Discurs d’investidura de David Rodríguez i González
Ple de constitució de l’Ajuntament de Solsona
15 de juny de 2019

Presidenta del Consell Comarcal en funcions, exalcalde de Solsona, regidors i regidores,
exmembres de la Corporació, amics i ciutadans que avui ens acompanyeu en aquest acte tan
institucional.
Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest Ple de Constitució
del nou Ajuntament.
Sempre m’ha semblat important saber quins són els teus valors i que ets capaç de mantenirlos amb el pas del temps. Tampoc no vull dir amb això que sempre haguem de pensar el mateix.
Una persona que és capaç de canviar d’opinió vol dir que és una persona que és capaç d’aprendre,
tot i que estaria bé que també reconegués el seu canvi de parer i mantingués la coherència amb
els valors. Tanmateix, he de dir que quan abans de preparar aquest discurs he llegit els meus
discursos d’investidura anteriors, m’he sentit complagut en veure que podria reproduir
perfectament qualsevol dels tres discursos anteriors avui mateix, i mantindria l’esperit que els
impregnava i que hem intentat aplicar en la nostra acció de govern d’aquests anys. És evident que,
en un quart discurs d’investidura, poques aportacions noves puc oferir. La majoria de les coses que
em semblava important de manifestar en un discurs d’aquestes característiques ja han estat dites
amb anterioritat. Mantinc l’esperit de treball, la il·lusió per fer una ciutat millor, de sostenir una
actitud oberta amb tothom, de defensa de drets i llibertats que he practicat tots aquests anys.
No és gens fàcil assumir el compromís de treballar per un projecte polític i mirar de tirar-lo
endavant. I, encara menys, fer-ho des de l’exposició pública que suposa ser representant de la
ciutadania a l’Ajuntament. Per això, agraeixo a tots els regidors municipals el seu compromís amb
la ciutat. Als veterans per refermar-lo, i als nous per atrevir-se a adquirir-lo.
Dues mil cent quaranta-cinc persones varen creure que mereixíem continuar gestionant els
afers de la ciutat. És un suport immens, que agraeixo profundament i que ens encoratja a
mantenir la línia de treball d’aquests anys.
Per això vull felicitar als regidors de govern d’aquests darrers quatre anys la seva enorme
tasca que, sens dubte, ha fet possible aquest resultat. Però també als treballadors de
l’Ajuntament. El resultat també és un reconeixement a la seva feina. Els polítics marquen directrius
però sense l’esforç diari dels empleats públics poca cosa podríem fer nosaltres. Per això, entomeu
el resultat com un merescut reconeixement a la molta feina feta aquests anys.
En l’àmbit estrictament personal, he d’agrair el suport a la meva família. Primer a la Mercè
que, com sempre, és la gran damnificada de la meva dedicació a Solsona. Ja sé que sempre he dit
que espero compensar-t’ho algun dia. Val més que ja no ho digui més i comenci a practicar-ho
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d’una vegada. I als meus fills, que ara ja són grans i ja no em troben a faltar, però que també han
pagat un preu alt.
I si avui sóc aquí, és perquè en la vida he après uns valors i unes maneres de fer que ho han
fet possible. I són moltes les persones i les circumstàncies que han influït en el meu caràcter. Però
hi ha un origen que ho fa tot possible, i aquest són els pares. Gent humil i treballadora. I abans que
res, bones persones. Gracias, papá. Gràcies, mama.
Avui s’inicia un nou mandat, amb un govern que gaudeix d’un ampli suport ciutadà. Un suport
que cal gestionar amb la màxima responsabilitat. Per això, som conscients que no hem de
governar, i crec que no ho hem fet mai, només pels nostres electors. Som el govern de Solsona, de
tota ella, i ens devem a tot el conjunt de la ciutadania. Aquesta responsabilitat és, primerament,
del govern, però també dels grups de l’oposició si l’objectiu compartit és el benefici de la ciutat.
Sempre hem entès que l’exercici de la majoria absoluta ha d’anar acompanyat del diàleg amb
la resta dels grups. Si alguna vegada, la dinàmica de treball del dia a dia, ens fa oblidar aquesta
necessària interacció, us demano que ens ho recordeu. Sempre us hem atès de seguida i la
voluntat és continuar-ho fent.
Isaac Newton deia que “construïm massa murs i no suficients ponts”. En tant que grup
majoritari, ens correspon a nosaltres ser els primers en construir els ponts de diàleg. Per això vam
fer l’oferiment als grups de fer una proposta a canvi del seu vot favorable a la investidura malgrat
aquest no fos necessari.
Agraeixo a Alternativa per Solsona-CUP la seva predisposició a entomar l’oferiment, i l’esperit
constructiu que aquest fet demostra, i fer una proposta plausible en benefici de la ciutat. Al llarg
d’aquests darrers quatre anys heu demostrat una gran capacitat de treball. Sou gent preparada,
amb valors, i que podeu fer una gran aportació a la ciutat. Malgrat que, de vegades no ens posem
d’acord, valorem molt el vostre tarannà honest i exigent.
En canvi, lamento que aquest acord no l’hàgim pogut mantenir amb el grup de Junts per
Solsona. Potser avui no toca parlar dels motius del desacord, ja tindrem ocasió si s’escau. No passa
res. Si de debò hi ha bona voluntat, tenim quatre anys per endavant, però l’entesa ha de ser cosa
de dos, i cal una mínima empatia envers l’altre per fomentar-la. Segur que tindrem més
oportunitats per intentar-ho.
Pel que fa al PSC, la situació de país és prou greu per condicionar les possibilitats d’aliança que
hem tingut aquests anys. Tanmateix, amb l’Encarna ja hi hem treballat plegats i ens uneix una
estima personal que, sens dubte, ha d’afavorir arribar a acords. En el passat, hem treballat junts i
hem treballat bé. Estic convençut que ens entendrem, tot i que des de rols diferents.
Als companys d’Esquerra Republicana us expresso la meva gratitud incondicional. No només
als regidors sinó a tota la candidatura i càrrecs comarcals del partit. Hem fet pinya i treballat de
valent per mirar d’assolir l’èxit que avui assaborim. Moltes gràcies pel vostre compromís.
Als regidors que sou veterans, ja coneixeu la dinàmica de l’Ajuntament. Hem de continuar fent
bona feina com hem fet fins ara i haureu d’acompanyar als nous en el coneixement de
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l’administració. Permeteu-me, en aquest punt, fer un agraïment molt especial al Ramon Xandri.
Una peça cabdal del govern que ha passat uns mesos difícils. Un home treballador i rigorós com
pocs, lleial, atent i discret, dels que fan feina sense fer soroll, des de darrera, lluny del
protagonisme. Moltes gràcies, Ramon, hem fet moltes coses el darrer mandat, i en farem moltes
més aquest que comencem.
Als regidors nous, us agraeixo el vostre suport i la il·lusió que transmeteu. Els primers dies
sentireu una sensació de vertigen per tot el munt de coses que us vindran a sobre: El coneixement
de les àrees que tindreu encomanades, la relació amb els treballadors de la casa, la col·laboració
amb les entitats de la ciutat, l’atenció a les peticions de la ciutadania i a la premsa i l’exposició
pública a la que, a partir d’avui, estareu sotmesos. Però no patiu, creieu-me si us dic que esteu
sobradament preparats. Ningú no arriba a un ajuntament sabent-ho tot. Però la vostra
predisposició al treball, la il·lusió amb la que l’entomeu i la col·laboració que trobareu en els
regidors amb experiència i amb mi mateix, així com amb la dels treballadors municipals, faran que,
ben aviat, domineu la situació. Hem treballat en unes propostes de ciutat i ara tenim l’oportunitat
de dur-les a terme. Ja veureu com n’és de gratificant veure-les acomplertes!
Ara no entraré en el detall de totes les actuacions que s’hauran de fer en els propers anys.
N’hem parlat a bastament durant la campanya electoral i quedarà reflectit en el pla de mandat
que presentarem després de l’estiu. No obstant, hi ha una manera de fer que és inherent a
nosaltres i que no ha de canviar perquè ha tingut el suport de la majoria, continuarem la línea
d’aquests darrers mandats. La dedicació als barris i el manteniment d’un ciutat bonica i amable,
l’atenció a les persones més desfavorides, el desenvolupament local a través de l’Agència i
l’acompanyament a les empreses de casa i el comerç com la primera oportunitat per a crear
ocupació i sent conscients que aquesta és la millor política social que podem fer. El treball colze a
colze amb les entitats de Solsona que tan bé fan en una ciutat tan dinàmica com la nostra, entre
moltes altres coses.
Tot i així, és evident que la situació local ha canviat, deixem enrere una situació de crisi i
encetem un període d’expansió que ens encoratja a tots i que ens il·lusiona en la planificació
futura de la ciutat. Noves situacions vol dir reptes nous, i per això també l’actuació del govern
s’haurà d’emmotllar a les noves circumstàncies.
La promoció de l’habitatge de lloguer, treballar per una societat més inclusiva especialment
amb les diferents comunitats culturals que formen part de la nostra societat, l’impuls a un
projecte educatiu que vagi més enllà de l’àmbit escolar, la construcció d’equipaments nous i la
millora dels actuals que es veurà afavorit de les noves línies de subvencions que s’albiren des
d’instàncies superiors, la creació de nous serveis, entre d’altres.
De portes endins, caldrà també actualitzar i millorar els serveis d’atenció a la ciutadania.
Tenim un repte amb l’adaptació a l’administració electrònica que ha de facilitar la relació de la
ciutadania amb l’administració que li és més propera. Sabem que tenim molts deures a fer en
aquest àmbit i hi farem front amb determinació.
Finalment, i malgrat que no sigui una responsabilitat directa del govern de la ciutat, vetllarem
de prop tot el que afecti al Centre Sanitari. No és una entitat de competència municipal però sí
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que requerirà, atesa la importància que aquest ens té per als ciutadans solsonins, de la màxima
atenció de l’alcalde.
El mandat l’encetem en un any molt especial. Enguany es compleix els 425è aniversari de la
concessió del títol de ciutat a Solsona. El proper 26 de juliol farem un acte commemoratiu, dins el
cicle de concerts d’estiu, en el que estrenarem un documental sobre la Solsona del 1594.
Aprofitem l’efemèride per injectar-nos autoestima. No cal dir que esteu tots convidats.
Solsona no pot quedar al marge de la situació política que viu el país en general. Entristeix
l’ànima veure persones honestes, demòcrates de soca-rel, tancades en una presó de manera tan
injusta o havent hagut d’exiliar-se. Aquesta circumstància té una relació directa amb la meva
intenció de mantenir la meva activitat política. Recordo sovint, segurament com molts de
vosaltres, els amics, companys, i altres representants polítics i no polítics, privats de llibertat.
Permeteu-me que els enviï una abraçada ben forta a tots ells i a totes elles, en nom dels solsonins i
solsonines. De manera particular, a l’amic Oriol Junqueras, el president del meu partit, que és qui
em va demanar que repetís com a candidat a les eleccions municipals. “Som el fruit de moltes
derrotes, però també som la llavor de totes les victòries”, diu ell. És a l’Oriol a qui vull dedicar, de
manera molt especial, la victòria assolida a les urnes.
I em plau fer esment especial de les nostres polítiques represaliades, massa sovint
invisibilitzades. Molt especialment a la presidenta Carme Forcadell i a la Dolors Bassa. Però també
a les amigues Marta Rovira i Meritxell Serret, sense oblidar l’Anna Gabriel i la Clara Ponsatí.
Plató va ser un home que va conèixer de prop la injustícia en la figura del seu mestre i amic
Sòcrates, qui va preferir suïcidar-se prenent la cicuta abans que trair les seves idees. Per això, va
dir en certa ocasió: “un home que no arrisca res per les seves idees, o no valen res les seves idees,
o no val res l’home”. Sóc conscient que la situació de país pot suposar riscos atès que requerirà
nous actes de suport en la defensa dels valors democràtics i de la llibertat de Catalunya. No
tingueu cap dubte que estarem al costat d’on hem estat sempre. Sense por, en defensa de les
nostres idees.
Com veieu, aquestes quatre investidures no m’han permès ser gaire original en el discurs
però, per contra, sí que m’han facilitat una perspectiva i una experiència en la política municipal i
de país que espero posar al servei dels solsonins i les solsonines els propers quatre anys.
A mig any del desè aniversari de la mort del fill predilecte, alcalde de Solsona i amic, Xavier
Jounou, vull cloure el discurs d’investidura com ho he fet en els anteriors, amb les darreres
paraules del Xavier en el seu primer discurs com a alcalde, i en homenatge a la seva figura.
“Companyes i companys de consistori, solsonins i solsonines, que tinguem una bona i
fructífera legislatura. Que d’aquí a quatre anys puguem dir que l’esforç de tots ha valgut la pena. I
que jo sàpiga estar a l’alçada del que de mi s’espera i, si més no, que siguin sempre l’honradesa, la
humilitat, l’equitat i la proximitat les maneres de fer que no se’m puguin negar.
Visca Solsona, visca Catalunya, visca la Llibertat i la Concòrdia!”.
Moltes gràcies.
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