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La Junta Electoral permet un míting
d'ERC a la presó de Lledoners
L'acte, en què intervindrà Gabriel Rufián, serà el pròxim dijous sense presència de
mitjans

Acte unitari de l'independentisme a la presó de Lledoners, en una imatge d'arxiu | Josep M Montaner

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha autoritzat ERC a celebrar un míting a la presó de
Lledoners aquest dijous, 18 d'abril. L'aval arriba després que des de la conselleria de Justícia
s'hagi emès un informe favorable perquè l'acte es pugui celebrar. El míting anirà a càrrec de Gabriel
Rufián, número dos de la candidatura republicana. El partit d'Oriol Junqueras també ha
demanat poder fer actes a les presons de Puig de les Basses i Mas d'Enric.
L'òrgan electoral argumenta que la legislació contempla que els empresonats puguin exercir els
seus drets polítics i de participació, assenyala també que no hi ha oposició per part de l'administració
penitenciària i recorda el precedent de les eleccions andaluses, quan la Junta Electoral Central va
avalar que se celebressin actes electorals a presó.
Aquest migdia, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat que l'informe que han emès
des de presons és "favorable" tot argumentant que els centres penitenciaris han de ser
"permeables a la societat i no viuen aïllats de la realitat social que els envolta". Ha argumentat
que les persones empresonades tenen dret a vot si no el tenen suspès per sentència i, per tant, a
rebre la informació per valorar quina opció política els representa. "S'han de celebrar garantint la
seguretat del centre i la intimitat de totes les persones", ha argumentat la consellera.
La petició que havia fet ERC és que qualsevol partit pugui celebrar actes a les presons sempre i
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quan ho demanin amb cinc dies d'antelació. Rufián podrà entrar a Lledoners acompanyat de dues
persones més.
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