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VÍDEO «Una persona processada
no pot estar en cap llista»; Bou se
sotmet al test de NacióDigital
Quin és el primer record que té de Barcelona? Com defineix Ada Colau? I Anna
Saliente? Viu de lloguer o de propietat?
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=kLnYfoFAJwM
Josep Bou ha estat una de les sorpreses de la campanya de les municipals
(https://www.naciodigital.cat/municipals) . Pablo Casado es va fixar en ell en el congrés del partit
Popular de Catalunya celebrat a Sitges el novembre passat, quan Xavier García Albiol va deixar
pas a Alejandro Fernández. La passió de Josep Bou, que es va adreçar als congressistes com a
president d'Empresaris de Catalunya va enlluernar Casado, que li va proposar ser el cap de
cartell per a l'Ajuntament. Des d'aquell moment, Bou, l'empresari que "obre persianes" cada dia,
s'ha fet un espai en la campanya amb un estil entre vehement i entranyable, a voltes pintoresc,
lluint una corrua de cognoms catalans, apagant focs o llançant-se a la cacera de narcopisos al
Raval. Podeu llegir l'entrevista completa aquí.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179635/josep/bou/retornaria/personalment/bust/rei/al/salo/ple
ns)
Com tots els candidats entrevistats per NacióDigital, Bou s'ha sotmès al test d'aquest diari. Com
veu Ada Colau? I Anna Saliente? Utilitza Uber o taxi? Viu de lloguer o de propietat? Totes les
respostes, aquí:
[despiece]
EL TEST DEL CANDIDAT: "Una persona que està processada no pot estar en cap llista"
- Un lloc de Barcelona
- El castell de Torre Baró.
- Un record d'infància relacionat amb la ciutat
- L'estació de Fabra i Puig a la Meridiana quan vaig arribar quan tenia quatre anys i venia de Santa
Eugènia de Berga.
- Què és el primer que farà si és alcalde?
- El primer són gestos. Perquè el primer és veure com està el compte d'explotació i què tenim. Agafar
l'efígie, el bust del rei, i ho faria jo personalment, i el portaria al saló de plens de l'Ajuntament i el
col·locaria allà, perquè seria el gest de normalitzar Barcelona i saber que és lleial a l'Estatut, a la
Constitució i a Sa Majestat.
- Viu de lloguer o té un pis en propietat?
- En propietat.
- Quin és el preu mitjà del lloguer a la ciutat?
- Superior a 1.000 euros. És elevat. Per això he parlat de fer habitatges de lloguer social.
https://www.naciodigital.cat/noticia/179734/video/persona/processada/no/pot/estar/cap/llista/bou/se/sotmet/al/test/naciodigital
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- Quin és el percentatge d'atur a Barcelona?
- Estem en un 10%. La meva proposta és reduir al 6%. D'això en sé una mica. Soc empresari i sé
el que és donar feina.
- Fa servir taxi, Uber o Cabify?
- Bé, les VTC fer-les servir a Barcelona és complicat. Uber no el faig servir perquè no existeix.
Taxi, sí. Transports públics també. Però si vinc de fora de Barcelona agafo el cotxe.
- Defineixi amb una paraula: Ada Colau.
- Incompetent.
- Quim Forn.
- No hauria d'estar en cap llista. Una persona que està processada no pot estar en cap llista fins
que la situació s'aclareixi.
- Ernest Maragall.
- Molt separatista.
- Manuel Valls.
- Una gran esperança, en part frustrada.
- Jaume Collboni
- Polític.
- Anna Saliente.
- Una dona a qui he pogut fer riure. M'ha costat.
- Jordi Graupera.
- Un tio espectacular. En sap molt. De filosofia, eh. La política és una altra cosa.
- I Josep Bou.
- Servir, servir. No tinc més paraules.

[/despiece]
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