
Honorable Conseller, Alcalde, Delegat del Govern, Directora General de Memòria Democràtica, 
companys del Grup de Suport a Raül Romeva, de Free Romeva, d’Òmniu, de l’ANC i de l’Associació 
Catalana de Drets Civils, amics i amigues,

com a representant del Grup de Suport a Raül Romeva de Caldes de Montbui, permeteu-me en  
primer lloc que agraeixi molt especialment la presència avui, en aquest acte, de la Diana Riba i de  
la Montse Rueda, la companya i la mare del Raül.

L’entrega de la Medalla de la Vila és, evidentment, pel Raül. Però també ho és en bona part per la 
valentia i la força d’elles dues. I del Jordi, el seu pare, i el Raimon el seu germà, i de l’Elda i el Noah,  
els seus fills.

A tots ells una forta abraçada. Som molta gent a Caldes, milers arreu i milions a Catalunya que us 
estem en deute. Aquest acte d’avui us ho vol compensar mínimament. I també és per dir-vos que no 
esteu sols. Segur que ja ho sabeu, que no esteu sols. Però volem que ens ho sentiu a dir i, sobretot, 
volem que ho noteu.

El Grup de Suport va néixer el novembre de l’any passat, arran de la primera entrada del Raül a la 
presó. Ens vam agrupar una bona colla d’amics seus i dels seus pares amb tres finalitats principals:

1. Exigir la seva immediata llibertat i la retirada de tots els càrrecs
2. Persistir en la denúncia de la gran injustícia que representa el seu empresonament
3. Donar suport al Raül i a la seva família en tot allò que puguem

Aquell mes de novembre, el dia 19, vam rebatejar el carrer de Font i Boet amb el seu nom. La placa 
deia: Carrer de Raül Romeva, Conseller legítim de la Generalitat, pres polític que ha viscut i crescut en 
aquest carrer; persona digna i compromesa socialment amb Caldes i Catalunya. I vam conjurar-nos 
tots plegats, que no retiraríem aquesta placa fins a la seva llibertat i la de tots els presos polítics i els 
exiliats.

Posar el nom del Raül en aquest carrer va ser el primer gran acte de reconeixement que el poble de 
Caldes va fer cap a la seva persona. No tothom pot dir que té el nom d’un carrer al poble on ha viscut. 
Ell el té per mèrits propis.

Avui és, segurament, l’acte de reconeixement més institucional i solemne que li podem fer. Concedir-
li la Medalla d’Honor de la Vila de Caldes. Hem d’agrair a l’Ajuntament la bona predisposició que ha 
tingut sempre a totes les propostes i iniciatives que com a Grup li hem presentat. Fa uns mesos vam 
traslladar-los una idea que teníem al cap. Havíem pensat que Caldes havia d’homenatjar oficialment 
d’alguna manera la persona del Raül. En vam parlar, ho vam estar treballant conjuntament, i a través 
del Reglament d’Honors i Distincions, l’Ajuntament ha pogut vehicular aquest homenatge a través de 
la Medalla de la Vila.

Amb aquest gest, simbòlic si voleu, entenem que estem donant un missatge molt potent: el que per 
unes ments obtuses i perverses només hi saben veure una persona que fa perillar el seu statu quo, per 
nosaltres és una persona honorable, un exemple a seguir per la seva integritat, els seus valors i la seva 
valentia.

El gran delicte que ha comès és defensar incansablement les seves conviccions. El seu gran delicte és 
treballar per avançar cap a la República Catalana. Una República justa i digna. Una República amb una 
forta convicció democràtica, oberta i integradora. Una República de llibertat.

Aquests són els grans delictes que hi veu la injustícia espanyola. Si ell, avui està a la presó, és per 
defensar la nostra llibertat i els nostres drets. I li hem d’estar molt agraïts per la seva valentia, la seva 
empenta i la seva determinació. 

Ara ens toca lluitar per la llibertat. Per la seva llibertat que alhora és la nostra, de llibertat. I hem de 
guanyar perquè no ens queda cap altra opció. I guanyarem. Segur que guanyarem!

D’una persona com en Raül no podem fer altra cosa que reivindicar-lo. Tots els que hem tingut la sort 
de conèixer-lo, de compartir part de la nostra vida amb ell, o simplement de ser veí seu, a Caldes, a 
Sant Cugat, a Catalunya, a Europa o al món, tots n’hem d’estar orgullosos. Orgullosos de la seva vàlua, 
dels seus valors i sobretot de la seva dignitat.

Aquest orgull col·lectiu avui pren el nom i la forma d’aquesta distinció: de la Medalla d’Honor de la Vila 
de Caldes.

Raül, te la mereixes. Te l’has guanyat. I has de saber que ens hi deixarem la pell fins que siguis lliure.

Grup de suport a Raül Romeva


