
COMUNICAT DEL GOVERN MUNICIPAL DE SOLSONA: 
  
Per una Solsona lliure d'homofòbia, racisme, xenofòbia i violència i que fomenti la 
convivència 
  
  
DESAFORTUNADES DECLARACIONS DEL BISBE  

  
Tal com va expressar el dia 22 de maig a través d’alguns dels canals oficials de l’Ajuntament de Solsona, 
el govern municipal rebutja frontalment les desafortunades manifestacions del bisbe de Solsona en la 
glossa dominical del dia abans, i donem ple suport a totes les famílies monoparentals i al col•lectiu LGTBI, 
que han estat ofesos. 
  
Cap orientació sexual és confusa, com opina el bisbe, i cap persona ha de sentir-se atacada, sigui quina 
sigui aquesta orientació. Tota declaració en aquest sentit és ofensiva i discriminatòria i, per tant, ha de ser 
fermament rebutjada, reprovada i condemnada.  

  
Tot model de família té les mateixes possibilitats i responsabilitats de criar els fills i filles. L’educació que 
se’ls doni, els valors transmesos i la relació i els vincles familiars establerts entre ells seran els fonaments 
que determinaran el seu futur. Que la família sigui formada per una persona o més, o que els rols 
paternals o maternals siguin desenvolupats per persones del mateix sexe o diferent, no ha de ser motiu 
de debat ni ha d’afectar la correcta educació dels seus. 
  
SOBRE TEMPS I MOMENTS. URGÈNCIA VS. IMPORTÀNCIA 

  
Diumenge passat, 21 de maig, la premsa va començar a fer-se ressò de les desafortunades declaracions 
del bisbe Xavier Novell en la seva glossa setmanal.  
  
L’endemà, dilluns 22, en conèixer-les, l’Ajuntament va reaccionar a les declaracions i les va rebutjar 
públicament i frontalment a través d’un comunicat oficial via Twitter. El mateix dia, es reunia la Junta de 
Portaveus per tractar l’ordre del dia del Ple del següent divendres 26. Amb l’absència del portaveu de la 
CUP, no es va introduir cap moció sobre aquest punt. 
  
El dimecres 24 de maig, el grup municipal d’ApS-CUP va comunicar a tots els regidors de l’Ajuntament de 
Solsona la voluntat d’introduir al Ple una moció sobre les declaracions del senyor bisbe. 
  
El mateix dimecres 24, des del grup municipal d’ERC, es va convocar una reunió no únicament amb els 
regidors de govern, sinó amb tots els membres de la llista, representants de l’executiva comarcal i de les 
JERC Solsona, per parlar sobre les polèmiques manifestacions de Xavier Novell i si aquest episodi havia 
de comportar algun canvi en la relació entre el govern local i el Bisbat de Solsona. després de reiterar-se 
els comentaris ofensius cap a certa part de la població solsonina. La necessitat de recollir el màxim de 
veus possibles sobre un tema tan important fa que la trobada només pugui convocar-se el dissabte 27 de 
maig, per assegurar la màxima assistència i participació. 
  
Paral•lelament, i després de constatar que el bisbe no s’esmenava, l’alcalde el va trucar per demanar-li 
una rectificació o disculpa pública de l’opinió publicada. Des de l’executiu s’entén que aquest gest 
seria la millora manera de resoldre la conflictivitat que es pot desprendre de la glossa i garantir la 
convivència.  

  
El dijous 25 de maig es va fer arribar el contingut de la moció de la CUP als regidors. Davant dels dubtes 
per part d’alguns regidors sobre la necessitat de consensuar alguns punts, la resposta del grup promotor 
de la moció va ser  que hi havia l’opció de parlar-ne, però amb la limitació que “els nostres tempos són els 
que són”.  
  
El mateix dia, en una reunió de govern d’urgència, només una part dels regidors –perquè la resta no van 
poder-hi assistir–, van acordar la necessitat d’escoltar més veus abans de consensuar la resposta a la 
moció, en la qual alguns dels punts depassen a bastament el contingut de les declaracions tractades, i 
poden afectar a la relació del consistori amb la comunitat cristiana de la nostra ciutat, que no té perquè 
sentir-se ni molt menys identificada amb aquestes esmentades declaracions.  
  
El divendres 26, en començar el Ple municipal, es rebutja la incorporació per urgència de la moció de la 
CUP. Els arguments dels grups d’ERC i el PSC són els següents: 
  
• En cap moment hi ha la voluntat de defugir el debat sobre aquests fets. Creiem que tenen prou 
IMPORTÀNCIA com per debatre’ls tot recollint el màxim de punts de vista possibles sobre les possibles 



implicacions que puguin comportar. No es defuig el debat, sinó que s’ajorna per tenir el marge de 
temps suficient per valorar totes les opcions. 

• La incapacitat de treballar una moció, on hi ha punts que depassen aquestes declaracions i afecten la 
relació Ajuntament-Bisbat, en un únic dia. 
• La demostració d’haver donat una resposta d’URGÈNCIA de rebuig a les declaracions i de suport als 
col•lectius afectats l’endemà mateix dels fets.  
  
LAMENTEM LA DEMAGÒGIA, CRISPACIÓ I VIOLÈNCIA 

  
El divendres 26, unes hores abans del Ple, s’informa per deferència el portaveu de la CUP sobre el 
posicionament que adoptarà el govern municipal d’oposar-se a la urgència, per la importància dels punts 
tractats i la impossibilitat d’arribar a una conclusió en només un dia (cal recordar que el grup promotor del 
text va necessitar tres dies per preparar-lo). 
  
En breus minuts, es va començar a fer escarni a través de les xarxes socials del posicionament d’ERC, 
sense haver esperat al Ple, on els regidors d’aquesta formació podien i volien defensar el seu vot. Aquest 
fet va generar una crispació innecessària, que va esclatar en crits i violència verbal un cop 
finalitzat el Ple per part d’algun ciutadà, que només van fer referència a les comunicacions a les xarxes i 

no als arguments dels grups del govern, que desconeixien en no haver assistit al Ple. 
  
Tot i lamentar l’incident en privat el portaveu del grup municipal de la CUP, el govern creu necessari fer 
evident el seu malestar per la situació viscuda. 
  
Les declaracions ofensives o bé la demagògia política generen crispació, i aquesta pot esdevenir 
violència. Tant se val si és violència verbal, o les greus bretolades contra patrimoni monumental o 

mobiliari urbà de la ciutat de Solsona causades per energúmens anònims aquest passat cap de 
setmana.  La violència sempre ha de ser necessàriament condemnada. Atribuir indirectament les 

culpes d’aquestes actuacions a terceres persones, i no als seus autors, només pot servir per justificar-les. 
Cadascú és responsable dels seus actes.  
  
Si demanar una mica de temps (més d’un dia) per estudiar els punts ha de ser motiu d’acusació per part 
d’un grup que reclama la necessitat dels seus tempos per prendre decisions en assemblea, no s’està 
tractant a tothom amb les mateixes regles del joc. I això contribueix a desenfocar el tema central que 
s’ha de tractar, unes declaracions homòfobes, per atacar la resta de grups municipals. 

  
Ni el grup d’ERC, ni el PSC, ni cap del seus membres no han mostrat mai cap acte d’homofòbia, 
completament contrari als ideals que aquestes dues formacions representen. Ambdós partits se senten 
profundament insultats i dolguts quan algú, tendenciosament, manifesta algun tipus de declaracions en 
aquest sentit. 
  
D’ARA ENDAVANT 

  
L’objectiu del govern municipal de Solsona continuarà sent el de donar suport als diferents col•lectius de 
la societat de Solsona, tal com va fer en la seva primera reacció després de conèixer el contingut de la 
glossa dominical del bisbe.  
  
Un cop debatut el tema internament, el dissabte 27, de forma imminent es convocarà els portaveus de tots 
els grups municipals del consistori solsoní, i una vegada donat el temps suficient al bisbe per rectificar, 
consensuar les accions que s’han d’emprendre com a corporació. El proper acte en què es palesaran 
aquestes accions és per Corpus, el 18 de juny, per al qual els grups de l’executiu municipal ja han 
pres una determinació, que es vol fer extensiva a la resta de formacions. És evident que les paraules 
del cap de la diòcesi solsonina han precipitat un debat sobre la relació de l’Ajuntament i el Bisbat 
que inicialment l’executiu municipal no considerava urgent.  

  
En qualsevol cas, l’Ajuntament defensa que Solsona ha de continuar sent sempre una ciutat lliure de 
violència, homofòbia, racisme i xenofòbia, i amb una manera de fer política des de la seva màxima 
institució que eviti la crispació i fomenti els valors democràtics de convivència i respecte a totes les 
opinions.  

 


