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Colau planta Felip VI: no participarà
en les rebudes oficials al rei en el
Mobile
L'alcaldessa critica la "zero empatia" del rei amb els afectats per l'1-O, però sí que
acudirà al sopar i a la inauguració del congrés

Colau i Felip VI junts en el 25è aniversari dels Jocs de Barcelona | ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no rebrà el rei Felip VI en els actes oficials del Mobile
World Congress (MWC), que comença aquest dilluns. En concret, l'alcaldessa no Colau no
participarà a les rebudes oficials però sí que assistirà al sopar de benvinguda del congrés, que se
celebra aquest diumenge al Palau de la Música, i a la inauguració del Mobile, que es farà el dilluns
a primera hora, segons ha avançat Catalunya Ràdiohttp://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el(
suplement/ada-colau-no-participara-a-les-rebudes-oficials-a-felip-vi/audio/993374/) i ha confirmat
l'Ajuntament.
L'alcaldessa assistirà a aquests dos actes "per mostrar el clar suport institucional i com a ciutat
amfitriona de l'esdeveniment", ha indicat el consistori."Una cosa és el respecte institucional i
l'altra cosa és retre homenatge, i això és el que no faré el diumenge ni dilluns", ha indicat Colau
als mitjans, que ja ha comunicat la seva decisió a l'equip de protocol de la casa reial.
Colau ha explicat que participarà en múltiples actes del Mobile, perquè és un esdeveniment
"importantíssim" que espera que tingui "un absolut i rotund èxit", però considera que no ha d'anar a
les rebudes oficials al rei per "responsabilitat institucional" davant els milers de persones que van
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patir càrregues policials "duríssimes i arbitràries" durant l'1-O. "Davant d'aquests fets tan greus hem
de lamentar que la figura del rei, que com a cap d'estat hauria d'haver mantingut la neutralitat, va
posicionar-se amb les tesis més dures i més repressives", ha criticat.
Ha lamentat que Felip VI va mostrar "zero empatia" per totes aquestes persones que l'1-O "van
patir aquesta vulneració de drets i llibertats", però també "amb tots els fets gravíssims que han
vingut al darrere", i ha citat els presos polítics i la condemna a presó que ha rebut el raper mallorquí
Valtonyc per les seves expressions sobre la monarquia. "Hauria d'estar emparat per la llibertat
d'expressió", ha indicat. Precisament el ple municipal d'aquest divendres va aprovar una declaració
institucional de suport a Valtonyc
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149260/barcelona/condemna/atacs/injustificats/contra/normati
va/escola/catalana) .
La participació municipal als actes d'obertura del congrés va aparèixer discretament en el ple
municipal d'aquest divendres de la mà de la CUP. Durant el debat sobre l'estat de la ciutat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149211/colau/encamina/final/mandat/construim/barcelona/des
gastem/plegats) , la "cupaire" Eulàlia Reguant va reclamar als regidors que aquest diumenge no
participin en el sopar del Mobile, que presidirà Felip VI, i que veu com un acte de "vassallatge" a
qui la CUP també veu responsable de la repressió contra el procés català. Colau no va respondre
la petició. Alfred Bosch (ERC), per la seva banda, ja havia anunciat que no assistirà al sopar
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149144/bosch/no/anira/al/sopar/benvinguda/mobile/perque/ha
ura/rei) perquè veu el rei com a símbol "de la repressió".
Bosch reafirma que no anirà al sopar
El republicà s'ha reafirmat aquest dissabte abans d'agafar un tren a l'estació de Sants cap a la presó
d'Estremera per visitar Oriol Junqueras. Ha justificat la decisió assegurant que el rei representa els
poders de l'Estat "que s'han dedicat a fer condemnes i posar gent a la presó per motivacions
polítiques, a irrompre en una manifestació amb l'ús de la força policial". "No em sembla que hagi de
compartir taula amb ells", ha manifestat. Tot i això, ha dit que si participarà del congrés i li donarà tot
el seu suport.
Collboni reclama a Colau que "rectifiqui"
Per la seva banda, el líder del PSC i fins fa tres mesos soci de govern de Colau, Jaume Collboni,
ha demanat a l'alcaldessa que "rectifiqui" la seva absència a la recepció oficial de Felip VI i
considera que és un error polititzar el congrés. Ho ha dit amb una piulada a Twitter, i també s'hi
ha referit amb una piulada el líder del partit, Miquel Iceta, el qual creu que l'alcaldessa "segueix
acumulant errors" i "perjudicant la ciutat".

El MWC és un esforç històric i col.lectiu que sempre s'ha posat per sobre d'ideologies i partidismes
en benefici de l'interès de ciutat, economia,treballadors i reputació internacional de #BCN
(https://twitter.com/hashtag/BCN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .És un error polititzarho.Demano a Alcaldessa que rectifiqui. https://t.co/NUelvmR9JW (https://t.co/NUelvmR9JW)
? Collboni BCN (@jaumecollboni) 24 de febrer de 2018
(https://twitter.com/jaumecollboni/status/967364752883290113?ref_src=twsrc%5Etfw)

.@socialistes_cat (https://twitter.com/socialistes_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) Ada Colau segueix
obildant la seva responsabilitat institucional, segueix acumulant errors, segueix perjudicant la
ciutat. Barcelona no s'ho mereix https://t.co/4WXLY8yuYi (https://t.co/4WXLY8yuYi)
? Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 24 de febrer de 2018
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(https://twitter.com/miqueliceta/status/967364022751449090?ref_src=twsrc%5Etfw)
Fernández Díaz titlla Colau de "kamikaze"
El president del PP al consistori, Alberto Fernández Díaz, ha defensat que la decisió de Colau és
"un boicot a Barcelona, perquè posa en risc i torpedina el Mobile". En la seva opinió, "els
adversaris de Barcelona tenen en l'alcaldessa la seva millor aliada, sent una vertadera kamikaze
contra la ciutat". Ha criticat que Colau "s'ha convertit en l'alter ego de la CUP a Barcelona", i ha
afegit que "el MWC precisa, i així ho està reclamant, estabilitat institucional".
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat l'alcaldessa d'actuar "de cara
a la galeria" plantant Felip VI. Millo sosté que és un gest "menor" de "postureig" perquè, en
realitat, sí que serà present als "actes importants" als que també assistirà el monarca, com el sopar
de benvinguda o la inauguració. Xavier Garcia Albiol, president del PP català, també ha criticat
Colau. "No només posa en risc el prestigi de Barcelona des del punt de vista institucional i des
del punt de vista d'atracció de projectes", ha valorat. "També posa en un risc seriós l'economia de
Barcelona", ha afegit.
A més, la líder de Ciutadans a l'Ajuntament, Carina Mejías, ha defensat amb una piulada que els
barcelonins "no mereixen una alcaldessa que actua amb aquesta manca de respecte
institucional". En un comunicat, també ha acusat Colau d'actuar "un cop més al dictat dels
independentistes". La regidora ha dit que Colau "no ha superat el seu paper d'activista".

Los barceloneses no merecen una alcaldesa que actúa con esta falta de respeto institucional.
#BCNnecesitaCambio
(https://twitter.com/hashtag/BCNnecesitaCambio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/1Zc66EPJJR (https://t.co/1Zc66EPJJR)
? Carina Mejías (@CarinaMejias) 24 de febrer de 2018
(https://twitter.com/CarinaMejias/status/967344653560401920?ref_src=twsrc%5Etfw)
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