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Primera sortida de Romeva de la presó per treballar tres dies a la setmana
L'exconseller santcugatenc, Raül Romeva, ha sortit aquest
dilluns per primera vegada de la presó de Lledoners en
aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari, que li
premetrà estar fora del centre tres dies a la setmana durant sis
hores per treballar. Ho ha fet quan passaven deu minuts de les
onze del matí i acompanyat de la seva dona, l'eurodiputada
d'ERC Diana Riba, així com d'excompanys de feina del
Departament d'Afers Exteriors.

La Junta de Tractament de la presó va acordar la setmana passada que l'exconseller pogués sortir tres dies a la
setmana per treballar. Podrà estar fora de la presó sis hores al dia, inclòs el temps de desplaçament.
Romeva treballarà per una associació privada avaluant els avenços dels Acords de Pau de Dayton, que van
posar fi a la guerra de Bòsnia, en el 25è aniversari de la seva signatura. També orientarà l'entitat en la tasca de
recuperar la memòria de la relació amb els Balcans, especialment entre Catalunya i Bòsnia i Hercegovina, i
entre Barcelona i Sarajevo, promovent reflexions, anàlisis, recerques i coneixements sobre els conflictes civils
i sobre el paper de la ciutadania i l'acció comunitària en situacions de conflicte o emergència.
En el seu perfil de Twitter, Romeva ha lamentat estar encara sense llibertat, però ha refermat el seu compromís
amb el servei als ciutadans.
Raül: &quot;Primer dia de feina fora de Lledoners. Encara sense llibertat, però amb el compromís intacte.
Continuo
i
continuaré
servint
els
ciutadans;
és
el
que
he
fet
sempre.&quot;
pic.twitter.com/t8Cmfm1LRe&mdash; Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) March 2, 2020
Fins ara, ja han sortit de la presó per aquest article Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Carme Forcadell i
Dolors Bassa. Aquesta setmana també està previst que surti Oriol Junqueras, que treballarà al campus
universitari de Manresa.
Reaccions a la sortida de Romeva
Aquestes són algunes de les reaccions publicades a les xarxes socials com a resposta a aquesta primera sortida
de Raül Romeva.
Estimat @raulromeva, avui viuràs unes hores fora de la presó però exercir els drets que et pertoquen no vol dir
que oblidem l&#39;enorme injustícia del teu empresonament #Freetothom https://t.co/1kENBjxlUr&mdash;
Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 2, 2020
No és llibertat però arrenca un somriure! T’estimem! #usVolemACasa
(?? @marcpuigperez) pic.twitter.com/lqzyxtg6LJ&mdash; Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell)
March 2, 2020
On hauries de ser és a Sant Cugat, amb la teva família i la teva gent. No pararem fins veure’t lliure Raül ?
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#santcugat @FreeRomeva #Llibertatpresospolítics https://t.co/UpdEZCDId6&mdash; Mireia Ingla ??
#elSTCquefem (@mireiaingla) March 2, 2020
??Avui @raulromeva pot sortir unes hores de la presó per exercir el 100.2, però hi haurà de tornar a dormir.
Seguim lluitant perquè sigueu totalment lliures!?? #LlibertatPresosPolítics #LlibertatPresesPolítiques
pic.twitter.com/9vHydfoqZb&mdash; Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 2, 2020
Mà
estesa,
cap
alt,
verb
serè,
mirada
llarga!
#FreeCatalanPoliticalPrisoners
pic.twitter.com/R0togypuTj&mdash; FreeRomeva ?? (@FreeRomeva) March 2, 2020
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