Amigues i amics, President Marc Ibars, Dr. Simó Schwartz, Marta
Hernández, alcaldes, familiars del Xavi,
L’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès volem dedicar un
moment per recordar, per homenatjar al Xavier Raventós i Raventós,
un molt bon amic, company, espòs, pare i germà que físicament ja no
està entre nosaltres.
El Xavi segurament vol que aquest no sigui un moment trist, que
mullem el seu record no amb llàgrimes sinó que brindem amb cava,
serenament, besant la copa amb els llavis, com una abraçada sincera,
afectuosa, plena d’amor i d’estima.
El Xavi ha estat, és i serà el nostre president per sempre més de
l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès. Les companyes i els
companys aquí presents i la resta que no han pogut venir així ho
sentim.
El Xavi és un referent per a totes i tots nosaltres. Sempre ens ha
encomanat la seva energia, la seva vitalitat, la seva il·lusió, la seva
iniciativa...
El Xavi va creure amb la necessitat d’unir esforços i coordinar-nos els
municipis, per tal d’assolir el major nombre de donacions de sang
possibles. Va ser el veritable impulsor de les donacions de sang a la
comarca, anant a trucar les portes d’ajuntaments, entitats i empreses.
La seva creativitat artística està en moltes llars, amb punts de llibres,
mascaretes o bosses il·lustrades per ell mateix. També va unir la sang
amb el cava – que corre per moltes venes dels aquí presents – amb
l’edició de plaques de cava que es repartien com a agraïment als
donants.
El Xavi ens va guanyar amb el seu somriure de murri, de persona
afable, que estimava i es feia estimar. Moisés Brogi comentava al seu
nét Carles que “El millor de tot és tenir amics i família perquè a la vida
el més important és l’estimació. L’amistat i l’amor estan per sobre de
les idees i de les ideologies. Quan al teu voltant domina l’estimació,
d’alguna manera estàs protegit.” El Xavi era així, hauria subscrit les
mateixes paraules. Era una persona senzilla i extraordinària. Era un
gran conversador i sabia trobar el plaer en les coses més quotidianes.

El Xavi va ser un gran lluitador per a la cultura i l’esport, contra la
injustícia social i per al benestar de la nostra societat. El Xavi desitjava
fer feliç a la gent, perquè estava convençut que la felicitat es troba
amb la felicitat compartida, amb l’amor i l’estima cap als altres.
Ho va fer a través de l’espai polític com a una persona íntegra, fidel al
compromís de lluitar per la millora del conjunt de la societat. Però
també amb el compromís social, cultural i esportiu a través de moltes
entitats. Evidentment, no va estar exempt de dificultats – la vida
associativa en té moltes -, però les sabia afrontar amb proximitat,
sentit comú, decisió, esforç i ètica.
El Xavi desprenia solidaritat i irradiava - no ho oblidarem mai - un bon
sentit de l’humor encomanadís.
Victòria Camps afirma “Sense amics, sense afecte, pensant
exclusivament amb un mateix… segurament és molt difícil, per no dir
impossible, aconseguir la felicitat.”
Em consta que el Xavi no ha tingut una vida regalada, però ha estat
perseverant, ha sabut ser feliç i som testimonis que ha sabut
transmetre i contagiar felicitat.
L’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès guardarem sempre
el record de la bona persona que ha estat el Xavi, de com ens ha sabut
cuidar.
Amb aquest acte, volem fer arribar el nostre més sentit condol a la
família del Xavi, a la Isabel, al Xavier i al Pere. I també al seu germà
postís i company nostre, al Josep Renau.
La vida flueix i canvia, però el record del Xavi persistirà en nosaltres.
Xavi, gràcies per tot.
Una abraçada a tothom.

Miquel Cartró
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