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El santpedorenc Josep Ramon
Bosch torna a presidir SCC
després de la crisi interna
Recupera el càrrec que va deixar el setembre de 2015 després de ser denunciat
per insultar independentistes a la xarxa

Josep Ramon Bosch, en una imatge d'arxiu | Marina Bou/ND

El santpedorenc Josep Ramon Bosch torna a presidir Societat Civil Catalana. El fundador i
primer president de l'entitat unionista -ho va ser entre el 2014 i el setembre de 2015- recupera el
càrrec per superar la crisi interna. El fins ara president, José Rusiñol, va ser destituït juntament
amb tres membres de la junta directiva per irregularitats administratives.

??
Societat Civil Catalana inicia una nueva etapa con una candidatura de consenso.
Se aprueba una nueva Junta directiva:
Suerte y aciertos!
Josep Ramon Bosch, Presidente
Álex Ramos: vicepresidente
Xavier Marín, secretario de organización y tesorería
Manuel Miró, secretario pic.twitter.com/9csDyy7Fss https://t.co/9csDyy7Fss)
(
? Societat Civil Catalana (@Societatcc) 19 de gener de 2019
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/80964/santpedorenc/josep/ramon/bosch/torna/presidir/scc/despres/crisi/interna
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(https://twitter.com/Societatcc/status/1086631913773846530?ref_src=twsrc%5Etfw)
Es dona la circumstància que Bosch, acusat de tenir vincles amb grups d'ultradreta, va tancar la
seva primera etapa com a president
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/54553/bosch/dimiteix/querella/amenaces/independe
ntistes) de l'entitat unionista després de ser denunciat per insultar independentistes a les xarxes
socials
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/54278/querella/contra/josep/ramon/bosch/amenacar/
personalitats/catalanes) a través d'un perfil anònim. En paral·lel, el fotoperiodista Jordi Borràs
també li va atribuir un canal a Youtube on feia apologia del franquisme i el nazisme
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/54315/josep/ramon/bosch/tambe/va/penjar/videos/fei
xistes/canal/youtube) . La causa es va arxivar finalment ja que el jutjat va considerar que el
delicte havia prescrit
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/64677/arxiven/causa/contra/santpedorenc/bosch/per
que/amenaces/xarxa/ja/prescrit) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Q-2Ks-ZVE_Y
Bosch en els darrers mesos ha estat una de les figures clau en el desembarcament de Manuel
Valls a Barcelona
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/76936/santpedorenc/josep/ramon/bosch/cervell/oper
acio/valls/segons/mundo) , fins al punt que la premsa francesa l'ha definit com l'ideòleg ultra
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/78523/premsa/francesa/retrata/josep/ramon/bosch/id
eoleg/ultra/candidatura/valls) del candidat a l'alcaldia. També ha continuat protagonitzant
polèmiques contínues amb entitats i personalitats vinculats a l'independentisme. Fins i tot, va
denunciar que era víctima d'un suposat espionatge per part dels Mossos
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/73083/investiguen/si/mossos/van/espiar/expresident/
scc/josep/ramon/bosch) , un fet que la justícia ha desestimat recentment
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/80756/ningu/no/espiava/espanyolista/santpedorenc/j
osep/ramon/bosch) .
A banda de ser un dels promotors de Societat Civil Catalana, va ser fundador de l'entitat ultra
Somatemps
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/40521/espanyolistes/somatemps/es/presenten/llanos
/luna) , que reivindica la hispanitat de Catalunya. Recentment ha amenaçat NacióManresa i els
seus periodistes qualificant-los de "nazis"
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/78844/fundador/scc/amenaca/naciomanresa/titllantla/nazi) .
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