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Romeva: «És trist que algú li digui
als seus treballadors què s'ha de
votar»
L'entrevista al candidat de Junts pel Sí pel 27-S a Catalunya Ràdio, en deu frases
El programa El matí de Catalunya Ràdio
http://www.ccma.cat/catradio/)
(
ha entrevistat aquest
divendres el candidat de Junts pel Sí a les eleccions del 27-S, Raül Romeva. En la conversa,
Romeva ha assegurat que, si la candidatura obté la victòria el diumenge, el "govern serà divers i
plural". En aquest sentit, ha destacat que la clau perquè pugui ser així és tenir "un mandat clar i
fort". A continuació, el resum de l'entrevista en deu frases:
- "El govern posarà les eines perquè la gent dissenyi el model de país que vol. Les prioritats són
l'emergència social, les estructures d'Estat i el procés constituent".
- "Necessitem un govern i un Parlament molt forts. La clau és que hi hagi un mandat molt clar.
L'Estat ho ha intentat tot i només ha aconseguit que la gent estigui més decebuda. No ens ho
posaran fàcil".
- "El potencial econòmic d'aquest país és enorme. És trist que, des del punt de vista empresarial,
algú li digui al seu treballador què s'ha de votar. El mercat és molt dinàmic i en l'empresa que vol
marxar, l'error potser l'estan cometent els propis directius".
- "Estem en una situació de xantatge i amenaça permanent. Quantes oportunitats de feina hem
perdut per no tenir un Estat que ens vagi a favor?".
- ""La voluntat és negociar-ho tot, però si a l'altra banda no hi ha ningú has de tirar pel dret".
- "Aquest serà un govern divers, plural i ideològicament tindrà una dimensió transversal. El programa
no és explícitament d'una sola formació, sinó que és un programa de consens en aquells aspectes
que fan que la transició sigui possible".
- "Els diputats de Junts pel Sí tindran llibertat de vot al Parlament en tots els aspectes que no
tinguin a veure amb la transició. Personalment, estaria a favor de retirar algunes privatitzacions,
com les de l'aigua i l'energia".
- "A Europa estan a l'expectativa. Ningú no ha dit mai que Catalunya no té dret a votar".
- "No és l'escenari ideal, però des d'Europa són conscients que el bloqueig no ajuda a ningú. Un
escenari a l'escocesa seria millor, però el govern espanyol l'ha bloquejat".
- "No sé si seré conseller. Si som en això, és per poder fer el que no va ser possible el 9-N. Estic
al servei d'un projecte col·lectiu, el 28-S faré la feina que em toqui".
Totes les notícies de Junts pel Sí de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/760/junts/si/eleccions/parlament/2015/27-s)

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)
https://www.naciodigital.cat/noticia/95210/romeva/es/trist/algu/digui/seus/treballadors/votar
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Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/enquestometre/parlament/catalunya/2015)

Perfils: qui és qui a Junts pel Sí (http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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