Alpicat, novembre de 2020

Benvolgudes companyes i companys,
Soc la Neus Ramonet i Sucarrat, visc a Alpicat i em
presento com candidata a Diputada per
representar la Comarca del Segrià a les properes
eleccions al Parlament de Catalunya que tindran
lloc el proper 14 de febrer.
El motiu d’aquesta carta és per presentar-me i
perquè pugueu conèixer una mica més sobre la
meva persona i la meva trajectòria, tant
professional com política, amb la finalitat de
demanar-vos el vostre suport al Congrés
Comarcal que se celebrarà el proper 28 de
novembre.
Vaig nàixer a Manresa ara fa 54 anys, essent la filla
gran d´una família nombrosa. Visc a Lleida des
de fa 35 anys. Estic casada, tinc dues filles de 25 i
20 anys i soc metgessa de professió.
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Vinc d’una família humil. La meva vida laboral
s´inicia de ben jove, als 14 anys, quan ajudava als
meus pares a vendre fruita a la parada que
teníem a la plaça del poble. Des de llavors, i sense
parar mai de treballar, compatibilitzo diverses
feines que alhora van ajudar-me a pagar els
estudis fins a llicenciar-me en Medicina i Cirurgia
l’any 1993 amb grau d’excel·lent. Un cop aprovat
el MIR (metge intern resident), em vaig
especialitzar en Medicina Interna a l´Hospital
Arnau de Vilanova. Actualment treballo al Servei
d’urgències de l´Hospital de Manresa.
Tot i els quasi 30 anys d’experiència en el món
sanitari i els més de 40 que formo part del mercat
laboral, sempre he trobat temps per seguir
estudiant. L’any 2009 obtinc la Diplomatura en
Nutrició Humana i Dietètica. L’any 2002 vaig
cursar un Màster en Medicina i Cirurgia
d´Urgències i l’any 2007 un Màster en Gestió de
Serveis Sanitaris. Finalment, l’any 2018 obtinc
també un Màster en Atenció Mèdica Urgent.
La meva vida i trajectòria professional sempre ha
estat destinada a ajudar a les persones, des de
l’àmbit de la Salut però també des del teixit

associatiu. Des de jove he estat vinculada en
diferents associacions i entitats, fins i tot vam
arribar a fundar, juntament amb dos companys
més, l’Associació d’Estudiants de Ciències de la
Salut de Lleida, encara ara vigent.
La meva trajectòria política s’inicia quan vaig ser
escollida per representar Esquerra a l’ajuntament
d’Alpicat a les eleccions municipals del 2011 i
repetint com a cap de llista les municipals del
2015. Entre els anys 2013 i 2015 també assumeixo
la vicepresidència al Consell Comarcal del
Segrià, duent a terme la gestió de l’àrea de
Serveis Socials de la comarca.
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Amb vocació de seguir servint i amb la intenció
d’impulsar la Comarca del Segrià, l’any 2015
encapçalo la candidatura guanyadora a la
Federació Comarcal del Segrià. Des de llavors fins
al setembre d’enguany he assumit la presidència
d’aquesta comarca amb tres objectius ben clars:
la distribució i representativitat territorial, la
defensa dels drets de la militància i la
meritocràcia com una forma de responsabilitat
social.
Ara, un grup de militants m´ha demanat
abandonar la tranquil·litat de la meva vida actual
per fer un pas al davant per posar-me al vostre
servei i al de la comarca en aquests moments
d’emergència social i sanitària, i ho faré amb tota
la responsabilitat, transparència i valentia, per fer
arribar la veu de les Terres de Ponent amb tota la
força a Barcelona.
Us demano confiança.
Salut i República.
Neus Ramonet i Sucarrat
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