Política | | Actualitzat el 04/10/2018 a les 19:43

Graupera apel·la a superar el
«fetitxe» del maragallisme a
Barcelona
El periodista oficialitza la seva candidatura a les primàries independentistes que
ell mateix ha impulsat apostant per no reproduir "els mateixos errors" de Maragall

Jordi Graupera presenta la candidatura a les Primàries Barcelona | Jordi Bes

Jordi Graupera ha oficialitzat aquest dijous la seva candidatura a les primàries independentistes a
Barcelona que el mateix periodista i filòsof havia impulsat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/156005/jordi/graupera/no/penso/convertir/municipals/questio/fr
ontisme/nacional) , i a les quals per ara no s'hi han afegit el PDECat ni ERC. Graupera ha escollit
el paranimf de la Facultat de Medicina de la UB a l'Hospital Clínic per expressar que vol ser
alcalde de la capital catalana amb el lema "Barcelona és capital", i ha optat per desmarcar-se en
relació a bona part de candidatures que s'estan perfilant. En comptes de reivindicar la figura de
l'exalcalde Pasqual Maragall, ha apostat per "superar entre tots el fetitxe del maragallisme".
En concret, ha defensat "abandonar la fantasia socialista dels anys 90", ja que considera que va
servir per construir "autopistes amb centres comercials al costat" com ara Glòries, el Maremàgnum i
les Arenes. Opina que es tracta "un model buit i deshumanitzador", i s'ha preguntat: "Hem de
reproduir els mateixos errors del maragallisme?". En aquest punt ha carregat contra el Fòrum, que
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ha titllat de "desert de pedra", i que representa la cultura dels grans esdeveniments "del no-res", i
ha avisat els aspirants a l'alcaldia que s'emmirallen en Maragall que mirar a la Barcelona de fa 30
anys és "extraordinàriament trist" i que denota una manca d'idees.
Posar l'1-O a les institucions
Graupera, que ha omplert els 280 seients del paranimf sense la presència de cap líder dels partits
independentistes, ha explicat que desitja una ciutat on cadascú pugui fer la feina que li agrada.
"La feina que més m'agrada és la d'alcalde de Barcelona", ha afirmat. Ha asseverat que en les
municipals del maig estan en joc els pròxims 20 anys, i ha assegurat que, si és escollit alcalde, no
tindrà por d'enfrontar-se a l'Estat. Creu que l'1 d'octubre va ser el dia en el qual les
administracions van posar al davant els mitjans per defensar la llibertat, i sosté que això ha de ser
també l'Ajuntament de la capital catalana. "Posem l'1 d'octubre a les institucions", ha defensat.
Pel que fa a la gestió diària de Barcelona, ha advertit que "la llei de la selva impera en aquesta
ciutat", i ha advocat perquè la Guàrdia Urbana tingui unitats d'investigació com els Mossos
d'Esquadra. Per a ell, hi ha una alternativa al "moralisme" del govern d'Ada Colau, amb la qual
creu que no es pot parlar de qüestions policials ni envia la Urbana a situacions conflictives, ni
l'autoritari de ciutat policial i "atonyinar el que desobeeix". També ha rebutjat connectar el
tramvia per l'avinguda Diagonal, ha defensat el bus elèctric i està convençut que cal reformar el pla
d'allotjaments turístics (PEUAT).
Els contrincants de Graupera
A més de Graupera, també ha manifestat aquest mateix dijous que es presentarà a les primàries
Gerard Ardanuy (Demòcrates)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/164176/maragall/bosch/escenifiquen/relleu/al/capdavant/candi
datura/erc/barcelona) , que és regidor no adscrit de l'Ajuntament, i fa uns dies ja va anunciar que
també ho faria Adrià Alsina
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163304/membre/anc/adria/alsina/optara/primaries/republicane
s/barcelona) , que és membre de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Algunes fonts
vinculades a aquest procés afirmen que en total ja han pronunciat que es presentaran una
quinzena d'aspirants.

https://www.naciodigital.cat/noticia/164215/graupera/apella/superar/fetitxe/maragallisme/barcelona
Pàgina 2 de 2

