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Bou esclata contra el PP per fer-li el
buit
El regidor no va ser avisat de molts actes de la darrera campanya electoral i
reobre les hostilitats amb l'aparell del partit

Josep Bou, regidor independent pel PP. | Adrià Costa

Josep Bou ha esclatat contra el PP, el partit que representa a l'Ajuntament de Barcelona.
L'empresari i regidor independent porta molt de temps en conflicte latent amb la cúpula de la
formació, com ja va informar NacióDigital.
https://www.naciodigital.cat/noticia/194919/maxima(
tensio-entre-pp-josep-bou-incontrolable) Aquest dimecres, en declaracions a Un cafè d'idees de
La 2, Bou s'ha mostrat crític amb Alejandro Fernández, de qui ha dit que és "un gran analista i
un gran orador", però que ha de fer "un partit unit". I tot seguit, s'ha queixat de "persones amb
noms i cognoms que haurien de sortir del partit immediatament". No ha volgut donar noms, però
ha avisat: "O surten ells del partit o surto jo". I ha assegurat que no renunciarà a l'acta de regidor.

? Hay 37.000 barceloneses que me dijeron que me quedara y seguiré partiéndome la cara por
todos ellos y por los que vamos a seguir sumando#SigamosAdelante
(https://twitter.com/hashtag/SigamosAdelante?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Barcelona
(https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/YgMVd2APbl (https://t.co/YgMVd2APbl)
? Josep Bou Vila ?? (@josebouvila) March 3, 2021
(https://twitter.com/josebouvila/status/1367039838017445889?ref_src=twsrc%5Etfw)
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En l'entorn de Bou hi ha un profund sentiment de ser menystinguts per l'organització del partit
(https://www.naciodigital.cat/noticia/201800/pp-ja-no-riu-gracies-bou?rlc=an) . El malestar ve de
lluny i en els darrers temps s'havia aconseguit suavitzar les tensions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/208345/bou-pp-acorden-alto-foc) . En part gràcies a la
intervenció del mateix Pablo Casado, el líder del PP que va ser qui va tenir la iniciativa de fitxar
Bou. Casado va esmentar Bou en diversos actes del PP durant la campanya del 14-F, cosa que
el regidor va agrair. Però algunes situacions que es van donar han crispat de nou el clima entre ell
i el partit. Aquí us expliquem alguns exemples.
[noticia]208345[/noticia]
7 de febrer. Acte de campanya del PP a Badalona, terreny de Xavier García Albiol. Assisteix
Pablo Casado en companyia del candidat Alejandro Fernández. S'ha posat una cadira amb el
nom de Josep Bou. Però ningú l'ha convidat... El regidor, amb tot, decideix anar-hi. És el segon
cop que sent que se li fa el buit. Uns dies abans, la dirigent del partit i expresidenta del Congrés,
Ana Pastor, ha visitat Barcelona per fer costat a la campanya d'Alejandro Fernández i es
passeja per Sants. Bou no hi és. Ningú li ha dit res.
Uns dies més tard, en un acte amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, davant del
Museu d'Història de Catalunya, una altra cadira espera amb el nom de Bou. Però aquest, que no
és avisat, no hi va i la cadira resta buida durant l'acte. Un cop acabat, membres del partit
critiquen obertament Bou per la seva absència.
En l'equip de Bou s'està queixós també per algun fet que recorda les tècniques de marginació del
règim soviètic i s'assegura que la imatge de Bou ha estat evitada en algunes fotografies d'actes
oficials. En aquest sentit, s'explica com la figura del regidor va ser obviada en algunes fotografies
fetes pel PP de l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor, el 19 de juny. En algun
cas, es va aprofitar l'oportuna presència d'un arbre per tapar Bou.
El regidor no ha volgut donar noms. Però tothom al PP sap a qui es refereix. El principal
destinatari de les seves queixes és Óscar Ramírez, el president del PP a Barcelona i regidor
també al consistori barceloní. Ramírez va ser precisament el cap de campanya per a les eleccions
del 14-F. També és, en aquests moments, un dels candidats a ocupar la secretaria general del
PP català, càrrec a cobrir després de la renúncia de Daniel Serrano, forçat per les acusacions
contra ell per suposada agressió sexual https://www.naciodigital.cat/noticia/214792/numero-dos(
pp-catalunya-plega-investigacio-agressio-sexual) .
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