
El 12 de desembre vaig comparèixer al Tribunal d’Edimburg i hi haig de tornar el dijous 23 

de gener a les 10 del matí. Esperem que ens donin la data del judici d’extradició definitiu, 

que serà a la primavera i durarà diverses setmanes.

Sóc acusada d’un crim arcaic de sedició per part de l’estat espanyol. Aquest crim no 

existeix a la llei escocesa, però si m’extradeixen, m’enfronto a fins a quinze anys de presó.

A l’última vista vam nomenar diversos polítics espanyols que volem citar a judici, incloent-

hi Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, però també volem citar juristes, acadèmics i activistes 

de drets humans apreciats que parlin de les mentides i la propaganda de l’estat espanyol.

Espanya ha violat els drets humans més bàsics, i ha gastat milions d’euros perseguint els 

catalans per atrevir-se a exercir el dret a l’autodeterminació. Recentment, Espanya va ser 

humiliada quan el president Puigdemont i Toni  Comín van prendre possessió dels seus 

seients com a eurodiputats. Espanya es va negar a alliberar el vice-president Oriol 

Junqueras, que es troba a presó i que també va ser elegit eurodiputat.

Pel que fa al Brexit, és probable que sigui eurodiputada, però Espanya farà tots els 

possibles per treure’m la immunitat legal que em pertoca.

Amb el Regne Unit a punt de marxar de la Unió Europea, és poc probable que els 

tribunals escocesos suspenguin l’ordre judicial i hauré de continuar lluitant per evitar 

l’extradició a Espanya.

Actuant de forma corrupta, Espanya ha emprat els seus recursos il·limitats per abusar de 

les lleis, atacant el nostre poble i mantenint presos polítics.

Sempre estaré agraïda pel càlid suport que m’ha donat Escòcia, però mai no renunciaré al

somni de tornar a la meva estimada Barcelona, respirar-ne l’aire, passejar pels seus 

carrers lliurement i estar amb la meva família. Encara queda un llarg camí de lluita, però la

repressió no em farà defallir i lluitaré fins al final per guanyar.



Agraeixo que hagueu contribuït a la causa, però no sóc membre de cap partit polític i 

depèn només de mi aconseguir fons per a la meva campanya jurídica contra l’estat 

espanyol.

Us voldria demanar el vostre suport i que doneu el que pugueu i compartiu aquest 

missatge amb els vostres amics i a les xarxes socials.

Gràcies per la vostra solidaritat. Llarga vida a Catalunya!

Clara Ponsatí


