
Estimadíssimes   companyes i amigues,

      A tothom que ve a veure'ns tothom que ve a veure'ns  els dic   que em sento     molt orgullosa de les dones

   .             .d'ERC, de totes vosaltres I els demano que us ho diguin, que ho diguin per tot arreu. els demano que us ho diguin, que ho diguin per tot arreu

         28     Gràcies a vosaltres vam guanyar les eleccions del passat d'abril i gràcies a

     vosaltres guanyarem les eleccions del  26proper   .       de maig Hem fet molt camí i encara

        .n'hem de fer molt més i el farem plegades

               Sé que tenim més dones que mai a les llistes i que tindrem més alcaldesses que

               mai, però encara en volem més, no ens conformarem si no tenim dones candidates a la encara en volem més, no ens conformarem si no tenim dones candidates a la

               meitat de les capitals de comarca i a les ciutats més importants de Catalunya, aquesta és

       la vostra fita innegociable fer a les  properes eleccions      i perquè no una candidata dona no una candidata dona

             d'ERC a la Generalitat? Fem que la primera presidenta de la Generalitat sigui d'esquerres, Fem que la primera presidenta de la Generalitat sigui d'esquerres,

  .        .republicana i feminista Sé que aconseguirem tot el que ens proposem

    .  .Espero poder-vos abraçar ben aviat Us estimo

  Carme Forcadell Lluís

 13/05/2019  417  .A tothom que ve a veure'ns lcalá-Meco , dies empresonada



 Presó d'Alcalá-Meco d'A tothom que ve a veure'ns lcalá-Meco

       Benvolgudes candidates i amigues de les llistes d'ERC:

             Des de molts quilò encara en volem més, no ens conformarem si no tenim dones candidates a lametres enllà, en una cel·la de pocs metres, quan el silenci

    500         m'acompanya en els quasibé dies de manca de llibertat goso demanar-vos que

    .      .     treballem com sempre hem fet Ànims en aquests dies de campanya Us envio tot el meu

                . suport i energia positiva de la il·lusió d'Alcalá-Meco per tornar a omplir les urnes de groc i lila Hem

         .    aconseguit entre totes feminitzar les llistes, la gran majoria cremalleres A tothom que ve a veure'ns ra ens cal

         .aconseguir una societat feminista que vol dir igualitària en drets

           Sé que ho doneu tot: esforç, capacitat de treball, empatia, sinceritat, noblesa,

               valentia, fermesa per fer política cada dia perquè no una candidata dona, com jo, sabeu que és amb les decisions

        .  que prenem diàriament que aconseguim municipis de valors republicans Municipis que

       .         só d'Alcalá-Mecon la vàlua de la cadena més important Que la suma de tots serà la República catalana,

      .social, feminista i ecologista que tant anhelem

            . Encomanem a tothom l'esperit i la força per avençar amb fermesa i decisió d'Alcalá-Meco A tothom que ve a veure'ns quest

26        .de Maig, tornarem a lluitar, tornarem a vè no una candidata donancer

    .Una abraçada groga i lila

     8Dolros Bassa i Coll, cel·la


