
Benvolguda Sra.Cayetana Alvarez de丁 oledo,

Com b6 saps encapgalo la llista de Junts de Catalunya per la circumscripci6 de

Barcelona de cara a les properes eleccions del 28 d'abril.

En situacions normals coincidiriem en m6s d'una ocasi6 al llarg de les properes

setmanes en la nostra condici6 de caps de llista, i amb tota probabilitat tindrlem I'ocasi6

de dialogar, debatre i contrastar programes i propostes.

El fet d'estar empresonat en situaci6 preventiva genera la paradoxa de poder ser

candidat, perd impossibilita la llibertat de moviment que se suposa que qualsevol

persona que es presenta a unes eleccions ha de gaudir per explicar als electors i debatre

amb la resta de candidats el programa i les propostes electorals.

Per aquest motiu et proposo que tinguis a b6 valorar la teva participaci6 en un debat a

celebrar en el Centre Penitenciari de Soto del Real entre les persones que encapgalem

les diverses opcions electorals a la circumscripci6 de Barcelona. El permls ha estat

sol'licitat a la Junta Electoral Central (JEC) i comunicat a la Secretaria General de

I nstituciones Penitenciarias.

La meva voluntat no 6s fer un acte electoral dins de la pres6, sin6 oferir als electors un

debat obert, lliure i plural moderat per una persona del m6n de la comunicaci6, neutral i

de trajectdria reconeguda, i que haurem de consensuar en el seu moment entre les

diverses opcions politiques.

Donades les circumstdncies, i davant la previsible dificultat que les agendes poden

oferir, caldria no descartar que el debat es realitzi en els dies previs a I'inici oficial de la

campanya electoral. T'informo tamb6 que en I'escrit adregat a la JEC s'ha demanat la

pertinent autoritzaci6 per la cobertura comunicativa del debat, pensat per garantir-ne la

seva publicitat.
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Estic convengut que compartim, com a caps de llista, el deure d'oferir a l'electorat el

mdxim nombre d'aspectes i elements per facilitar i garantir-li I'acc6s a una informaci6

contrastada sobre programes i propostes per tal de millorar les condicions a I'hora de

decidir la seva opci6 i a I'hora d'exercir el dret a vot.

Al llarg de les properes hores les percones responsables del meu equip es posaran en

contacte amb persones del teu equip per condixer la teva disposici6 a participar en

I'esmentat debat i valorar conjuntament la concreci6 de la proposta.

T'agraeixo la teva atenci6 i et desitjo tots els encerts personals en la propera campanya,

conscient de les diferdncies, en alguns casos fins i tot oposades visions, que mantenim

en la nostra concepci6 politica isocial. En eldesig de saludar-te personalment ben aviat,

Cordialment,

Centre penitenciari de Soto del Real ,27 de marg de 2019

Jorr"A*. J*-*a
Jordi Sanchez

per Catalunya
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