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Miquel Iceta dóna suport explícit a
Josep Ramon Bosch
El líder del PSC insinua que algú ha pogut manipular el Facebook del president
de SCC perquè sembli que admira Blas Piñar | Si l'Eurocambra els retira el
guardó, "estarem tristos", diu

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha tancat files amb el president de Societat Civil
Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, quan a TV3 li han preguntat per les tendències
franquistes del dirigent unionista
(http://www.naciodigital.cat/noticia/83072/parlament/europeu/premia/avui/franquista/admirador/bla
s/pinar) . Iceta, en un primer moment, ha circumscrit les simpaties de Bosch per l'ultra Blas Piñar
a un comentari de Facebook, que assegura que consulta "poc". I, tot seguit, ha afirmat: "No seria
la primera vegada que algú manipula el Facebook d'un altre." En qualsevol cas, ha assegurat
que "no seria una bona notícia" si l'Eurocambra acaba retirant el guardó a SCC a causa dels
vincles franquistes del seu màxim dirigent.
Iceta, doncs, en cap moment ha entrat a valorar la participació de Bosch a la commemoració del 18
de Juliol realitzada per la Fundación Nacional Francisco Franco
(https://plus.google.com/photos/111174684174070606169/albums/5910581589101700897/59105
81672641314114?pid=5910581672641314114&oid=111174684174070606169) (FNFF) a
Gandesa (la Terra Alta) el 2013, on el dirigent del PP gandesà Mariano Ferré assegura que Bosch
hi va ser present. Ferré assegura que a la commemoració "hi van venir unes quatre o cinc
persones de Barcelona" i que va tenir "contacte" amb Bosch, per bé que assegura que va ser
"mínim".
Prèviament a la publicació de la notícia, el director de Nació Digital, Salvador Cot, va contactar
telefònicament aquest dimarts amb Josep Ramon Bosch a les 20.28h, sense èxit. Minuts després,
a les 20.32h, Bosch li va retornar la trucada, que va durar tres minuts. Durant la conversa, Cot va
explicar a Bosch tot el contingut de la informació que el diari estava a punt de publicar, detallant-li
tant la troballa del comentari lloatori a Blas Piñar del 2014 que havia realitzat al mur del seu amic
Joan Escalé Esclusa
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582348871847568&set=a.582348845180904.107374
1826.100002173824177&type=3&theater) com la participació en l'homenatge franquista a
Gandesa. Bosch no va negar res i es va limitar a dir que no volia fer declaracions.
Nació Digital va publicar la notícia a les 21.00h de dimarts. Minuts després, Bosch va esborrar la
lloança a Blas Piñar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/83081/bosch/esborra/lloanca/blas/pinar/cinc/minuts/despr/sortir
/noticia) que havia realitzat l'1 de febrer de l'any passat, coincidint amb la mort del dirigent ultra,
fet que denota que volia amagar el comentari. La xarxa social només permet fer desaparèixer els
comentaris que ha realitzat un usuari des del compte del propi usuari.
Prèviament a la trucada a Bosch, una altra redacció d'un altre mitjà de comunicació català,
audiovisual, també va poder comprovar la veracitat de l'enllaç al Facebook, quan el comentari de
Bosch encara hi apareixia amb tota naturalitat.
L'endemà de la publicació de la notícia, un amic de Bosch i cofundador amb ell de l'entitat
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Somatemps, Ramon Mingo, també va confirmar a aquesta redacció que l'actual president de SCC
tenia "amistat personal amb Blas Piñar".
El premi, "motiu d'alegria per a tots"
Per Iceta [minut 27.25], el guardó a SCC "és motiu de felicitació", ha assegurat a TV3. "Que una
entitat catalana rebi un premi del Parlament Europeu, és motiu d'alegria per a tots. Si li treuen el
premi, estarem tots tristos, perquè una entitat catalana no tindrà un premi del Parlament Europeu.
Crec que no seria una bona notícia", ha reblat.

Lloança de Bosch a Blas Piñar realitzada l'1 de febrer de 2014, i consultada per Nació Digital el dilluns 23 de
febrer de 2015 a les 11:42.

https://www.naciodigital.cat/noticia/83153/miquel-iceta-dona-suport-explicit-josep-ramon-bosch
Pagina 2 de 2

