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Ponsatí tancarà la llista de Graupera
per Barcelona a les eleccions
municipals
L'exconsellera es desmarca de JxCat a la capital catalana tot i anar a la
candidatura de Puigdemont a les eleccions europees

Clara Ponsatí, durant la presentació del Consell per la República | Julio Díaz / Junts per Catalunya

L'ex consellera Clara Ponsatí tancarà la llista Barcelona és Capital de Jordi Graupera, segons ha
avançat RAC1 https://www.rac1.cat/info-rac1/20190423/461815648686/ponsati-graupera(
municipals-barcelona-eleccions.html) i ha confirmat posteriorment la candidatura a través d'un
comunicat. D'aquesta manera, Ponsatí, que és a Escòcia des de fa més d'un any, es desmarca
de la candidatura de JxCat per a les eleccions municipals del 26 de maig liderada per Quim Forn
i Elsa Artadi. Segons declara Ponsatí a través d'un vídeo, dona suport a la candidatura de
Graupera pel seu "atreviment". "És una candidatura feta a contracorrent, que s'ha volgut silenciar i
que mereix fer forat a la política catalana", afegeix.
En canvi, a les eleccions europees del mateix 26 de maig, Ponsatí es presenta com a número 3
de la candidatura de JxCat que lidera Carles Puigdemont
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177081/comin/trenca/amb/erc/sera/numero/puigdemont/europ
a) . En el vídeo, Ponsatí assegura que les eleccions municipals són una "tria difícil" perquè a
Barcelona hi ha quatre candidatures independentistes. A més, destaca que hi ha persones que
"estima i respecta" en diverses d'aquestes candidatures.
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Benvinguda, @ClaraPonsati (https://twitter.com/ClaraPonsati?ref_src=twsrc%5Etfw) . I gràcies.
pic.twitter.com/FsxV4xnN15 (https://t.co/FsxV4xnN15)
? Jordi Graupera (@JordiGraupera) 23 d'abril de 2019
(https://twitter.com/JordiGraupera/status/1120609637013905408?ref_src=twsrc%5Etfw)
Però explica que ha decidit sumar-se a Graupera perquè considera que les seves propostes "no
són reciclats de velles idees" sinó que es tracta de "propostes treballades, estudiades fruit
d'escoltar el batec de la ciutat i treballar a peu de carrer". L'exconsellera conclou que "ningú no
és perfecte" però que creu que Barcelona i Catalunya hi guanyaran si Graupera és a l'Ajuntament
de Barcelona.
"Un honor" per a la candidatura
De la seva banda, Graupera ha agraït el gest de Ponsatí de tancar la llista. "És un honor per a
nosaltres. Ponsatí representa la gent que mira de dir la màxima veritat disponible a la cara, sense
faltar el respecte. És una veu que sempre i sense embuts s'ha manifestat a favor de la
independència i va ser la persona que, juntament amb la gent, va fer possible que l'1 d'octubre
s'obrissin els col·legis s a Barcelona, mentre Ada Colau mirava cap a una altra banda. Clara
Ponsatí és una dona valenta, intel·ligent, i d'esperit lliure", ha defensat.
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