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Romeva recomana no amoïnar-se
per qüestions logístiques i anima a
«gaudir» del camí a l'1-O
El conseller resta importància a les advertències del president del Parlament
Europeu i creu que "davant de situacions no previstes, s'imposarà la negociació"

El conseller d'Afers Exteriors Raül Romeva i el periodista Vicent Partal | @raulromeva

Pocs minuts després que la Guàrdia Civil entrés finalment a la impremta de Constantí
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137899/guardia/civil/escorcolla/durant/dues/hores/impremta/co
nstanti) , el conseller Raül Romeva transmetia un missatge tranquil·litzador a l'independentisme.
"Que ningú tingui dubtes del referèndum des del punt de vista operatiu", demanava el conseller
d'Afers Exteriors, que ha assegurat que "tot està previst" i que els sobiranistes només s'han
d'ocupar de "gaudir" el camí cap a l'1-O i "convèncer" els indecisos.
En un dinar col·loqui organitzat per Sobirania i Justícia (https://twitter.com/sijcat) i moderat pel
periodista Vicent Partal (https://twitter.com/vpartal) , Romeva ha contestat -i ha regatejat en algun
cop- els neguits dels comensals. "Mai he vist l'urna abans del dia que he de posar la papereta i
no tinc cap motiu per pensar que aquest cop serà diferent", ha reblat el conseller quan li
preguntaven on eren les urnes.
El públic també ha volgut saber què farà el Govern amb els ajuntaments que no vulguin
col·laborar amb el referèndum. "Prefereixo destacar els més de 500 municipis que ja s'han
compromès", ha afirmat el conseller. "És important que la gent vulgui participar-hi, i que vegin que
no et pots quedar fora d'un dels dies més importants pel teu país", ha continuat Romeva, amb
una resposta que servia tant pels ciutadans que dubten si anar o votar com pels ajuntaments que
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no han detallat si hi donaran suport.
Amb quins suports internacionals compta una Catalunya independent?
Romeva s'ha volgut avançar a una qüestió que el persegueix: el reconeixement internacional d'una
Catalunya independent. El conseller ha demanat deixar de banda "la pregunta extenuant de
quins reconeixements tindrem", i ha reclamat "no condicionar el nostre futur a allò que facin els
altres". "No depenem del que facin fora, sinó que a fora reaccionaran depenent del que fem
nosaltres", ha detallat.
El responsable de l'acció exterior del Govern ha explicat que, en determinades instàncies
internacionals, quan es sondeja l'acollida que tindria una Catalunya independent es rep com a
resposta "Do it" (Feu!). És a dir, s'anima a actuar primer si s'espera una resposta internacional.
"Davant de situacions no previstes, s'imposarà la negociació", ha pronosticat el conseller.

.@vpartal (https://twitter.com/vpartal) : "El reconeixement internacional arribarà després que
nosaltres fem la nostra feina" @VilaWeb (https://twitter.com/VilaWeb) #àgorasij
(https://twitter.com/hashtag/%C3%A0gorasij?src=hash) pic.twitter.com/HxpykmY5ka
(https://t.co/HxpykmY5ka)
? Mònica Morros Serra (@monicamorros) 8 de septiembre de 2017
(https://twitter.com/monicamorros/status/906157081010610176)
Romeva també ha comentat la carta del president del Parlament Europeu al Govern
(http://www.naciodigital.cat/noticia/137816/brusselles/avisa/catalunya/esta/actuant/contra/marc/leg
al/ue) , en la qual els adverteix que s'està actuant "contra el marc legal de la UE". El conseller ha
assegurat que l'avís, que és una resposta a una pregunta que havia fet
l'eurodiputada Beatriz Becerra fa mesos, "apareix casualment avui", i ha afirmat que aquestes
advertències a Catalunya acostumen a fer-se a canvi de "contrapartides" per part de l'Estat.
Romeva creu que més important que l'avís del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani,
és el fet que cap estat membre de la UE "no hagi dit mai enlloc que Catalunya no té dret"
a audoterminar-se. En aquest sentit, Vicent Partal ha recordat que pocs dies abans de la
independència d'Eslovènia, les institucions europees també van fer advertiments similars.
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