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Homs apunta com fer el
referèndum acceptat
internacionalment
"L'estat espanyol no reconeix Catalunya, però volen que l'expulsin d'Europa. Com
és possible?", es pregunta el portaveu
Homs, aquest dilluns al vespre a Lleida. Foto: Govern

Quatre normes inspirades en la doctrina del Tribunal de La Haia: procés democràtic, majoritari,
pacífic i europeu. Aquest el contingut del sarró del Govern per poder exercir el dret a decidir. Així ho
va explicar el portaveu del Govern i secretari general de Presidència, Francesc Homs, en el marc
de la conferència pronunciada aquest dimarts al vespre i que encetava el cicle "Eines d'Estat"
que organitza l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Democràcia
Segons la doctrina de la magistratura internacional en processos d'autodeterminació citada per
Homs caldria, en primer lloc, que ?el procediment sigui escrupolosament democràtic?. Segons el
portaveu hi ha moltes ?solucions tècniques? que permetrien consultar al poble de Catalunya. De
fet, segons el portaveu només es tracta de ?voluntat política? per part del govern espanyol. ?És
trampós i actuar amb mala fe dir que abans de consultar al poble s'ha de reformar la Constitució.
No ho diu enlloc?, va insistir el portaveu.
Majories
En segon lloc, Homs va remarcar que l'exercici del dret a decidir ?ha d'anar acompanyat de gran
majories? i, segons la seva opinió, "segurament amb el 51 per cent no seria suficient", sempre
comptant amb un ampli suport de les forces polítiques.
Pacífic
En tercer terme, el portaveu del Govern va precisar que el dret a decidir s'ha d'exercir de
?manera pacífica?. En aquest sentit, la seva teoria afegeix ?que si això no es donés hauríem
d'aturar el procés immediatament?. De fet, en aquest punt demana un "compromís públic".
Europa i Espanya
Finalment, Homs condiciona el procés a que es produeixi ?en el si de la Unió Europea?. En
referència a aquest aspecte, va precisar que ?en la hipòtesi que no ens acceptessin dins la Unió
Europea, prèviament hi hauria d'haver un fet: que l'estat espanyol reconegués l'estat català?. Per
aquest motiu, i amb un to murri, es va preguntar: ?Si no ens reconeixen com a estat, com ens
poden expulsar? L'estat espanyol no reconeix Catalunya, però volen que l'expulsin d'Europa. Com
és possible?".
Per altra banda, Homs va assegurar que ?la pregunta que hauria de respondre l'estat espanyol
és si està disposat a acceptar la voluntat del poble de Catalunya?. "Mai no donen la resposta a
aquesta pregunta?, va contestar el mateix portaveu tot recordant que és una qüestió clau per a
l'exercici del dret a decidir dels catalans.
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