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Collboni (PSC) veu un Trias "caducat i allunyat de la realitat" en el seu balanç
del 2014
Jueves, 15 de enero de 2015
CET BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) L'alcaldable del PSC per a Barcelona, Jaume Collboni,
ha assegurat que va veure "caducat i allunyat de la realitat" l'alcalde, Xavier Trias, en la seva conferència de
balanç del 2014 que va pronunciar aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
En atenció
als mitjans aquest dijous, ha lamentat que Trias no esmentés "els problemes urgents que té la ciutat, que són
l'atur, la desigualtat i els efectes del model turístic".
Collboni també ha afirmat que la coincidència de la
conferència amb l'anunci d'eleccions al Parlament per al setembre "demostra el nivell d'importància que dóna
Trias a la seva gestió". El socialista ha fet aquestes declaracions davant de la seu de la Síndica de Greuges
de Barcelona, a qui ha presentat el pla de rescat social aprovat per l'Ajuntament i que el PSC va posar com
a condició per abstenir-se en la votació dels pressupostos municipals del 2015 i permetre així la seva aprovació.
Preguntat per les pròximes eleccions a Catalunya, Collboni ha assegurat que "es tracta d'una convocatòria
absolutament partidista destinada a resoldre les contradiccions i conflictes de CiU i ERC".
Sobre els
possibles pactes entre aquestes dues formacions a nivell local després de les municipals, ha instat Trias a
explicar si "el que volen és esborrar Barcelona com a model de ciutat i convertir-la en una estructura més del
seu Estat".

21 / 39

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150115/54423662511/trias-no-comprara-torre-garcini-nunez-y-navarro.html

Jue, 15 de ene de 2015 15:29
Audiencia: 1.089.558
VPE: 7.126

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Trias no comprará a Núñez y Navarro el solar de Torre Garcini
Jueves, 15 de enero de 2015
"Un ayuntamiento nunca debe comprar cosas a precios prohibitivos, no ayudaremos a incrementar la burbuja
inmobiliaria", avisa el alcalde El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), descartó tajantemente este miércoles
que el consistorio acceda a comprar los terrenos de Torre Garcini (Guinardó) y Can Ripoll (Sant Gervasi),
propiedad de la constructora Núñez y Navarro. La permuta de terrenos seguirá siendo la estrategia fundamental
del ayuntamiento para adquirir estos dos espacios, que albergan una masía del siglo XVII y una antigua clínica
y que los vecinos piden convertir en equipamientos para el barrio. "¿Comprarlos? ¿A qué precio? Un
ayuntamiento nunca debe comprar cosas a precios prohibitivos", respondió con sequedad el alcalde durante
el turno de preguntas de su tradicional conferencia anual L'Alcalde Respon, celebrada este miércoles en la
sede barcelonesa del Col·legi de Periodistes. A su juicio, las adquisiciones públicas de solares o inmuebles
de alta tasación incrementan las dinámicas alcistas: "No ayudaremos a incrementar la burbuja inmobiliaria".
Aseguró que las negociaciones "van por buen camino" y confió en que el consistorio pronto hallaría "una
forma de compensar a Núñez y Navarro", porque "este señor tenía una licencia de derribo" y "un permiso
para construir pisos". No concretó, sin embargo, qué terrenos baraja ahora el municipio, tras fracasar la
primera permuta propuesta por el rechazo vecinal a edificar un solar anexo al Parc de l'Oreneta que el barrio
considera parte integrante del parque. "Lo que sí que garantizo es que Torre Garcini no irá al suelo. Y lo que
he prometido, lo he cumplido", sostuvo. "Pero no es fácil", añadió. Los usos de La Model y la cobertura de
la Ronda de Dalt Trias tampoco despejó la incógnita sobre los futuros usos del gran solar que dejará la prisión
Model cuando sea trasladada en 2017, según la previsión vigente ala ZonaFranca.El plan pactado entre
consistorio y vecinos en 2006 será revisado, pero no avanzó qué usos priorizará su gobierno en caso de
reelección. "Lo pactaremos con los vecinos, no haremos nada sin ellos", tranquilizó. "Creo que no será difícil",
auguró, además de asegurar que descarta elegirlos sin consenso "porque entonces luego tendríamos que
dar marcha atrás y se haría mucho más largo". Preguntado también por la cobertura de la Ronda de Dalt a
la altura de Montbau, que figuraba en su programa electoral de 2010, Trias explicó que en la última reunión
con los vecinos hace un mes acordó que el consistorio encargaría un análisis técnico detallado sobre la obra.
"Estudiaremos cómo se puede cubrir toda la Ronda, no sólo este trozo, como me pidieron los vecinos", apuntó.
Aunque reiteró su voluntad política de impulsar esta costosa intervención urbanística, avisó que "habrá que
buscar soluciones" porque, recordó, "la cobertura de la Ronda del Mig se pagó con aparcamientos".
Emblemáticos Por último, Xavier Trias se refirió también a los cierres de comercios emblemáticos a causa
de la subida de los alquileres por el vencimiento definitivo de la LAU. "Todas las ciudades tienen el mismo
problema", afirmó, para remarcar a continuación que el consistorio está "dispuesto incluso a comprar a algunos
de ellos". "Lo que no puedo evitar es que se jubilen, como pasa en El Indio [en el Raval], en estos casos
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debemos conservar la fisonomía del establecimiento, pero la actividad no siempre es conservable", remarcó.
Matizó, además, que hay que distinguir "los son realmente emblemáticos" y que entre los afectados "también
hay inquilinos que se han relajado y propietarios que exageran". Un proyecto "de 8 o 12 años como mínimo"
La conferencia del alcalde de Barcelona, que duró algo más de una hora, repasó los grandes temas de la
ciudad y se centró en las prioridades de futuro del actual gobierno. Así, Trias tras las elecciones municipales
del mes de mayo, con una mayoría en el pleno que permita sacar adelante las iniciativas municipales y las
ayudas sociales sin la compleja geometría variable de pactos que ha requerido este mandato. Remarcó que
su proyecto para la capital catalana iba más allá del mandato que ahora expira y que la transformación urbana,
económica y social que proponía es "un proyecto de 8 o 12 años como mínimo".
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Alberto Fernández (PP) qualifica d'"epitafi" la conferència de Trias per fer
balanç del 2014
Jueves, 15 de enero de 2015
CET BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto
Fernández, ha criticat aquest dijous l'"estil d'epitafi" del balanç del 2014 que l'alcalde, Xavier Trias, va fer
aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
En roda de premsa, ha assegurat que la
compareixença de Trias "va semblar més un comiat que la presentació de projectes nous per a Barcelona",
i ha assegurat que el problema de l'alcalde no ha estat governar en minoria sinó la falta d'un model de ciutat
alternatiu al dels anteriors governs municipals.
"No és qüestió de majories: tenia per exemple majoria per
acabar amb els radicals violents de Can Vies i va optar per pactar amb els qui no compleixen les normes de
convivència", ha afirmat. ELECCIONS AL PARLAMENT El popular s'ha mostrat sorprès per la coincidència
de la conferència de Trias amb l'anunci de convocatòria d'eleccions al Parlament per al 27 de setembre per
part del president de la Generalitat, Artur Mas: "No deixa de sorprendre que l'acte polític més important de
l'alcalde, el balanç de l'any, coincideixi en dia i hora amb l'anunci d'unes eleccions catalanes".
Segons
l'edil, aquestes eleccions s'han convocat en clau barcelonina --coincideixen amb el pont de La Mercè-- "perquè
al senyor Mas no li interessa que Barcelona vagi a votar, perquè ha estat líder contra el procés independentista".
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Trias demana un govern fort per construïr una Barcelona social
Jueves, 15 de enero de 2015
L'alcalde Xavier Trias vol desenvolupar un projecte polític centrat en la qualitat de vida i el benestar de les
persones durant el proper mandat | Aquest ha estat l'eix central de la conferència-col·loqui anual 'L'alcalde
respon' que organitza el Col·legi de Periodistes de Catalunya Barcelona. (Redacció).- Trias ha aprofitat la
conferència del Col·legi de Periodistes per fer balanç de lacció de govern, però sobretot i, donat el moment
polític en què es troba el país, ha fixat molt latenció en el proper mandat. Durant una mica més duna hora i
quart i davant bona part del govern municipal i dels representants daltres grups polítics municipals i membres
de la Generalitat de Catalunya, lalcalde ha defensat la seva voluntat de continuar transformant Barcelona ja
que, ha dit, el seu és un projecte a 8 o 12 anys com a mínim, perquè la ciutat no es transforma en un mandat.
Per fer-ho possible i consolidar la ciutat de les persones, Trias ha demanat un govern fort, que lalcalde tingui
més força. Necessitem més regidors per encarar els reptes de futur i les noves necessitats socials de Barcelona.
Capacitat de diàleg i negociació Lalcalde ha recordat que durant els últims quatre anys ha governat en minoria
i ha pactat amb totes les formacions polítiques: amb el PP, els pressupostos del 2012 i les inversions del 2013;
amb el PSC, el Pla dActuació Municipal per a tot el mandat, els pressupostos de 2015 i projectes clau per a
la ciutat, com el Pla Especial de La Rambla, entre altres. Triple prioritat: reactivar leconomia, latenció a les
persones i fer que Barcelona funcioni Han estat quatre anys de govern, amb lalcalde Trias al capdavant i
que, segons ha remarcat, han servit per desenvolupar tres prioritats: reactivar leconomia i crear ocupació,
millorar latenció a les persones, especialment a les més vulnerables i fer que Barcelona funcioni i tingui uns
serveis de qualitat. Del primer àmbit ha destacat les darreres dades docupació. Aquest desembre, Barcelona
ha baixat dels 100.000 aturats per primera vegada des del 2009, any de linici de la crisi. En aquests bons
resultats ha influït molt la posada en marxa, aquest 2014, de lOficina dAtenció a lEmpresa, que aglutina tots
els serveis que calen per posar en marxa una empresa. Lany passat es van crear a Barcelona 6.037 noves
companyies. També es va oferir formació a 1.500 persones en risc dexclusió, es va fomentar locupació juvenil
i es va crear una xarxa dinserció laboral per a persones amb discapacitat. LAjuntament ha incrementat un
43% el pressupost social sense fer cap retallada Pel que fa a latenció a les persones, Trias ha recordat que
durant aquest mandat sha incrementat un 43% el pressupost social sense fer cap retallada. Barcelona atén
ara un 29% més dusuaris al servei de teleassistència que fa quatre anys, nassisteix a casa 20.000 més i
pràcticament ha triplicat els ajuts alimentaris. També té un compromís ferm amb el tercer sector per atendre
de forma compatida les persones a través duna xarxa de 500 entitats. També ha destacat laposta decidida
per laccés a lhabitatge amb lampliació feta amb més de 1.000 pisos del Parc Públic dHabitatge de Lloguer
Assequible, aquell segons el qual la quota mensual no pot superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
Daltra banda, lalcalde ha assenyalat que aquest mandat ha estat el de la modificació dels grans eixos de la
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ciutat: sha reformat lavinguda de la Diagonal, el passeig de Sant Joan, el passeig de Gràcia, el carrer de
Balmes, lavinguda del Paral·lel, i sha iniciat la cobertura de les vies de Sants. Hi ha un projecte, però, que és
el paradigma daquest nou model de fer ciutat, la plaça de les Glòries, per a una ciutat més confortable, de
barris productius a un ritme humà. Aquesta plaça es convertirà en un gran parc amb una nova centralitat, amb
equipaments, habitatges i lleure. Xavier Trias ha conclòs dient que no ens podem aturar. Hem de seguir
treballant per fer Barcelona. Perquè les desigualtats no es combaten només amb paraules, sinó amb polítiques
dequitat i justícia social. Ningú no sha de quedar enrere.
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Trias admet que s'han de corregir aspectes del model turístic
Jueves, 15 de enero de 2015
Dijous, 15 de gener del 2015
Conferència anual 3 L'alcalde Trias, acompanyat per la periodista Neus
Bonet, es dirigeix al públic.
Q uan falten quatre mesos i 10 dies per a les eleccions municipals, l'alcalde
Xavier Trias va desplegar ahir un balanç optimista del que ha fet durant aquest mandat. Sense perdre en cap
moment el to conciliador, va reivindicar l'atenció a les persones com un dels eixos de la seva gestió, tant des
del punt de vista de les necessitats socials com en el dia a dia dels barcelonins. Va sustentar aquesta satisfacció
en xifres; va enarborar la bona salut econòmica de l'ajuntament i va demanar que aquesta trajectòria tingui
continuïtat. Poc autocrític, únicament va dibuixar alguna ombra, com la del turisme. Sabedor (i patidor) de
la debilitat amb què ha hagut d'afrontar aquesta legislatura al governar en minoria, Trias va aprofitar la
conferència anual al Col·legi de Periodistes per treure pit de la seva vocació de pacte. Ha arribat a acords
amb el PSC, el PP i Unitat per Barcelona. Però al ser preguntat sobre quin escenari preferiria per al següent
mandat va fer broma que el repte és aconseguir 21 regidors. SENSE POR DE GUANYEM / «Buscarem la
manera d'aconseguir un govern estable», va concloure. Aquest és un objectiu una mica més realista, tenint
en compte que totes les enquestes auguren la irrupció de forces com Guanyem o Ciutadans que dispersaran
el vot. «No em preocupa l' efecte Podem ni Guanyem. Si finalment hi ha set grups municipals, potser així hi
ha més interès per pactar», va interpretar. Acompanyat per la majoria dels seus regidors, l'alcalde Trias no
va descuidar cap de les àrees, encara que va posar l'accent en l'economia i l'àmbit social. Va recalcar que en
aquest últim camp no ha fet cap retallada i, a més, ha augmentat un 43% el pressupost. Centres d'atenció,
ajudes alimentàries o col·laboració amb les entitats del tercer sector van ser alguns dels exemples que va
posar. TREBALL I MÉS TREBALL / «Una ciutat amb 99.000 aturats no pot ser una ciutat d'èxit», va advertir
després d'insistir que la prioritat és «treball, treball, treball i treball». Va repetir la paraula fins a quatre vegades.
Va insistir que s'ha de crear un entorn de confiança «que afavoreixi l'activitat econòmica». I un dels pilars
d'aquesta activitat és el turisme, que l'últim any s'ha convertit en una pedra a la sabata per al govern de Trias. «
El turisme ha aguantat bé els anys més durs de la crisi però ara és necessari treballar junts per impulsar un
nou model de gestió i promoció d'un turisme responsable i de qualitat», va assenyalar Trias. MILLORAR
ELS BARRIS / Amb les imatges de la Barceloneta del passat estiu encara fresques, i malgrat que va evitar
posar aquest ni cap altre exemple, Trias va parlar de «desconcentrar» el turisme. «Volem que sigui una ciutat
per viure, no només per mirar. S'ha de mantenir l'autenticitat dels barris millorant-ne la qualitat de vida», va
exposar. No es va referir ni tampoc va ser preguntat pels controvertits pisos turístics.
Sense atribuir el
problema als turistes, l'alcalde va relacionar els conflictes de convivència per sorolls amb els veïns als canvis
derivats de la llei del tabac, que han fet proliferar les terrasses a la ciutat, «cosa que genera una situació
complicada». Es va referir a la nova ordenança que les regula però va esquivar les crítiques que s'han fet a
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l'ajuntament per la falta d'espai públic que genera la proliferació de taules. «Això és una qüestió d'educació
cívica. És un problema i fa falta treballar molt», va admetre. També va al·ludir a un altre dels conflictes que
segueixen oberts, el pla per protegir els comerços emblemàtics, molts dels quals s'han vist obligats a tancar
per la finalització de la moratòria en l'aplicació de la llei d'arrendaments urbans (LAU), que ha elevat alguns
lloguers fins a xifres impossibles. Es va arronsar d'espatlles amb els que s'han jubilat, però va obrir la porta
a la possibilitat que l'ajuntament compri alguns d'aquests locals, com ja va revelar setmanes enrere. Durant
la seva exposició, Trias es va mostrar orgullós de transformacions com la iniciada a la plaça de les Glòries («
paradigma del nou model de ciutat, amb equipaments i voreres més amples») o l'ampliació del parc públic de
vivendes («un pilar bàsic per al benestar que no podem desatendre», va dir). I, amb aquest full de serveis,
va demanar un nou mandat.
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Trias fa balanç de mandat subratllant un increment del 43% en pressupost
social "sense fer cap retallada"
Jueves, 15 de enero de 2015
Barcelona (ACN).- Xavier Trias, alcalde de Barcelona, ha destacat l'aposta social del seu mandat assegurant
que l'Ajuntament ha incrementat un 43% el pressupost per a aquest àmbit "sense fer cap retallada". Ho ha
fet en el marc de l'acte 'L'alcalde respon' al Col·legi de Periodistes de Catalunya, durant el qual Trias ha fet
balanç de la legislatura. El convergent ha remarcat també el capítol d'inversions en obres de gran abast com
la transformació de la plaça de les Glòries, que ha qualificat de "paradigma del nou model de fer ciutat", o
d'altres "eixos emblemàtics" com la Diagonal o el Passeig de Sant Joan. Trias ha explicat que el seu projecte
no és per a una legislatura sinó per a "8 o 12 anys com a mínim". Llegeix més
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Trias buscará un pacto para seguir gobernando Barcelona
Jueves, 15 de enero de 2015
Xavier Trias, ayer en la plaza Sant Jaume. / CONSUELO BAUTISTA
Si se miran las cuatro conferencias
del mandato del alcalde de Barcelona, Xavier Trias , en el Colegio de Periodistas, el resultado es casi capicúa.
En 2012 aseguró que sería el alcalde de las personas. En 2013, imploró apoyos para aprobar el presupuesto
en minoría. El año pasado, las cuestiones sociales volvieron a centrar su intervención. Y ayer, los 45 minutos
de discurso los centraron de nuevo su apuesta por la ciudad del sueño social y la constatación de que gobernar
con solo 14 concejales (de un plenario de 41) ha ido bien pero no ha sido fácil y que busca socios para seguir
al frente del Ayuntamiento para consolidar su proyecto. Hace falta, dijo un gobierno fuerte, con las ideas claras,
coherentes y abierto al pacto, con capacidad de negociación con todo el mundo. Será necesario gobernar
con más concejales para afrontar los retos de futuro y las nuevas necesidades sociales de Barcelona, remachó
y vaticinó que si hay más grupos municipales, por la irrupción de nuevas formaciones, será más fácil. Quienes
ayer esperaban un gran anuncio que lanzara la campaña de Trias en vistas al 24 mayo, se quedaron con las
ganas. El alcalde hizo balance del mandato, aseguró que su prioridades son el empleo y las personas, y
comenzó precisamente agradeciendo su apoyo a PP, ERC y PSC por haber pactado. Entre las asignaturas
pendientes, citó la Sagrera, el metro al aeropuerto, la línea 9 del metro, reformar el Morrot, extender la Diagonal,
el Besòs hacia Montcada o el parque dels Tres Turons. El alcalde se mostró optimista al frente de una ciudad
de las personas donde persigue que todo el mundo tenga las mejores oportunidades. Las desigualdades no
solo se combaten con palabras, sino con políticas de equidad, afirmó en referencia a la creciente brecha
social. Trias presumió de haber aumentado el gasto social en un 40% de gastar más donde es más necesario,
con Nou Barris en la cabeza y no recortar estas partidas, de tener un ayuntamiento saneado y de haber dado
estabilidad a la ciudad. Trias se congratuló de una ciudad con una economía diversificada; de haber defendido
el comercio; de estar trabajando por un nuevo modelo de gestión turística; de impulsar nuevos sectores y de
reindustrializar los barrios; de apoyar la educación y la cultura, de invertir en transporte y de tener 431 obras
en marcha en toda la ciudad.
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Desig de pacte per al nou mandat
Jueves, 15 de enero de 2015
A les portes d'una campanya electoral i amb el punt de mira fixat en els comicis locals del pròxim mes de
maig, ahir l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va voler fer balanç solemne del seu mandat. Aprofitant la
conferència que pronuncia cada any al Col·legi de Periodistes, l'alcalde va passar revista a les principals
accions dutes a terme pel seu govern en els últims quatre anys, de les quals va destacar, per sobre de tot,
les que fan referència a política social. Per anar abonant el terreny de cara a la cita de les urnes, Trias va
recalcar que el seu és un projecte encara inconclús i que, per tant, necessita tenir solució de continuïtat. No
és a 4 anys, és a 8 o 12 anys com a mínim. Per això em torno a presentar a les eleccions. Una ciutat no es
transforma només en un mandat, va asseverar. Al marge d'actuacions o iniciatives tangibles, que també en
va citar, l'alcalde va exposar que una de les principals fites del mandat ha estat la capacitat d'arribar a acords
puntuals amb l'oposició a través de múltiples combinacions i sumes. La cèlebre geometria variable. La imposició
d'una nova manera de governar que té com a eina principal el diàleg ha estat la fórmula que, al seu parer, ha
possibilitat assolir aquestes enteses que s'exemplifiquen en diverses iniciatives. Com era previsible, va citar
els pactes amb el PP en matèria pressupostària 2012 i pla d'inversions del 2013, o els subscrits amb el PSC
pel pla d'actuació municipal (PAM), els comptes del 2015 o el pla especial de la Rambla. Pel líder d'ERC, Jordi
Portabella en aquest cas, el gest de reconeixement va ser personalitzat, també va haver-hi paraules de gratitud.
No n'hi va haver, en canvi, per a ICV-EUiA, amb qui Trias va recordar que no hi ha hagut manera d'entendre's.
Tot i que s'ha intentat. Arribats a aquest punt del relat, però, el ja candidat de CiU va manifestar que, si torna
a ser escollit alcalde, buscarà les maneres per tenir un acord més estable. És a dir, un pacte de mandat. En
un consistori molt més fragmentat políticament com a resultat del mandat de les urnes les enquestes vaticinen
que hi haurà fins a set formacions amb representació al ple, l'alcalde considera que tindrà més combinacions
a mà que ara per certificar aquesta avinença amb voluntat de permanència. Al llarg de la seva intervenció,
Trias també va donar a entendre que confia en el gruix del seu executiu per configurar la propera llista de
CiU. Però sense voler ni desmentir la tesi. Compto amb un tresor impagable, com és un equip potent, cohesionat
i il·lusionat. El deute de Mas Ja baixant a un pla més de detall, Trias va voler destacar que no només no
s'han fet retallades en despesa social, sinó que aquesta ha crescut un 43% en aquest quadrienni. Això ha
permès fer créixer en un 29% el nombre d'usuaris en teleassistència, o un 16% l'atenció domiciliària. Relligat
amb aquest argument, també va avançar que l'ampliació del parc d'habitatge de lloguer assequible serà una
prioritat els exercicis que s'albiren. És una aposta principal que va més enllà d'aquest mandat. Se li va
preguntar pel deute de la Generalitat amb l'Ajuntament, i el va xifrar en 90 milions d'euros. No sóc el banc del
govern, sóc un creditor, va afirmar l'alcalde, que va apel·lar al principi de la bona col·laboració institucional
per reduir aquest passiu. Sobre la sagnia de tancament de comerços històrics, va assegurar: Intentarem
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prendre decisions en poc temps, obviant el detall, crucial, que aquestes mesures ja van tard respecte al que
es va anunciar en el seu dia. Una d'elles serà, com ja es va anunciar, la compra d'algunes d'aquestes botigues
per part de l'Ajuntament, tenint en compte, però, una condició no menor. S'intentarà conservar-ne la fisonomia,
però difícilment l'activitat, va puntualitzar. En tot cas, però, aquesta serà una solució puntual. Igualment també
es va comprometre al fet que la transformació dels terrenys on ara hi ha la presó Model es consensuï amb
els veïns. Després de la controvèrsia d'aquest estiu a la Barceloneta, que ha servit per encetar un debat de
model, l'alcalde va incidir en el turisme. Va defensar-ne la importància en termes del PIB local, però alhora
va defensar la necessitat que els ingressos que genera puguin revertir més directament en el benestar de la
gent. Arribats a aquest punt, va deixar anar una frase que perfectament podria tenir el sentit d'eslògan electoral:
Volem que Barcelona sigui una ciutat per viure-hi, no només per veure.
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Xavier Trias, en la seva conferència al Col·legi de Periodistes, amb la degana,
Neus Bonet / ACN
Miércoles, 14 de enero de 2015
L'alcalde destaca la importància que ha tingut la ciutat en el procés, en la trobada anual amb els mitjans de
comunicació
NÚRIA MARTÍNEZ Barcelona | Actualitzada el 14/01/2015 19:12
[embedded content]
"Barcelona, com a capital, ha estat i seguirà estant al costat del govern i del president de la Generalitat." Així
s'ha pronunciat l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en la trobada anual amb els mitjans de comunicació, en
què ha destacat el paper de la ciutat en el procés independentista. "El mes doctubre vam estar al costat dels
més de 900 municipis de Catalunya per donar suport al president Mas i al dret a decidir", ha afegit. Trias ha
fet un balanç d'aquest mandat i ha presumit dhaver pactat amb tots els grups de lAjuntament i ha reivindicat
el diàleg com una forma de fer política. A principis de mandat ningú pronosticava que podríem governar sols,
però les coses han anat bé i ens nhem sortit, ha afirmat lalcalde. Així, ha agraït a PP, PSC i UxB els pactes
duts a terme durant aquest mandat. "Lamento no haver pogut arribar a cap pacte amb ICV-EUiA", ha afegit.
Més continguts de Societat
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Trias: Una ciutat no es transforma només en un mandat
Miércoles, 14 de enero de 2015
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha manifestat la seva voluntat de mantenir-se al capdavant del govern
municipal durant un mandat més en la conferència anual del Col·legi de Periodistes. En un discurs de balanç,
però sobretot amb la mirada posada en les eleccions municipals de la primavera, Trias ha assegurat que el
seu projecte "no és per a quatre anys sinó per a vuit o 12 anys com a mínim". Xavier Trias es vol quedar a
lAjuntament, com a mínim, un mandat més. En la trobada anual al Col·legi de Periodistes, lalcalde de Barcelona
ha reiterat que es presentarà a les pròximes eleccions municipals per donar continuïtat al projecte que ha
engegat el govern municipal durant aquest darrer mandat, durant aquests quatre anys hem assentat les bases
dun nou projecte de futur per a la ciutat. Ara és moment de consolidar aquest canvi . Això sí, amb la mirada
posada en els comicis, Xavier Trias ha llançat una petició perquè el pròxim govern sigui més fort, caldrà
governar amb més regidors per encarar els reptes de futur i les noves necessitats socials de Barcelona .
Assegura que el repte és aconseguir 21 regidors, però reconeix que no creu que la seva formació els
aconsegueixi tots. Per això, confia a arribar a un acord que els permeti assolir aquest nombre de regidors.
Lalcalde ha recordat que el darrer mandat, amb 14 regidors, no ha estat gens fàcil. Però sha mostrat satisfet
per haver construït ponts amb la resta de formacions polítiques de lAjuntament , ja siguin els acords per als
pressupostos amb el PP i el PSC i els projectes que han impulsat al costat dUxB. Trias ha reconegut també
que no han prosperat, en canvi, els acords puntuals amb ICV. Més enllà dels reptes electorals, Trias ha fet
balanç de lactuació de govern. En termes econòmics, considera que no es pot abaixar la guàrdia pel que fa
a la creació docupació . Lalcalde ha destacat que la inversió estrangera ha creat més de 20.000 llocs de
treball. També ha elogiat que el model de col·laboració públicoprivada és i ha estat un èxit. La convivència
amb el turisme també ha estat un dels temes que ha tractat lalcalde en la conferència. Considera que encara
hi ha camí per recórrer per desconcentrar el turisme. A més, Trias assegura que cal que els ingressos que
genera aquesta activitat econòmica es reverteixi més directament en el benestar dels ciutadans . Xavier
Trias ha recordat que al llarg del mandat sha incrementat en un 43% el pressupost per a polítiques socials .
Ha destacat que el districte de Nou Barris, un dels més castigats per la crisi, rep el 20% de les ajudes
econòmiques de la ciutat. A més, lalcalde ha defensat un cop més la volutat dampliar el parc dhabitatges de
lloguer social. Lalcalde ha fet repàs també dels grans projectes que hi ha sobre la taula. Des de la transformació
de la plaça de les Glòries , fins al nou projecte per a la Rambla passant per la reurbanització de les Casernes
de Sant Andreu o larribada de l L9 a la Zona Franca i els barris de la Marina.
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Trias pide un gobierno fuerte para un "proyecto de 8 o 12 años"
Miércoles, 14 de enero de 2015
El alcalde reclama para el próximo mandato mayor apoyo para superar la exigua mayoría con la que ha
gobernado en este | Hemos trabajado con la Generalitat en unos momentos difíciles siempre con lealtad El
alcalde de Barcelona, Xavier Trias, aspira a un nuevo mandato y aspira también a que el gobierno que surja
de las urnas el mes de mayo se apoye en una mayoría más confortable, porque admite que no ha sido fácil
llevar las riendas de la ciudad con sus exiguos 14 concejales, muy alejados de la mayoría absoluta. Trias
protagonizó ayer la última conferencia de este mandato organizada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya
una vieja tradición de la ciudad de la que ayer se cumplió la edición número 32 y defendió el legado de estos
cuatro años de gestión municipal, en el que dijo que se han sentado "las bases" del modelo de ciudad que
defiende CiU, una ciudad "de las personas", "Sueño continuó el alcalde una Barcelona en la que nadie se
quede atrás y donde todo el mundo ha de tener las mismas oportunidades de futuro para progresar". Trias
insistió en que este "no es un proyecto de cuatro años, es de 8 o de 12 años. Por esa razón me vuelvo a
presentar a las elecciones", afirmó ante la presencia de su equipo y de la vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, y el conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. Consciente de que una de las
cualidades que le reconocen las encuestas es su habilidad para alcanzar acuerdos, Trias pidió mas apoyo
de los ciudadanos, pero prescindió en su intervención inicial de elucubrar sobre eventuales acuerdos para la
gobernabilidad de la ciudad. "Se necesita un gobierno fuerte, con ideas claras, coherente y abierto al pacto
y con capacidad de negociar con todo el mundo". Para Trias en este mandato se ha demostrado su talante
negociador primero con el PP y luego con el PSC, lo que le permitió agradecer "a todas las fuerzas políticas
de la ciudad su generosidad y su voluntad de llegar a acuerdos". "No escondo que busco el consenso. Así
entiendo la política. La política entendida como pacto y acuerdo, no como enfrentamiento y ruptura". El
alcalde abordó algunos de los puntos flacos de su gestión, como la abrumadora presencia de turistas en
algunos barrios. "Queremos que Barcelona sea una ciudad para vivir y no sólo para mirar manteniendo la
autenticidad de nuestros barrios e invirtiendo en el mantenimiento de los elementos comunitarios". En este
sentido aseguró que es preciso trabajar para "un nuevo modelo de gestión y de promoción del turismo". "Los
ingresos que genera el turismo deben revertir más directamente en el bienestar de la gente". En el discurso
subrayó algunas de las políticas públicas desarrolladas en el mandato. La agenda social de Trias sobrevoló
todo el discurso para hablar de la vivienda, las aportaciones al transporte público o la promoción de empleo.
De hecho, la palabra "social" estaba escrita en su discurso de 12 páginas en 32 ocasiones. Por el contrario,
Trias no mencionó la situación política catalana, a la que únicamente consagró unas líneas en las que se ciñó
al discurso habitual: "Barcelona, como capital, ha estado y seguirá estando al lado del gobierno y del presidente
de la Generalitat". En este sentido, subrayó el papel que tuvo Barcelona en el proceso del 9-N encabezando
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la representación de los municipios adheridos a la consulta. Pero no fue más allá. De hecho, contra lo que
es costumbre, la palabra Catalunya aparecía escrita sólo en cinco ocasiones en el discurso. A vueltas con
su relaciones con la Generalitat, defendió, pasando casi de puntillas, su posición que la oposición le afea día
sí, día también sobre la deuda financiera del Govern: "Hemos tenido que trabajar codo con codo con la
Generalitat en unos momentos económicos muy difíciles, siempre desde la lealtad institucional y la
corresponsabilidad entre las dos administraciones". A la hora de fijar sus prioridades, el alcalde señaló tres:
la reactivación de la economía y la creación de empleo; las políticas de atención a las personas, en especial
las más vulnerables, y el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad en el marco de una ciudad
inteligente.
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AV.- Trias veu bé l'entrada de nous grups a l'Ajuntament i confia en un pacte
d'estabilitat
Miércoles, 14 de enero de 2015
CET BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat aquest
dimecres que veu "bé" que entrin nous grups municipals a l'Ajuntament de Barcelona i que no el preocupa
l'efecte Podem --argumentant que si hi ha gent que té anhels i ambicions i represent a ciutadans han de
presentar-se per veure què aconsegueixen--, i ha confiat que si, després de les municipals previstes per al
maig surten set grups polítics, s'arribi a un gran pacte que doni estabilitat al govern.
A la roda de premsa
al Col·legi de Periodistes de Catalunya per fer un balanç del 2014 de l'alcalde han assistit tots els tinents
d'alcalde; el líder d'ERC, Jordi Portabella; el president del grup municipal del PSC, Gabriel Colomé; la regidora
del PP, Glòria Martín; el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell; el portaveu de CiU Pere
Macias, i la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que ha hagut d'abandonar la ponència de l'alcalde per
acudir a la reunió entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras.
En
resposta a preguntes dels periodistes, ha insistit que "l'experiència de governar amb 14 regidors no ha estat
dolenta" però ha reconegut que seria millor governar amb 21, una xifra que ha descartat aconseguir en els
pròxims comicis, tot i que no s'ha mostrat preocupat per la fragmentació del ple si hi ha un acord d'estabilitat
que permeti un govern fort. (HI HAURÀ AMPLIACIÓ)
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Trias fa balanç de mandat subratllant un increment del 43% en pressupost
social "sense fer cap retallada"
Miércoles, 14 de enero de 2015
Barcelonès Dimecres, 14 de gener de 2015 19:59 h Barcelona (ACN).- Xavier Trias, alcalde de Barcelona,
ha destacat l'aposta social del seu mandat assegurant que l'Ajuntament ha incrementat un 43% el pressupost
per a aquest àmbit "sense fer cap retallada". Ho ha fet en el marc de l'acte 'L'alcalde respon' al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, durant el qual Trias ha fet balanç de la legislatura. El convergent ha remarcat també
el capítol d'inversions en obres de gran abast com la transformació de la plaça de les Glòries, que ha qualificat
de "paradigma del nou model de fer ciutat", o d'altres "eixos emblemàtics" com la Diagonal o el Passeig de
Sant Joan. Trias ha explicat que el seu projecte no és per a una legislatura sinó per a "8 o 12 anys com a mínim".
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Trias fa balanç de mandat subratllant un increment del 43% en pressupost
social "sense fer cap retallada"
Miércoles, 14 de enero de 2015
Barcelona (ACN).- Xavier Trias, alcalde de Barcelona, ha destacat l'aposta social del seu mandat assegurant
que l'Ajuntament ha incrementat un 43% el pressupost per a aquest àmbit "sense fer cap retallada". Ho ha
fet en el marc de l'acte 'L'alcalde respon' al Col·legi de Periodistes de Catalunya, durant el qual Trias ha fet
balanç de la legislatura. El convergent ha remarcat també el capítol d'inversions en obres de gran abast com
la transformació de la plaça de les Glòries, que ha qualificat de "paradigma del nou model de fer ciutat", o
d'altres "eixos emblemàtics" com la Diagonal o el Passeig de Sant Joan. Trias ha explicat que el seu projecte
no és per a una legislatura sinó per a "8 o 12 anys com a mínim".
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