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Carta de dimissió
Jo, Montserrat Ferrer Pena en qualitat de presidenta de l’associació Amics de
la sardana Terranostra (AMTS), redacto aquesta carta en motiu de renuncia del
càrrec de presidenta.
Porto formant part d’aquesta associació com a membre des de l’any 2005,
participant activament en l’organització dels diferents actes musicals de
sardanes a la ciutat de Girona. El càrrec de presidenta el porto exercint des de
l’any 2008. En aquell moment em vaig sentir molt il·lusionada per la
confiança i el suport que vaig rebre per part de la junta per complir amb les
obligacions que comporta el càrrec. Durant tots aquest anys he assistit a tots
els esdeveniments públics en representació de l’associació, a més de
representar-la davant l’agrupació d’aplecs sardanistes de les comarques
gironines.
Han set uns 13 anys durs però que he patit amb alegria sabent que gracies a
l’esforç de tothom hem pogut seguir endavant, contribuint a que no es perdi la
Sardana, dansa típica tradicional de Catalunya
Malauradament per raons de salut ja fa un temps que no puc estar al 100% i
complir jo sola amb totes les exigències del càrrec, he posat tota la meva
voluntat en complir, i seguir tot i el meu estat. Desafortunadament la resta de
membres de la junta no ho han percebut de la mateixa manera i en lloc
transmetre’m el seu suport m’han apartat de les l’associació. No esperava una
reacció contra mi però en la última reunió del dimecres 19 de desembre del
2018 se’m va anar excloent de la junta, pel que entenc que ja no hi ha intenció
ni interès de contar amb mi com a membre.
Per aquests motius anuncio que amb efecte immediat dono per finalitzada la
meva etapa com a presidenta i membra de l’associació Amics de la sardana
Terranostra (AMTS).
Att
Montserrat Ferrer Pena
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