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L'alcalde de Nova York dona suport
a la candidatura d'Ada Colau
En una carta signada per diverses personalitats, es destaca que Barcelona és
una "ciutat valenta" que ha demostrat no tenir "por" davant del "poder corporatiu"

Bill de Blasio i Ada Colau, en una reunió a Nova York el maig del 2016 | Ajuntament de Nova York
(@NYCMayoralPhoto)

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, ha signat una carta de suport a la candidatura d'Ada Colau
de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. El document ressalta que l'alcaldessa de
Barcelona ha demostrat no tenir "por" al "poder corporatiu" al capdavant de l'Ajuntament, i
destaca que s'han aturat desnonaments i s'ha ofert la capital catalana com un "port segur"
davant del drama dels refugiats. Segons la carta, "Barcelona és un exemple global de ciutat
valenta i feminista".

L'alcalde de Nova York ens dóna suport per les eleccions del 26 de maig. Barcelona és referent
internacional de polítiques valentes.
Seguim sumant suports @BilldeBlasio (https://twitter.com/BilldeBlasio?ref_src=twsrc%5Etfw) ,
@NaomiAKlein (https://twitter.com/NaomiAKlein?ref_src=twsrc%5Etfw) , @OwenJones84
(https://twitter.com/OwenJones84?ref_src=twsrc%5Etfw) , @raquelrolnik
(https://twitter.com/raquelrolnik?ref_src=twsrc%5Etfw) ... #AmbAdaSí
(https://twitter.com/hashtag/AmbAdaS%C3%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #ConAdaSí
(https://twitter.com/hashtag/ConAdaS%C3%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/j2pFRDA9Oo (https://t.co/j2pFRDA9Oo)
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? Barcelona en Comú (@bcnencomu) May 16, 2019
(https://twitter.com/bcnencomu/status/1128919959327916032?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquest text, tal com explica El Periódico https://www.elperiodico.com/es/politica/20190516/alcalde(
nueva-york-firma-carta-apoyo-ada-colau-elecciones-municipales-barcelona-7456928) , es
presentarà oficialment els pròxims dies i el subscriuen també altres personalitats. La relació entre De
Blasio i Colau, entre Nova York i Barcelona, ha estat constant durant aquest mandat. Tots dos
alcaldes van coincidir el desembre a Burlingotn (Vermont) en una taula d'alcaldes convocada pel
senador i excandidat a la presidència dels Estats Units, Bernie Sanders. La relació entre tots dos
líders s'ha centrat, principalment, en combatre la gentrificació i el preu de l'habitatge, dos qüestions
centrals en la campanya de les municipals.
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