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Colau esbronca una estudiant per
una pregunta: «Em vesteixo com
em dona la gana»
La jove ha quedat afectada i ha plorat per la reacció de l'alcaldessa de Barcelona,
que després s'ha apropat a parlar-hi i s'ha disculpat públicament

Ada Colau durant l'acte a la UPF amb estudiants de periodisme | ACN

Ada Colau ha renyat aquest dijous una estudiant de periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra perquè li ha fet una pregunta relacionada amb la manera de vestir-se. "Les primeres
imatges de l'Ada en el recorregut polític eren sobretot amb samarretes més reivindicatives,
coses que donaven més les idees que tenia. Ara, la roba més formal reflecteix una maduració
d'idees o una moderació política?", ha demanat la jove.
Colau ha lamentat que li demanés per aquesta qüestió. "Em sap greu, entenc la intenció de
la pregunta, però em sap greu que una dona em pregunti sobre la meva manera de vestir i no ho
respondré. Sobre com em vesteixo i categoritzar com em vesteixo està fora de lloc, em vesteixo
com em dona la gana, bàsicament", ha respost visiblement enfadada l'alcaldessa de Barcelona.
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La jove de la UPF ha quedat afectada i s'ha posat a plorar en veure la reacció de Colau. Per això,
ha rebut el suport d'alguns companys i companyes. Posteriorment, una altra alumna
companya de la jove ha matisat la pregunta i ha explicat que en cap cas volien centrar-se en la
roba i ho ha vinculat -la manera de vestir- a una via més d'expressió política. "No vesteixen igual
Pablo Casado que Pablo Iglesias", ha relatat aquesta altra noia per visualitzar-ho i desvincularho d'una qüestió femenina.
Els fets han passat en un acte al campus de la UPF, durant la participació de l'alcaldessa al
Vermut del Diari de Barcelona, on ha respost a les preguntes dels periodistes d'aquest diari i
estudiants de Periodisme. Al final de l'acte, Colau s'ha apropat a la jove que li havia fet la
pregunta inicial i ha mantingut una conversa amb ella, ja que l'afectació era visible. Testimonis
dels fets han detallat a NacióDigital que l'alcaldessa ha sostingut que estava farta i cansada de
rebre aquestes preguntes i ha admès que ha reaccionat "impulsivament".
Més tard, Colau s'ha justificat. En un comunicat, l'alcaldessa ha assegurat haver "perdut el
compte de quantes vegades" ha hagut de "llegir comentaris" sobre la seva manera de vestir i la
seva aparença física. "Això, evidentment, no havia passat mai amb cap dels altres alcaldes que
m'han precedit", denuncia. Amb tot, creu que el seu to en aquesta ocasió ha estat "massa dur".
"Vull reivindicar el meu dret a repetir conjunt regularment, a vestir un dia més formal i un altre
més còmoda, a portar alguna taca a l'americana o a canviar els talons per unes vambes perquè
em fan mal els peus", ha insistit.
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