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Bosch propone un gobierno municipal de BC, ERC y la CUP en 

Barcelona 

Rechaza un pacto con el PSC: "No podemos volver al 2007", afirma el republicano 

Alfred Bosch ha propuesto este miércoles un gobierno municipal compartido por Barcelona en Comú, ERC 

y la CUP. El presidente del grupo de los republicanos ha abogado por esta opción y ha advertido contra un 

pacto con los socialistas, pese a que ha reconocido su experiecia: "No podemos volver al 2007". 

En una conferencia en el Nueva Economía Fórum, Bosch ha propuesto lo que ha llamado "fórmula 

Barcelona", de la que ha recordado que hay ejemplos en Badalona y Sabadell, entre otros municipios. Una 

alianza entre estos tres partidos sumaría 19 concejales en el plenario barcelonés, a dos de la mayoría 

absoluta, lo que obligaría a tejer pactos puntuales con el resto de grupos. 

HABLAR CON CiU 

Bosch se ha mostrado crítico con la situación política del consistorio, tanto con el gobierno como con los 

seis partidos de la oposición: "No hemos estado a la altura". 

El republicano ha acompañado su propuesta de pacto con un llamamiento a cerrar acuerdos con todos los 

grupos. "Hay que hablar con el PSC, pero sobre todo con CiU", cuyo grupo municipal denuncia que la 

alcaldesa, Ada Colau, apenas mantiene contactos con el exalcalde Xavier Trias. El edil ha desvelado que 

hoy estaba prevista una reunión entre Colau y Trias: "Ya era hora". 

Bosch ha reivindicado el papel de ERC en el impulso de la llegada del metro a la Zona Franca y en 

desencallar el cierre de la Modelo. Demandas vecinales que tienen 40 años, ha denunciado. 

PETICIÓN DE CAMBIO 

Ha recordado que los votantes pidieron claramente un cambio en las elecciones del pasado 24 de mayo, que 

sigue pendiente. 

"Si alguien pregunta Colau adónde va Barcelona me cuesta imaginar su respuesta", ha dicho. Bosch, que 

ha citado conflictos como el de la huelga del metro durante el Mobile World Congress, ha lamentado que 

todavìa no se haya aprobado la modificación de crédito y ha llamado a dar cumplimiento a la petición de 

cambio. 

El concejal ha acusado a Barcelona en Comú de no haber concretado su propuesta de que ERC se convierta 

en su socio y entre en el Gobierno: "No hemos visto un papel". 

"Nos dirán que es una quimera", ha vaticinado sobre un acuerdo BC-ERC-CUP, y lo ha negado. Ha 

recordado que Barcelona en Comú estuvo a punto de pactar con la CUP -para la que ha pedido respeto- 

antes de las elecciones, con lo que tan alejados no estarán, ha argumentado. 

INDEPENDENTISTAS 

Bosch ha asegurado que nadie pide a Colau que sea independentista, pero sí que deje que lo sean quienes 

así lo deseen en Barcelona en Comú, desterrando disciplinas de voto. 

Sí se ha mostrado crítico con su gestión: entre otros aspectos ha criticado la contratación de "familiares".Y 

ha añadido que Colau tiene que elegir: "o el IBEX 35 o el cambio real". "Si se rechaza nuestra propuesta, 

defenderemos nuestro modelo de ciudad desde la oposición", ha asegurado. 
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Bosch planteja un govern de BComú, ERC i la CUP per fer efectiu el 

“canvi real” a Barcelona 

El president del Grup Municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha proposat un govern tripartit a l'Ajuntament amb 

Barcelona en Comú, ERC i la CUP. "Una quimera? Qui va dir que el canvi real era fàcil?", ha dit Bosch. 

El líder dels republicans creu que aquesta fórmula inspirada en el govern de Badalona es pot traslladar a la 

ciutat amb acords puntuals des de fora amb CiU. 

En una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Alfred Bosch ha demanat a l’alcaldessa, Ada 

Colau, que respongui públicament a aquesta oferta dels republicans amb “una resposta clara”. El líder 

d’ERC ha dit que el govern de Colau té altres opcions sobre la taula, com ara buscar el suport del PSC o 

“tantejar C’s”, però ha deixat clar que amb aquestes fórmules “no ens hi veuran”. 

Bosch ha descartat una vegada més compartir govern amb el PSC perquè “no compartim model de ciutat” 

i ha afirmat que un acord BComú-PSC “no suma”. “És prioritari parlar amb Convergència i tenir-hi una 

bona entesa”, ha sentenciat. Bosch ha descrit la situació actual a l’Ajuntament com “un cavall desbocat i 

sense sentit” i ha assegurat que al govern d’Ada Colau “li manca un projecte clar de ciutat”. 

El president del Grup Municipal d’ERC ha plantejat que en aquest executiu tripartit hi hagi una 

“vicealcaldia” dedicada a la promoció econòmica i la projecció exterior de Barcelona, temes que ara veu 

“abandonats i descuidats” amb Colau. Bosch ha demanat també a l’alcaldessa que si accepta aquesta 

proposta doni llibertat de vot als regidors de Barcelona en Comú en temes relacionats amb la independència, 

i ha donat per fet que si es materialitza l’oferta, Barcelona s’adherirà a l’AMI. 
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ERC propone entrar con la CUP en el gobierno de Colau y los 

anticapitalistas lo descartan 

La CUP declina la oferta de Alfred Bosch para formar un tripartito en Barcelona sin el 

PSC 

Los anticapitalistas quieren centrar su labor en la oposición y descartan llegar a un pacto 

con BComú por la ampliación presupuestaria antes del pleno del viernes 

La propuesta presentada este miércoles por el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, 

de un gobierno tripartito en Barcelona con BComú, la CUP y la propia ERC ha tenido las patas cortas, con 

el rápido rechazo de los anticapitalistas. Bosch ha hecho una oferta para afrontar una negociación a tres, 

con el objetivo de emular los acuerdos a ayuntamientos como el de Badalona (Guanyem Badalona en Comú, 

ERC e ICV) y cerrar filas entre las fuerzas de izquierda. "No puede faltar ninguna de las fuerzas de la 

transformación social", dijo Bosch. Bosch ha descartado el PSC en la ecuación sin embargo. "No podemos 

volver al 2007", ha espetado Bosch este miércoles en el Nueva Economía Fórum. 

Ni dos horas ha tardado la CUP de Barcelona en descartar esta opción. De hecho, la concejala de los 

anticapitalistas, Maria Rovira, ha tachado de "poco oportuno" el ofrecimiento de Bosch. "ERC vuelve a 

hablar de la marca Barcelona y de CiU, y nosotros queremos hacer políticas rupturistas", matizó Rovira. 

La CUP sigue fiel al planteamiento de trabajar desde la oposición. 

El 'no' de la CUP llega en una semana movida para el gobierno de Colau, que tuvo que suspender el pleno 

extraordinario del lunes por falta de apoyos a sus presupuestos, una modificación de crédito de 275 millones 

de euros. Desde la CUP aseguran que la reanudación de las negociaciones ha sido positiva, que están 

hablando "intensamente" –ha añadido María Rovira– y que siguen apostando por las " diez pedaladas". Los 

anticapitalistas han vuelto a descartar una decisión de cara al Pleno Ordinario de este viernes, ya que su 

mesa política no se reunirá hasta el jueves por la noche. 
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Alfred Bosch reclama a Colau formar un govern d'esquerres sense els 

socialistes 

El regidor republicà afirma que "si hi ha establishment a Barcelona és el PSC" 

Demana a Colau triar "entre Ibex 35 o canvi real" 

Recorda a la CUP que quedar fora del govern municipal dóna ales a les forces 

immobilistes 

Reclama a Colau llibertat de vot dels regidors sobre la independencia 

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha demanat aquest dimecres a l'alcaldessa, Ada 

Colau, replicar a la capital catalana la fórmula de govern de Badalona, on governen Badalona en Comú, 

ERC i la CUP, però ha refusat participar en un executiu on hi sigui el PSC. Colau i el líder del PSC, Jaume 

Collboni, podrien haver firmat aquest mateix dimecres un acord de govern si l'alcaldessa hagués pogut 

aprovar la modificació pressupostària. 

En un esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Bosch ha assegurat que "no hi ha cap raó 

objectiva per pensar que això és impossible", i ha avisat que si la CUP queda al marge del govern "faciliten 

que altres forces immobilistes que no són de canvi acabin tenint el control de la ciutat". Segons ell, la CUP 

és una força municipalista amb pactes de govern i alcaldies en molts municipis catalans, per la qual cosa 

"la responsabilitat la tenen i l'exerceixen". 

Ha afirmat que al govern de Colau li manca un projecte clar de ciutat, quan "la ciutat necessita una direcció 

estable i forta" que permeti el canvi que es va votar a les eleccions municipals. Davant d'això, ha demanat 

que l'alcaldessa esculli entre "l'Ibex 35 o el canvi real", i ha avisat que no entrarà en un govern on es tantegi 

a C's, com fa l'alcaldessa, o en el que hi hagi el PSC i es repliqui un tripartit. 

El republicà ha destacat que no comparteixen el model de ciutat amb els socialistes, i ha afegit que "si hi 

ha establishment a Barcelona és el PSC", una força que té com a principal projecte portar el Senat a la 

ciutat, ha subratllat. Ha concretat que no comparteixen el model del PSC que pacta amb C's pel govern 

espanyol i a Lleida, amb el PP i UDC a Tarragona i amb CiU a Girona. 

Anuncia que Colau i Xavier Trias es reuneixen aquest mateix dimecres 

Un govern de BComú, ERC i la CUP sumaria 19 regidors, a dos de la majoria absoluta, per la qual cosa 

Bosch ha reconegut que necessitarien suports externs "d'opcions democràtiques". Aquí sí que optaria pel 

PSC i "sobretot" per CiU. Ha anunciat que aquest mateix dimecres es reuniran Colau i el líder de CiU, 

Xavier Trias, pocs dies després que Trias expliqués en roda de premsa que el seu grup se sent menyspreat 

per l'alcaldessa. 

Bosch ha afirmat que un govern de BComú, ERC i la CUP "permetria un suport explícit al moviment 

nacional cap a la independència". Ha detallat que no vol forçar a ningú a convertir-se en independentista, 

però ha demanat a Colau que tampoc ho entorpeixi. Segons ell, com a mínim tres dels regidors del govern 

han dit que "sí", fet davant del qual ha demanat llibertat de vot, ja que així el suport a la independència 

estaria "més que garantit". 

Bosch ha defensat que Barcelona "és una gran capital, no un barri de Madrid", i ha demanat que la ciutat 

no quedi arruïnada per la mala gestió. Segons ell, no s'ha de tolerar el Mobile World Congress (MWC) sinó 

promoure'l, i ha reclamat la creació d'una vicealcaldia de Treball per tirar endavant qüestions com la creació 

de llocs de treball i la projecció internacional, aspectes que, segons ell, "l'Ajuntament està descuidant". 

Pronostica "taquicàrdia" de cara a les possibles generals 
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El republicà, que a la legislatura passada va liderar el grup d'ERC al Congrés, ha vaticinat que hi haurà 

eleccions generals el 26 de juny, durant les quals creu que tot està obert. "A diferència d'altres èpoques, la 

incertesa és imperant", ha considerat, i ha afegit el seu pronòstic davant les pròximes setmanes: "Què 

pronostico? Taquicàrdia". 
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Bosch propone a Colau un gobierno BComú-ERC-CUP y con apoyos 

externos 

Barcelona, 27 abr (EFE).- El presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, 

ha propuesto a la alcaldesa Ada Colau un gobierno de coalición BComú-ERC-CUP, en minoría y con 

apoyos externos de CiU, prioritariamente, y del PSC, con una "vicealcaldía de trabajo" para la promoción 

económica de la ciudad. 

Bosch ha subrayado que en esta ecuación "hace falta que estén las tres" formaciones (BComú, ERC y CUP) 

y que la alcaldesa Ada Colau es quien "debe escoger entre la formula fácil de juntarse con los de siempre -

PSC, el IBEX35- o la nueva política para la regeneración, el cambio real por el que la gente votó" en las 

municipales. 

El líder republicano en el consistorio barcelonés ha asegurado que "no hay ninguna razón objetiva para 

pensar que esta tríada no es posible" y ha reclamado respeto y un esfuerzo de confianza en la CUP para que 

la formación anticapitalista "sea protagonista del cambio real" y "participe en esta transformación". 

Alfred Bosch ha detallado esta propuesta, que tiene como referente la fórmula de gobierno del 

Ayuntamiento de Badalona, en la conferencia "Nuevo Gobierno de cambio real en Barcelona", que ha 

pronunciado en un desayuno del Fórum Nueva Economía-Tribuna Cataluña, patrocinado por Assistència 

Sanitària y Grupo Santander. 

Bosch ha reprochado a BComú que, más de una vez, haya "tirado la caña sin ninguna propuesta detallada" 

a ERC y haya expresado la voluntad de entenderse con los republicanos para reforzar la gobernanza de la 

ciudad, que Colau gobierna en minoría con 11 de los 41 concejales. 

"Esta formula (BComú+ERC+CUP, con el apoyo externo de Convergencia) permitiría un apoyo explícito 

proceso nacional hacia la independencia" ha destacado el republicano, que ha pedido a BComú que no 

prohíba "a ninguno de los suyos ser independentista". 

El líder de ERC ha señalado que Colau tiene otras posibilidades para conseguir dar estabilidad a su gobierno 

como pactar con el PSC o con C'S, pero ha advertido de que los republicanos no entrarán en estas 

combinaciones porque supondría "traicionar un sueño". 

Bosch ha descartado formar parte de un gobierno en el que esté el PSC porque los socialistas son "el 

'establishment'" en Barcelona y no comparten con ellos "el modelo de ciudad". 

También ha asegurado que ERC no quiere "volver a 2007", cuando este partido formaba parte de los 

gobiernos del PSC con ICV, y ha destacado que, además, la combinación BComú-ERC-PSC tampoco 

"suma" para lograr la mayoría. 
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FUENTE 
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sincorporin-al-govern-de-la-ciutat/noticia/2728104/ 

Bosch planteja a Colau la "Fórmula Barcelona" per fer que ERC i la 

CUP s'incorporin al govern de la ciutat 

El president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha plantejat aquest dimecres a 

l'alcaldessa, Ada Colau, la incorporació d'Esquerra i la CUP al govern de la ciutat. En un esmorzar 

informatiu organitzat pel Fòrum Europa, Bosch ha subratllat la necessitat d'enfortir l'executiu perquè "amb 

onze regidors no es condueix una ciutat com la nostra". El líder republicà ha batejat la seva proposta com 

la "Fórmula Barcelona", una aliança d'esquerres sobiranistes que té clars referents en els ajuntaments de 

Badalona i Sabadell. Per a Bosch, "la vella política" del PSC no té cabuda al govern, perquè representa 

"l'establishment". En canvi, defensa el diàleg amb totes els partits per assolir grans acords de ciutat, 

especialment amb CiU, el principal grup de l'oposició. Una de les condicions que Bosch posa a Colau és 

que doni llibertat de vots als regidors independentistes de BComú en tot allò que faci referència al procés 

sobiranista. 

Bosch va traslladar aquest passat dimarts a l'alcaldessa, Ada Colau, i al grup municipal de la CUP la 

proposta de tripartit que aquest dimecres ha presentat públicament. El líder republicà ha reconegut la 

dificultat que acabi materialitzant-se, però ha subratllat que no existeixen impediments "objectius" per 

descartar-la."Volem que l'Ada Colau ens respongui. L'apel·lació va adreçada bàsicament a ella. I volem 

una resposta clara. Si creu o no creu en aquesta proposta", ha indicat Bosch. Si l'alcaldessa prefereix optar 

per "altres opcions", ERC es mantindrà fent "oposició en positiu". "Cal que Colau esculli. O la fórmula 

fàcil d'ajuntar-se amb els de sempre, o la nova política, la netedat, la regeneració. Això passa per acceptar 

la fórmula que avui li proposem", ha insistit.L'oferiment d'Esquerra descarta completament la presència del 

PSC -o qualsevol altre grup- al govern. "Si hi ha establishment a Barcelona és el PSC", ha remarcat. "El 

PSC segur que pot treballar bé al govern, és una força amb experiència. Però nosaltres no volem tornar al 

2007", ha insistit el líder d'Esquerra, que aposta per "fórmules del 2016". Del PSC, Bosch ha criticat els 

pactes amb C's a Lleida, amb PPC i UDC a Tarragona i, fins i tot, amb CiU a Girona. En tot cas, ha obert 

la porta a establir grans acords de ciutat amb totes les forces de la ciutat, també amb els socialistes, tot i que 

preferentment amb CiU, el principal partit de l'oposició. En aquest sentit, Bosch ha celebrat que aquest 

dimecres a la tarda Colau es reuneixi "per fi" amb Xavier Trias.La "Fórmula Barcelona" que posa sobre la 

taula Bosch és molt similar a la que ja governa les ciutats de Badalona, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, 

Ripollet i Montcada i Reixac. "Els comuns, les confluències a l'entorn de Podem, ERC i la CUP" són 

protagonistes conjunts de nombrosos executius de l'àrea metropolitana. "Per què no ha de funcionar a 

Barcelona?", ha preguntat el líder republicà.Barcelona, segons Bosch, necessita un govern fort per afrontar 

la transformació que necessita la ciutat. Els 11 regidors de Barcelona En Comú queden lluny de la majoria 

absoluta i la dificultat per aprovar els projectes més rellevants és màxima, com demostra el fet que es 

renunciés a presentar nous pressupostos i s'optés per una modificació pressupostària que, de moment, ni tan 

sols ha obtingut la majoria suficient. A més, el president del grup municipal d'ERC, ha criticat la manca de 

projecte de l'alcaldessa i ha fet èmfasi en els múltiples "errors" que ha comès durant el primer any de 

mandat. "Errors en la gestió del turisme, del top manta i de la vaga del metro coincidint amb el Mobile 

World Congress o en l'excessiva dedicació a les campanyes espanyoles i en la creació de noves sigles 

polítiques", ha recalcat.La proposta de Bosch reclama la priorització de sis grans temes de ciutat: La lluita 

contra els desnonaments i l'impuls de nous pisos de lloguer social; les línies 9 i 10 del Metro; la creació 

d'equipaments públics a la Model i a la Trinitat; el tancament dels pisos turístics il·legals; l'impuls de les 

superilles per afavorir els vianants; i la reversió de les privatitzacions d'aigua i energia, així com la rebaixa 

dels preus dels serveis bàsics.Més enllà d'això, planteja la creació d'un codi ètic per als càrrecs públics que 

eviti que les adjudicacions vagin a parar "a familiars directes o parents"; una política de comunicació que 

"no vengui fum" sinó que informi dels projectes reals que impulsa la ciutat; i la redacció d'un pla estratègic 

que dibuixi un nou projecte de ciutat avalat pels millors especialistes. Per combatre la pobresa i l'atur, Bosch 

proposa crear una vicealcaldia de treball, futur i capitalitat que s'ocupi de la dinamització econòmica, les 

fires i els congressos, la projecció internacional i els grans esdeveniments. 
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ERC proposa a Colau una alternativa al PSC: un govern a tres amb la 

CUP 

El republicà Alfred Bosch demana aplicar a Barcelona una fórmula de govern similar a 

la de Badalona, però els anticapitalistes hi tanquen la porta 

En ple huracà de negociacions amb la CUP després de la seva negativa d'última hora a aprovar la 

modificació pressupostària que promou el govern d'Ada Colau, el grup municipal d'ERC ha posat sobre la 

taula de Barcelona en Comú una proposta sorpresa: un govern a tres entre l'equip de Colau, els republicans 

i la CUP. El cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ha aprofitat un esmorzar del Fòrum Europa per 

recollir el guant que li ha llançat en més d'una ocasió l'alcaldessa d'entrar en un gran govern que sumés els 

grups d'esquerres, però ha deixat clar que en aquest projecte ell no hi veu el PSC –el titlla d'establishment 

barceloní– i, en canvi, troba "imprescindible" sumar-hi la CUP. La proposta podria rebre, segons el 

republicà, el suport extern sobretot de CiU i, també, del PSC per garantir-se l'estabilitat. 

"Ada Colau ha de triar entre l'Íbex-35 i el canvi a Catalunya", ha dit, després de remarcar que la suma de 

forces que ell proposa  permetria que Barcelona se sumés al procés independentista i que no en quedés fora, 

per exemple, de projectes com l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Una de les seves 

condicions és, de fet, que Colau doni llibertat de vot als seus regidors per decidir qüestions relacionades 

amb la independència. Bosch ha demanat, en aquest sentit, aplicar una fórmula de govern similar a la de 

Badalona on, ha dit, una "alcaldessa del canvi" ha sumat forces amb l'esquerra alternativa i 

l'independentisme. "No hi pot faltar cap de les forces de la regeneració política", ha defensat en referència 

a la seva proposta, i, sobretot, al paper de la CUP. "S'ha de parlar amb respecte de la CUP perquè va rebre 

molts vots i, de fet, va estar a punt de formar coalició amb Barcelona en Comú", ha recordat, per afegir que 

no hi ha "raons objectives" perquè els anticapitalistes no es puguin sumar al govern del canvi. "Amb el 

pressupost ja hem vist què passa quan es deixa la CUP fora de la negociació", ha advertit Bosch. 

La CUP de Barcelona, però, ha declinat en més d'una ocasió les ofertes llançades per Colau per entrar al 

govern. I avui mateix la regidora Maria Rovira ha titllat la idea "d'inoportuna" perquè arriba en plenes 

negociacions de la CUP amb el govern pel pressupost i ha dit que l'entrada al govern no està sobre la taula. 

Això sí, si alguna de les assemblees territorials en vol parlar, s'obrirà el debat. La idea, doncs, ha tingut un 

recorregut de menys de dues hores abans de la negativa cupaire. 

La proposta de Bosch arriba quan  el pacte de govern entre Barcelona en Comú i el PSC està a punt de fer-

se públic. De fet, possiblement, ja s'hauria formalitzat si dilluns s'hagués aprovat la modificació 

pressupostària, com preveia el govern. Però arriba, també, en un moment delicat de les relacions entre 

socialistes i comuns, després que el govern municipal hagi comunicat als veïns de la ronda de Dalt que 

replanteja el projecte de cobertura, que era un dels grans acords que havia segellat, precisament, amb el 

PSC. Dels socialistes i per justificar, un cop més, que no hi haurà un govern conjunt entre PSC i ERC, ha 

criticat que tinguin com a gran oferta per a Catalunya portar el Senat a Barcelona. 

Al consistori, no obstant això, ja fa setmanes que el govern entre socialistes i l'equip de Colau amb el suport 

extern i crític d'ERC és un secret a crits. I, de fet, Bosch ha advertit avui al final de la seva intervenció que 

si Colau no accepta la seva proposta de govern tripartit amb la CUP, aplicaran aquest model des de 

l'oposició. 

Bosch ha lamentat que tot i els cants de sirena perquè els republicans entressin al govern de Barcelona, no 

han rebut en cap moment una proposta concreta de com es materialitzaria això i,  com ja havia avisat que 

faria, ha llançat la seva pròpia proposta. Fins ara, ERC havia repetit que estava oberta a parlar de formes de 

governabilitat un cop es tanqués la negociació pressupostària. 

El govern del canvi i Florentino Pérez 

Bosch també ha desvelat que aquesta tarda, i per primer cop des que va començar la negociació 

pressupostària, està prevista una trobada entre Colau i el cap de l'oposició, Xavier Trias (CiU). I ha demanat 

http://www.ara.cat/societat/ERC-Colau-alternativa-PSC-CUP_0_1566443432.html


a l'alcaldessa que, durant el mandat, es prioritzin sis projectes que els republicans consideren bàsics i que 

van des de la lluita contra als desnonaments, fins al metro a la Zona Franca o el trasllat de la Model, passant 

per tancar els pisos turístics il·legals, avançar cap als carrers de vianants i revertir les privatitzacions de 

serveis com l'aigua o l'energia. Bosch també  ha criticat que l'anomenat govern del canvi atorgui el servei 

de l'atenció domiciliària a empreses de Florentino Pérez i Sacyr, com va avançar aquest diari, i que contracti 

"amics i familiars". 

  



FUENTE 

http://www.20minutos.es/noticia/2732484/0/bosch-barcelona/gobierno-tripartito/bcomu-erc-cup/ 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/27/572071b9e5fdea08038b459f.html 

Bosch plantea para la ciudad de Barcelona un Gobierno tripartito de 

BComú, ERC y la CUP 

"No puede faltar ninguna de las fuerzas de transformación social, nueva política y 

regeneración que surgieron en las elecciones", afirma.  

Pide "hacer un esfuerzo para ser objetivos" a BComú y a la CUP.  

Anuncia que Ada Colau se reunirá con Xavier Trias (CiU) por la tarde.  

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha propuesto este miércoles la 

conformación de un Gobierno municipal con BComú, ERC y la CUP, emulando al Gobierno de Badalona: 

"Ahí caben 'los comunes', las confluencias alrededor de Podemos, la CUP, ERC y otras fuerzas similares, 

con acuerdos externos y puntuales con otras fuerzas democráticas, como el PSC".  

"No puede faltar ninguna de las fuerzas de transformación social, nueva política y regeneración que 

surgieron con tanta fuerza en las elecciones", ha asegurado en una conferencia-coloquio en la que han 

asistido varios diputados de JxSí, concejales de ERC en Barcelona y el conseller de Justicia, Carles Mundó. 

"Hemos visto lo que pasa cuando la CUP queda fuera de la ecuación", ha afirmado el republicano, que ha 

recordado que la negativa de los anticapitalistas a apoyar la modificación de la prórroga presupuestaria del 

Ayuntamiento obligó a suspender el pleno extraordinario previsto para el lunes.  

Así, ha pedido "hacer un esfuerzo para ser objetivos" a BComú y a la CUP para afrontar una posible 

negociación a tres y dejar a un lado prejuicios que puedan tener estas formaciones sobre determinados 

concejales.  

Xavier Trias  

Bosch ha recordado que, aunque prosperara su propuesta de Gobierno de izquierdas, las tres formaciones 

seguirían en minoría -19 concejales de 41-, por lo que ha propuesto acordar cuestiones puntuales con PSC 

y CiU.  

En este sentido, ha avanzado que Colau se reunirá este mismo miércoles por la tarde con Xavier Trias, tras 

varios meses de quejas del exalcalde alegando que BComú se ha negado a negociar nada con ellos: "Es 

prioritario hablar con CiU y que en cualquier relación que se adopte haya una buena relación".  

PSC, "el establishment de Barcelona"  

La alternativa a este tripartito pasaría, según Bosch, por un acuerdo de Colau con el PSC, a quienes ha 

reprochado ser "el establishment en Barcelona", caso en el que los republicanos se quedarían en la 

oposición.  

"Sería participar en una ecuación que va en una dirección absolutamente contraria a la que nos indicaron 

los ciudadanos", ha argumentado durante el desayuno de Nueva Economía Fórum, y ha recordado que los 

socialistas han hecho pactos de Gobierno en los Ayuntamientos de Tarragona -con PP y Unió-, Lleida -con 

C's- y Girona --con CiU--.  

Alternativa a Colau  

Al preguntársele por una hipotética moción de censura a Colau, ha respondido que "aún no es el momento" 

porque existen, a su entender, otras fórmulas para reconducir la ciudad, y ha recordado que no existen 

mayorías suficientes para que prosperara.  

http://www.20minutos.es/noticia/2732484/0/bosch-barcelona/gobierno-tripartito/bcomu-erc-cup/
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/27/572071b9e5fdea08038b459f.html


Sobre un Gobierno alternativo liderado por Xavier Trias con el apoyo de ERC, ha considerado que sería 

contrario al resultado de las elecciones municipales, que ganó BComú: "Hay que respetar lo que la gente 

votó, y la gente votó cambio".  

Sin embargo, ha aseverado que ya ha facilitado en varias ocasiones la tarea de Gobierno a Colau, a quien 

dio apoyo en la investidura y en la aprobación del cartapacio municipal, y ha alertado de que "llega un 

momento, y creo que estamos llegando, en el que las oportunidades se acaban". 

  



FUENTE 

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/962035-bosch-planteja-a-colau-la-lformula-

barcelonar-per-fer-que-erc-i-la-cup-sincorporin-al-govern-de-la-ciutat.html 

Bosch planteja a Colau la “Fórmula Badalona” per fer que ERC i la 

CUP s'incorporin al govern de la ciutat 

El portaveu republicà defensa deixar de banda la “vella política” del PSC i establir grans 

acords de ciutat amb CiU 

El president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha plantejat aquest dimecres a 

l'alcaldessa, Ada Colau, la incorporació d'Esquerra i la CUP al govern de la ciutat. En un esmorzar 

informatiu organitzat pel Fòrum Europa, Bosch ha subratllat la necessitat d'enfortir un executiu “que no té 

un projecte clar”. 

El líder republicà ha batejat la seva proposta com la “Fórmula Badalona”, una aliança d'esquerres 

sobiranistes que té clars referents en els ajuntaments de Badalona i Sabadell. Per a Bosch, “la vella política” 

del PSC no té cabuda al govern, perquè representa “l'establishment”. 

En canvi, defensa el diàleg amb totes els partits per assolir grans acords de ciutat, especialment amb CiU, 

el principal grup de l'oposició. Una de les condicions que Bosch posa a Colau és que doni llibertat de vots 

als regidors independentistes de BComú en tot allò que faci referència al procés sobiranista. 

  

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/962035-bosch-planteja-a-colau-la-lformula-barcelonar-per-fer-que-erc-i-la-cup-sincorporin-al-govern-de-la-ciutat.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/962035-bosch-planteja-a-colau-la-lformula-barcelonar-per-fer-que-erc-i-la-cup-sincorporin-al-govern-de-la-ciutat.html


FUENTE 

http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/434160/bosch-planteja-tripartit-bcomu-erc-i-cup-

barcelona 

Bosch planteja un tripartit de BComú, ERC i la CUP a Barcelona 

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha proposat la conformació d'un govern 

municipal amb BComú, ERC i la CUP, emulant al Govern de Badalona: "Aquí hi caben 'els comuns', les 

confluències voltant de Podem, la CUP, ERC i altres forces similars, amb acords externs i puntuals amb 

altres forces democràtiques, com el PSC". 

"No pot faltar cap de les forces de transformació social, nova política i regeneració que van sorgir amb tanta 

força a les eleccions", ha assegurat en una conferència-col·loqui en la qual han assistit diversos diputats de 

JxSí, regidors d'ERC a Barcelona i el conseller de Justícia, Carles Mundó. 

"Hem vist el que passa quan la CUP queda fora de l'equació", ha afirmat el republicà, que ha recordat que 

la negativa dels anticapitalistes a donar suport a la modificació de la pròrroga pressupostària de 

l'Ajuntament va obligar a suspendre el ple extraordinari previst per al dilluns . 

Així, ha demanat "fer un esforç per ser objectius" a BComú i a la CUP per afrontar una possible negociació 

a tres i deixar de banda prejudicis que puguin tenir aquestes formacions sobre determinats regidors. 

XAVIER TRIAS 

Bosch ha recordat que, tot i que prosperés la seva proposta de Govern d'esquerres, les tres formacions 

seguirien en minoria -19 regidors de 41-, pel que ha proposat acordar qüestions puntuals amb PSC i CiU. 

En aquest sentit, ha avançat que Colau es reunirà aquest mateix dimecres a la tarda amb Xavier Trias, 

després de diversos mesos de queixes de l'exalcalde al·legant que BComú s'ha negat a negociar res amb 

ells: "És prioritari parlar amb CiU i que en qualsevol relació que s'adopti hi hagi una bona relació". 

PSC, "EL 'ESTABLISHMENT' DE BARCELONA" 

L'alternativa a aquest tripartit passaria, segons Bosch, per un acord de Colau amb el PSC, a qui ha retret ser 

"'l'establishment' a Barcelona", cas en el qual els republicans es quedarien a l'oposició. 

"Seria participar en una equació que va en una direcció absolutament contrària a la que ens van indicar els 

ciutadans", ha argumentat durant l'esmorzar de Nova Economia Fòrum, i ha recordat que els socialistes han 

fet pactes de Govern en els Ajuntaments de Tarragona -amb PP i Unió-, Lleida -amb C's- i Girona -amb 

CiU-. 

ALTERNATIVA A COLAU 

En preguntar per una hipotètica moció de censura a Colau, ha respost que "encara no és el moment" perquè 

existeixen, al seu entendre, altres fórmules per reconduir la ciutat, i ha recordat que no hi ha majories 

suficients perquè prosperés. 

Sobre un Govern alternatiu liderat per Xavier Trias amb el suport d'ERC, ha considerat que seria contrari 

al resultat de les eleccions municipals, que va guanyar BComú: "Cal respectar el que la gent va votar, i la 

gent va votar canvi". 

No obstant això, ha asseverat que ja ha facilitat en diverses ocasions la tasca de Govern a Colau, a qui va 

donar suport a la investidura i en l'aprovació del cartipàs municipal, i ha alertat que "arriba un moment, i 

crec que estem arribant, en el qual les oportunitats s'acaben ". 

http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/434160/bosch-planteja-tripartit-bcomu-erc-i-cup-barcelona
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