en situación de baixa laboral, polo que tiña xa 

previsto facer efectiva a miña baixa como concelleira no pleno do mes de marzo, pois tal como me informou o Sr. 

Secretario, esta solicitude ten que levarse a pleno. Sen embargo, os Plenos Ordinarios deixaron de realizarse a partir do 

14 de Marzo, cando se declarou o estado de alarma, polo que farei efectiva a miña renuncia no primeiro pleno 

ordinario que terá lugar o próximo día 29 de Xuño. 

O motivo que me levou a tomar esta decisión, como xa comentei anteriormente, é que levo en situación de baixa 

laboral dende xaneiro, e aínda que non se trata de ningunha doenza de gravidade, todavía me queda un tempo 

considerable na que seguirei na mesma situación. Non é outra que a miña ética persoal a que me aconsella non estar 

desenvolvendo outras labores nunha situación de baixa laboral, aínda que efectivamente os poida desenvolver. 

Por outra banda, nos agardan tempos de moita actividade municipal, que precisan de moita dedicación persoal, e que 

lamentablemente no futuro máis próximo non podería dispor. 

Loxicamente sobra dicir que vou seguir ligada a espertamonforte!, traballando e colaborando co novo Concelleiro con 

todas as ganas e forza que a miña situación me permita. 

Dito esto, agora toca agradecer: 

En primeiro lugar a todas as persoas que me levan axudado nestes anos nun traballo para min moi descoñecido, mil 

grazas. Tamén mil perdóns a todos aqueles  que ben seguro esperaban mais de mín, para uns e outros dicir que fixen o 

que puiden de corazón e sen esperar nada a cambio, traballo que non sería posible sin a colaboración de toda a 

candidatura. 

Espero poder seguir loitando polo futuro deste pobo, e desde logo poden dar por seguro que colaborarei con todo 

aquelo que redunde na melloría da calidade de vida dos MONFORTINO/AS. 

Moitas grazas por todo. 

 

Un saúdo 
Maribel García 

Voceira de espertamonforte! no concello de Monforte de Lemos. 

En Monforte de Lemos, 22 de xuño de 2020 


