
PARAULES DEL XAVIER JOUNOU, ALCALDE DE SOLSONA, 
LLEGIDES A LA  CLOENDA DEL CONCERT PER LA CONSULTA 
DEL 13-D, CELEBRAT AL TEATRE COMARCAL DE SOLSONA EL 

DIUMENGE, 29 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

Bona tarda a tothom. 

Sóc aquí amb vosaltres, no en presència però sí de cor. A causa d’una inesperada amant que 
m’ha sobrevingut fa unes setmanes, i que és exigent com ella mateixa, no puc fer tot el que 
voldria. Ja em perdonareu. 

Avui, tant el Xavier Jounou com l’alcalde, voldrien haver estat aquí al Teatre per gaudir i 
compartir aquesta estona i aquest anhel amb tots els qui estimem la democràcia. Amb tots els 
qui creiem que ningú pot ni ha de decidir per ningú; i que les persones, com els pobles, han de 
ser lliures per tal de decidir amb qui volen viure i com volen fer-ho. 

És bonic i plaent saber que tot un estol de conciutadans de Solsona s’han unit i arremangat 
per tal de poder fer la consulta el proper dia 13 de desembre. Que sota l’imperatiu nom “Volem 
Decidir”, s’ha constituït a casa nostra aquella necessària associació per tal de poder-la 
realitzar. Us en dono les gràcies en nom de la ciutat. Desitjo que tota aquesta feina que esteu 
fent us relligui personalment entre vosaltres i amb el compromís de ser fidels al bé més preuat 
que podem tenir les persones: la llibertat. 

També vull expressar gratitud vers els artistes que avui, implicant-vos-hi, heu fet possible 
aquest esdeveniment. I a totes aquelles persones, empreses i entitats solsonines que heu 
aportat allò que calia per tal que el proper dia 13 sigui un dia rodó en el funcionament i, 
sobretot, en l’objectiu: que la gent pugui expressar el què desitja de manera pacífica i festiva. 

Independentment de la participació l’èxit ja és garantit. La il·lusió dipositada i el treball realitzat 
en són l’aval. Ara només cal reblar-ho el diumenge 13. 

I, passi el que passi, no perdem mai l’esperança que al final l’esforç i la raó ens han de dur a 
l’objectiu final: el país que entre tots els catalans i catalanes, sense coaccions i lliurement, 
haurem decidit tenir. 

Manllevo una frase de l’inventor Thomas Alva Edison per esperonar i no deixar mai de 
caminar: “La nostra gran debilitat sempre és la renúncia. L’únic camí cert per a assolir 
quelcom és tornar a intentar-ho una altra vegada”. Les que facin falta, hi afegeix-ho jo. 

Una abraçada a tothom. 

Xavier Jounou 

Alcalde de Solsona 

 


