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La Junta Electoral autoritza
Junqueras a fer una roda de
premsa des de la presó
El candidat d'ERC al 28-A podrà intervenir per videoconferència al contacte
informatiu organitzat per l'ACN

Declaració d'Oriol Junqueras al judici de l'1-O | Martí Juanola

Oriol Junqueras podrà participar en una roda de premsa des de la presó. Serà divendres 19 d'abril a
les 10 del matí en el contacte informatiu que organitza l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Així
ho ha autoritzat la Junta Electoral Central (JEC), que permetrà al candidat d'ERC al 28-A
aparèixer per videoconferència per primera vegada en una entrevista. El tribunal electoral ha
pres aquesta decisió en considerar que "no s'acrediten els motius suficients" per impedir la
participació de Junqueras, i que aquest fet no entra en conflicte amb en normal funcionament de la
presó de Soto del Real, on és tancat l'exvicepresident mentre dura el judici de l'1-O. A més, en
aquesta data no hi ha sessió de judici al Tribunal Suprem.
Al document, al qual ha tingut accés NacióDigital, la JEC fa referència a la participació de
Junqueras a un "debat". El terme, però, no és correcte, ja que l'ACN organitza una entrevista amb
participació de periodistes d'altres mitjans i no pas un debat amb altres candidats o persones on
es puguin contraposar idees. En qualsevol cas, l'organisme emplaça "les autoritats competents"
perquè arbitri "les mesures oportunes" per permetre l'entrevista a Junqueras de manera telemàtica.
Els republicans havien sol·licitat a la JEC que autoritzés la participació del seu candidat a
https://www.naciodigital.cat/noticia/177752/junta/electoral/autoritza/junqueras/fer/roda/premsa/des/preso
Pàgina 1 de 2

diversos "debats públics". A banda del de l'ACN, el divendres 19 d'abril a les deu del matí a
Barcelona, també havien demanat autorització per participar a dos debats a TV3, un el dijous 18
d'abril a dos quarts de nou del matí i un altre el 24 d'abril a les deu de la nit, ambdós a Sant Joan
Despí; per a un altre a Catalunya Ràdio el 25 d'abril a dos quarts de nou del matí, a Barcelona, i per
a dos més a TVE, el 15 i 16 d'abril a les deu de la nit a Sant Cugat i a Madrid. ERC demanava la
participació de Junqueras presencialment o per via telemàtica. La JEC els tomba tots menys l'acte
de l'ACN.
La JEC autoritza la participació de Junqueras a la roda de premsa de l'ACN
(https://www.scribd.com/document/406494475/La-JEC-autoritza-la-participacio-de-Junqueras-ala-roda-de-premsa-de-l-ACN#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd

La Junta Electoral permet un míting d'ERC a Lledoners
La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha autoritzat ERC a celebrar un míting a la presó de
Lledoners el pròxim dijous. 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
quan ho demanin amb cinc dies d'antelació. Rufián podrà entrar a Lledoners acompanyat de dues
persones més.
Acord de la Junta Electoral... (https://www.scribd.com/document/406488013/Acord-de-la-JuntaElectoral-Central#from_embed) by on Scribd
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