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«The Guardian» veu Romeva com
«un pont entre les formacions de
Junts pel Sí»
Pel diari britànic , una victòria de Podem o el PSOE a les generals podria allunyar
una Declaració Unilateral d'Independència
The Guardian (http://www.theguardian.com) veu Raül Romeva com "un pont entre les diferents
formacions que formen Junts pel Sí". El diari britànic publica avui un article
(http://www.theguardian.com/world/2015/sep/20/catalonia-separatists-spain-independence-raulromeva?CMP=twt_gu) on analitza la situació política catalana prèvia al 27-S, centrant-se sobretot
en la candidatura de Junts pel Sí. De Romeva en destaquen que es va fer independentista el
2010, després de la sentència del TC sobre l'Estatut.
L'article destaca com persones d'ideologies completament oposades s'han unit sota el paraigua
de Junts pel Sí per defensar la causa independentista. Ashifa Kassam explica que el full de ruta de
la coalició és aconseguir ser un nou Estat al cap de 18 mesos i després convocar eleccions i que
els partits es tornin a presentar per separat, cadascú defensant les seves idees.
Pel The Guardian, una victòria de Podem o del PSOE a les eleccions espanyoles del desembre
podria "allunyar en última instància una declaració unilateral d'independència". El diari argumenta
que l'Estat federal socialista o l'acceptació del dret a decidir per part d'Iglesias podrien ser
solucions per a l'encaix de Catalunya dins Espanya.

La campanya del 27-S, en directe a NacióDigitalhttp://www.naciodigital.cat/noticia/94294)
(

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Mapa interactiu: quins municipis han visitat els set caps de llista?
(http://www.naciodigital.cat/seccio/mapacandidatscampanya15)

Enquesta: què votaràs el 27-S? http://www.naciodigital.cat/enquestes/69)
(

La porra del 27-S: reparteix els 135 diputats del Parlament (http://www.naciodigital.cat/Porra27S)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)
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Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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