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el camí que ens 
has marcat..."
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Fins sempre, Xavier
Has mort com has viscut. 

Amb les idees clares, encarant 
sense recança les situacions difí-
cils i pensant sempre amb els al-
tres. Has estat una persona 
molt especial, sense parió. Es fa 
difícil trobar algú amb la teva hu-
manitat, integritat moral, coherèn-
cia en la defensa dels valors i el 
teu sentit de la justícia.

Els companys del Grup Muni-
cipal d'Esquerra sabem que no 
vas escollir mai les dreceres per 
arribar a la fita, sinó que opta-
ves pel camí que donava ple sen-
tit a les teves conviccions. Tu 
has aconseguit dignificar la políti-
ca. Per això, tanta i tanta gent 

vol acomiadar-se de tu i t'ha mos-
trat la seva estimació. Tots et re-
coneixen, sense discussió, com 
una gran persona, un home bo, i 
des d'ara, com un solsoní il·lus-
tre.

"Procura deixar el món mi-
llor de com l'has trobat". Ens re-
cordaves aquesta màxima de 
Baden Powell el dia de la teva in-
vestidura com a alcalde de Solso-
na. I tots els que hem tingut la 
sort de conèixer-te, i el privilegi 
de tenir-te com a amic, sabem 
que tu feies el món, la nostra pe-
tita parcel·la de món, molt millor.

Estem desolats perquè et 
perdem. Però estem joiosos i sa-

tisfets d'haver-te conegut. Con-
vençuts com estem que, amb el 
pas del temps, aquesta tristesa 
s'anirà transformant en un sa or-
gull. Perquè junts hem fet histò-
ria a la nostra ciutat, conscients 
que algú tan especial com tu 
ens ha liderat.

Hem recorregut un camí 
molt bonic al teu costat i hem 
gaudit fent-lo, en els moments 
bons i en els no tan bons. Conti-
nuarem l'estela que ens has 
marcat, per Solsona, per Catalu-
nya, per la llibertat i per la 
concòrdia.

Fins sempre, Xavier.

Vaig conèixer el Xavier l'any 
98, quan el foc va cremar les 
nostres comarques. Vaig tornar 
a coincidir amb ell, un dia, pas-
sant la ITV al Polígon d'Olius. Fi-
nalment, varem trobar-nos al 
local d'Esquerra, aquí a Solso-
na, a la plaça de Sant Pere. Em 
va donar la benvinguda amb la 
seva càlida sinceritat i va convi-
dar-me a treballar, com un més 

de la colla de militants i simpatit-
zants d'ERC al Solsonès. Més en-
davant, quan el Xavier va ser 
escollit Alcalde de Solsona, vaig 
ser elegit per rellevar-lo en la se-
va tasca dins el partit.

Estic segur de recollir el sen-
timent de tots els companys 
que formem part d'una manera 
o altra d'ERC-Solsonès quan afir-
mo que tots som conscients del 
valor únic del llegat que hem re-
but. El llistó està molt alt i enca-
ra queda molta feina a fer 
perquè fructifiquin els ideals 
que el Xavier va defensar en vi-
da i que són els nostres. Una fei-
na que hem de fer-la tots junts, 
fent pinya, amb rigor, amb fer-
mesa i amb humilitat.

És per això que continuem, 
més que mai, fent feina, com 
els darrers canvis a l'Ajunta-
ment i al Consell Comarcal, ne-
cessaris per a recollir el 
testimoni i dur-lo encara més 

lluny. I al partit, en les properes 
setmanes farem Congrés i s'in-
corporaran noves cares per a 
continuar la tasca.

I és que tots plegats, amics, 
simpatitzants i militants d'Es-
querra Republicana de Catalu-
nya al Solsonès, continuarem 
treballant per a fer el millor ho-
menatge possible al Xavier: la 
Catalunya nacionalment lliure, 
socialment justa i econòmica-
ment pròspera!

Esquerra

Carta del president comarcal d'ERC del 
Solsonès

Carles Montoriol.

"Continuem, més que 
mai, fent feina, com
els darrers canvis a

l'Ajuntament i al
Consell Comarcal,
necessaris per a

recollir el testimoni
i dur-lo encara

més lluny"
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Discurs d'investidura de David Rodríguez
En David Rodríguez pren el relleu de Xavier Jounou a l'alcaldia de Solsona i afronta 
el càrrec amb moltes ganes i com un servei a la ciutat de Solsona

Excm. Sr. Senador, Il·lms. 
Srs. President del Consell Comar-
cal i alcaldes de la comarca, 
Il·ltres. Sres. Diputades del Parla-
ment de Catalunya, Srs. diputats 
provincials i altres representants 
de la Diputació de Lleida, Srs. 
consellers comarcals, Srs. regi-
dors i regidores, solsonins i solso-
nines.

Bon dia a tothom.
Recordo perfectament l'acte 

d'investidura del Xavier. Era un 
dia de joia i el seu discurs emo-
cionava aquesta sala plena de 
gom a gom de ciutadans il·lusio-
nats amb el nou projecte que 
aleshores s'iniciava. Avui, per 
força, la investidura té un altre 
regust.

No ha estat fàcil, per a tot 
l'Ajuntament, corporació i perso-
nal, assumir la pèrdua d'una per-
sona tan estimada com el 
Xavier. Una persona que, durant 
els 12 anys que va estar vincu-
lat al consistori abans de ser al-
calde (al govern i a l'oposició), 
va mantenir un tracte cordial i 
sincer, per bé que de vegades exi-
gent, amb tothom d'aquesta ca-
sa. I que ha sabut mantenir, en 
els dos anys que ha exercit d'al-
calde, amb una gran capacitat 
de lideratge. No ho dic només 
jo, que no puc ser imparcial dona-
da l'amistat que ens unia, ho 
diu tota la gent que l'ha conegut 
i tractat de prop.

Cal recordar el Xavier, i tenir 
present el seu exemple si volem 
una Solsona millor. Una ciutat 
on governin l'honestedat, la 
força dels valors i el compromís. 
Ara, tanmateix, toca mirar enda-
vant. I he estat escollit per lide-
rar el projecte de ciutat que 
compartíem amb ell.

En primer lloc, vull agrair als 
regidors d'aquest consistori que 
m'hagin fet confiança per en-
capçalar la representació institu-
cional de la nostra ciutat. És un 
gran honor i una gran responsabi-
litat.

Als companys del grup de 
CiU, els ofereixo tot el diàleg i la 
transparència que em reclamin. 
Sé molt bé com n'és de desagraï-

da la feina a l'oposició i, alhora, 
com n'és d'important i necessà-
ria. Els garanteixo que, en mi, tro-
baran un adversari noble, que 
sabrà separar la legítima dis-
crepància política de la relació 
personal.

Em ve de gust fer un agraï-
ment especial per als companys 
de govern. Ningú no podrà dir 
mai que ho hem tingut fàcil. A 
banda de les dificultats de qual-
sevol relleu, hem de governar en-
mig d'una greu crisi econòmica i 
hem de fer front a la pèrdua del 
líder indiscutible. Aquesta ha es-
tat molt dura. Hi ha hagut mo-
ments en què, davant l'infortuni, 
hauríem amainat ve-
les. Però ja ens hem 
aixecat. Estem mase-
gats i adolorits, però 
drets. Malgrat totes 
les dificultats, a nivell 
polític i emocional, 
crec que hem estat i estem a 
l'alçada del que la ciutat ens 
reclama.

De manera particular, vull do-
nar-li les gràcies al regidor i 
amic Salvi Nofrarias. Perquè ha 
tingut la valentia de parlar d'a-
quelles qüestions que ningú vo-
lia parlar. Perquè ha tingut 
l'honestedat, la generositat i la 

capacitat de sacrifici en priorit-
zar sempre el projecte col·lectiu 
al desig personal. I, sobretot, 
gràcies per l'amistat que m'has 
demostrat.

En el vessant personal són 
moltes les persones a les que 
dec una mostra d'agraïment. En 
primer lloc a la meva dona, la 
Mercè, a qui mai no he demanat 
el parer a l'hora d'implicar-me 
en política. I, tanmateix, sempre 
m'ha fet costat. Ella ja sap 
quina és la meva manera de pen-
sar. El que segur que desco- 
neixia, com jo mateix, era fins a 
quin punt m'hi lliuraria.

I als meus fills, l'Adrià i l'Al-
bert, que encara perdran més es-
tona de l'atenció del seu pare, 
els demano que siguin humils. 
Avui, com alguna vegada hem 
fet abans de dormir, us vull fer 
arribar una frase d'un personat-
ge cèlebre per a que us ajudi a 
entendre el que us demano. "Te-
nim aquesta veritat per evident, 
que tots els homes som creats 
iguals". Així ho proclamava Mar-
tin Luther King, tot reivindicant 
la igualtat dels drets de les per-
sones de color amb els de raça 
blanca. Tots els homes són 
iguals, independentment del co-
lor de la seva pell, de la seva ri-
quesa personal o del seu càrrec.

Finalment, vull agrair a tota 
la família del Xavier Jounou, el 
seu suport. No sabeu quina 
força em dóna saber-me tan 
apreciat per vosaltres!

Amb tot el suport rebut, no 
puc defugir la respon-
sabilitat que se m'en-
comana. I l'accepto 
com un servei a la me-
va ciutat, al meu país, 
i a les idees de justí-
cia social i nacional 

que defensàvem amb el Xavier.
No puc negar que em fa una 

certa por fer d'alcalde. Sóc cons-
cient de la responsabilitat que 
el càrrec suposa i de les espe-
rances que molts ciutadans hi di-
positen. Però el valent no és 
aquell que no té por, aquest és 
un temerari, el valent és aquell 
que, malgrat la seva por, fa allò 

David Rodríguez llegint el discurs.

"Estic a punt i
preparat per

encarar aquest
nou repte..."



que creu que ha de fer.
La Solsona d'avui és ben di-

ferent de la que vaig conèixer a- 
viat farà trenta anys. Manté el 
seu gust per la tradició, que reg-
na en el seu patrimoni cultural i 
social, i així ha de continuar es-
sent, però de mica en mica ha 
anat abandonant aquella imatge 
de poble tancat en ell mateix i 
s'ha anat transformant en una 
ciutat oberta i acollidora. I, 
d'uns pocs anys ençà, en una ciu-
tat multicultural que posa a pro-
va, precisament, aquesta ober- 
tura de mires. Només serem 
capaços de sortir--
nos-en si apliquem 
els principis de 
justícia social i 
de tolerància, que 
impliquen el res-
pecte per a totes 
les creences i ma-
neres de pensar, 
tot  vetllant  per  les  nostres.

Sóc fill d'Oliana. La vila on vi-
uen els pares i bressol dels re-
cords de la meva infantesa. I 
com els pares, això no es tria, 
s'estimen i prou. I no puc deixar 
de fer-ho. Ni vull.

I sóc solsoní. Perquè aquí 
em vaig fer home. I m'estimo Sol-
sona com s'estima la dona amb 
qui vols compartir la teva vida. 
La tries perquè t'agrada com és i 
vols que sigui la mare dels teus 
fills. Doncs també vaig triar aques-
ta ciutat perquè és on vull enve-
llir i veure créixer els meus fills.

Dels meus orígens familiars, 
d'humils immigrants del sud de 
la Península (només una miqueta 
menys al sud de molts dels que 
ara conviuen amb nosaltres), 
neix el meu sentit de la justícia 
social. Però és aquí, a Solsona, 
que vaig començar a interessar--

me per la política i la realitat del 
meu país. Les xerrades a l'alesho-
res residència d'estudiants amb 
el Baltasar Giné, o els treballs 
que ens encarregava a l'institut 
l'Eugeni Barniol, van despertar 
en mi la consciència nacional del 
meu país.

"Qui accepta el mal sense 
resposta, de fet, li dóna suport". 
Aquesta sentència de Gandhi, és 
la que em va fer implicar en políti-
ca. Ningú no em va venir a bus-
car. No puc desentendre'm del 
que succeeix al meu voltant.

Avui em sento hereu d'una 
persona molt espe-
cial. Hi ha un es-
perit Jounou en la 
manera de fer políti-
ca basat, com ell 
mateix definia, en 
l'honradesa, la hu-
militat, l'equitat i 
la proximitat. I jo 

hi afegiria, en la defensa i pedago-
gia dels valors democràtics, el res-
pecte institucional i l'esforç en el 
treball.

Em sento orgullós del llegat 
que hereto i de l'esperit que l'im-
pregnava. Però, si us plau, no em 
compareu mai amb el meu prede-
cessor. Ho trobaria injust i mes-
quí. Si mai teniu la temptació de 
fer-ho recordeu que jo només sóc 
alcalde perquè ell no hi és. Ell 
era el meu candidat.

I tampoc no em planyeu. Es-
tic a punt i preparat per encarar 
aquest nou repte. Ja m'he arre-
mangat les mànigues i, amb l'a-
jut dels companys de govern, 
anem per feina.

L'altre dia, l'Alcalde de Man-
lleu, amic del Xavier i meu de ja 
fa uns anys, m'enviava un frag-
ment de "La pell de brau", de Sal-
vador Espriu, per tal que 

m'ajudés, en aquesta nova eta-
pa, a tocar de peus a terra. Us el 
llegeixo:

A partir d'avui, aquest poe-
ma ha de ser la meva guia. En 
tindré present el missatge quan 
rebi els meus conciutadans i con-
ciutadanes al despatx d'aquesta 
casa, quan sigui interlocutor de 
les vostres demandes, quan hagi 
d'adoptar decisions que afecten 
la col·lectivitat i que han de prio-
ritzar, en tot moment, l'interès pú-
blic i majoritari.

I ja per acabar, faig un prec a 
la ciutadania de Solsona. El man-
llevo de Francesc Macià, el dia 
de la seva investidura com a 
President de Catalunya. Potser, 
fins i tot, avui té més sentit que 
aleshores: "Ajudeu-me a fer-me 
mereixedor de l'honor i el privile-
gi que avui em concediu".

Moltes gràcies.

El nou Grup Municipal d'Esquerra al consistori de Solsona
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La frase: “No podem exercir la política des de la rancúnia,
ni des de la batalla entre partits” Xavier Jounou
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SI ET CRIDEN A GUIAR
UN BREU MOMENT

DEL MIL·LENARI PAS DE LES 
GENERACIONS,

APARTA L'OR
LA SON I EL NOM.

TAMBÉ L'INFLOR
BUIDA DELS MOTS,

LA VERGONYA DEL VENTRE
I ELS HONORS.

IMPOSARÀS
LA VERITAT

FINS A LA MORT,
SENSE L'AJUT

DE CAP CONSOL.

NO ESPERIS MAI
DEIXAR RECORD,

CAR ETS TAN SOLS
EL MÉS HUMIL

DELS SERVIDORS.

EL DESVALGUT
I EL QUI SOFREIX
PER SEMPRE SÓN

ELS TEUS ÚNICS SENYORS.

"...ja m'he arremangat 
les mànigues i, amb
l'ajut dels companys 

de govern, anem
per feina"




