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La Junta Electoral autoritza Sànchez
a oferir dues rodes de premsa des
de la presó
Debutarà demà en un contacte informatiu organitzat per l'agència EFE i seguirà
diumenge en un acte impulsat per l'Agència Catalana de Notícies

Laura Borràs, durant el míting a Manresa amb la imatge de Jordi Sànchez projectada al darrere | Julio Díaz /
Junts per Catalunya

Jordi Sànchez apareixerà demà per primera vegada en directe davant dels mitjans des de la presó.
Així ho ha resolt la Junta Electoral Central (JEC), que ha autoritzat dues rodes de premsa del
candidat de Junts per Catalunya (JxCat) des de la presó. La primera se celebrarà demà dijous a les
11.30 del matí fins a la una del migdia i estarà organitzada per l'Agència EFE, mentre que la
segona serà diumenge i a càrrec de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
La Junta considera que malgrat l'informe en contra d'Institucions Penitenciàries -que igual que en
el cas de Junqueras demanava que no es permetés la roda premsa perquè "afectaria
negativament el funcionament del centre penitenciari"- no hi ha prou motius que impedeixin
l'autorització de la roda de premsa. Per això ordena que es permeti fer, tot i que estableix que no
s'allargui més enllà de les 12.30 hores, quan s'inicia el repartiment del dinar al centre.
JxCat va fer arribar la petició ahir al vespre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177779/jxcat/tambe/demana/junta/electoral/sanchez/participi/r
odes/premsa/des/preso) , després que la JEC autoritzés el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, a
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comparèixer divendres des de Soto del Real
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177752/junta/electoral/autoritza/junqueras/fer/roda/premsa/de
s/preso) en la roda de premsa organitzada per l'ACN. Sànchez porta empresonat des del 16
d'octubre del 2017 i, malgrat haver concedit entrevistes per escrit, no ha pogut respondre en
directe preguntes dels periodistes des que la jutge Carmen Lamela el va privar de llibertat.
L'equip de campanya també ha demanat que Josep Rull i Jordi Turull, candidats per Tarragona i
Lleida, respectivament, puguin participar en actes informatius organitzats per mitjans
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177802/jxcat/tambe/reclama/junta/electoral/rull/turull/participin/
rodes/premsa) . La JEC, fins ara, no ha mostrat cap recitència a aquest format de rodes de
premsa sempre i quan no coincideixin amb el judici de l'1-O, que s'ha aturat fins dilluns vinent.
Avui, però, l'organisme ha insistit que ni Sànchez ni Rull ni Turull poden gravar materials de
campanya durant els recessos al Tribunal Suprem.
Resolució de la JEC sobre la participació de Jordi Sànchez en roda de premsa
(https://www.scribd.com/document/406646399/Resolucio-de-la-JEC-sobre-la-participacio-deJordi-Sanchez-en-roda-de-premsa#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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