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� GRÀCIA
Los barceloneses no pa-
garán en el Park Güell. El
alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, anunció ayer que
los empadronados en la
ciudad estarán exentos de
pagar entrada para acce-
der al Park Güell.

� CIUTAT VELLA
El Raval estrena 96 pi-
sos para ancianos. Ayer
quedó inaugurada una pro-
moción de viviendas públi-
cas con servicios para gente
mayor en el Raval. Son 31 pi-
sos adjudicados a solicitan-
tes inscritos en el Registro.

� SANT ANDREU
Piden barracones para
los niños sin guardería.
Los padres de los niños que
se han quedado sin tres
guarderías porque aún no
se han construido han pe-
dido al Ajuntament que ha-
bilite barracones.

� SANT MARTÍ
Concurso ‘De Tapes per
Barcelona’. Ayer se inau-
guró, en la Escola Superior
d’Hostaleria de Barcelona,
la cuarta edición de este
concurso, que ofrece tapas
con cerveza por 2,40 euros
en 39 establecimientos.

� SARRIÀ-SANT GERVASI
Caso ‘El Péndulo’. Dos
atracciones de feria de Gre-
cia y Holanda similares a El
Péndulo del Tibidabo, en
la que el año pasado mu-
rió una menor, sufrieron
deformaciones en algunas
de sus piezas.

� HORTA-GUINARDÓ
¿Por qué un caldo siem-
pre apetece? Un equipo
de Vall d’Hebron Institut de
Recerca está investigando
los efectos del bienestar
que producen determina-
dos alimentos, como por
ejemplo, el caldo.D
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Ha arribat del Brasil, un país
emergent que organitzarà un
Mundial i uns Jocs Olímpics. En
quina situació està Barcelona
respectede lesurbsquedespun-
ten ara? Hem perdut pistonada?
Hem estat a Porto Alegre, una
ciutatencreixement,peròelbo
és que ells pensen en Barcelo-
na, tothom ens veu com un re-
ferent i volen imitar-nos.
Vostèva visitar Nova York abans
d’esdevenir alcalde. Aquesta
ciutat sí que és un referent?
En algunes coses, sí. En la ges-
tió d’infraestructures, com el
Port, l’Aeroport i vies dins la
ciutat, sí que és un exemple de
com una ciutat en una època
de dificultat és capaç d’inven-
tar sistemes per tenir diners,
com els bons que emet Nova
York per poder construir habi-
tatge social. De vegades, veiem
NovaYorkcomelgranmonstre
liberali lacapacitatquetédefer
vivenda social és molt impor-
tant.Enaquestsaspectes,ésun
bon referent. En d’altres, no
pots ser mimètic. En l’àmbit
policial, podem estar d’acord
en què una ciutat ha de ser se-
gura,peròlanostraculturapo-
licial no s’assembla a la seva.
Jo no vull que la Guàrdia Ur-
bana sigui igual que la de No-
vaYork.Tenim una forma d’ac-
tuar molt preventiva, atenem
les persones d’una forma molt
nostra.N’esticorgullós,delcos.
Però, Barcelona podria eme-
tre bons com Nova York?
Ara, no, però ja dic que n’hi ha
aspectes interessants, tot i que
nosónexactamenttraslladables.
Nosaltres no tenim aquesta ca-
pacitat, sí que podem buscar el
partenariatpúbliciprivat,d’una
maneraod’unaaltra,atravésde
bons o d’altres fórmules.
Els vigilants de l’àrea verda han
de fer alguna cosa més?
Sí, no té sentit que tinguem
unagranquantitatdepersonal
que només es dediqui a con-
trolar si els conductors han
aparcatbéono.Però,amés,els
hemvestitambunsuniformes
amb els quals semblen guàr-
dies urbans, i això crea confu-

sió. Si només poden fer això,
hand’anarvestitsdeformadi-
ferent. Si són ajudants de la
Guàrdia Urbana, llavors, han
de fer alguna altra cosa. Ha de
quedar molt ben diferenciat.
En aquest mandant, haurem
debuscarunafórmulaperquè
tinguincapacitatd’actuacióen
altres coses i, si no, els haurem
de canviar l’uniforme.
Actuaran sobretot en qües-
tions d’incivisme?
Sí, sí, sí, però, si no ho podem
fer, els canviarem d’uniforme
perquè no vagin vestits com la
Guàrdia Urbana.

Seguretat i neteja han estat els
seus cavalls de batalla?
No, per a mi és lluitar contra la
pobresaiafavordel’atencióso-
cial i la creació de llocs de tre-
ball. Hem de ser capaços de te-
nir un pressupost que respon-
gui davant d’això. Hi ha temes
importants com la seguretat i
també garantir la convivència,
amb una ciutat neta.
El suport del PPC es veu com a
clau, però li demana contrapar-
tides, com entrar al Govern.
Hem decidit amb Alberto Fer-
nándezDíazqueenparlarema
partirdel10degeneri,ara,dis-
cutimelpressupost.Éscertque
FernándezDíazvolentrarenel
govern, però ja en parlarem. Jo
agraeixo que hi hagi qui vulgui
col·laborarambnosaltres;d’al-
tres,s’hineguen.Elsescoltarem
i veurem si és possible o no.
Però, influiran en la probable
entrada del PP al govern possi-
bles pactes entre la Genera-
litat i l’Executiu de Rajoy? Bar-
celona serà moneda de canvi?
No, no té res a veure. Si ens do-
nessinelpactefiscal,ésevident
que la situació milloraria mol-
tíssim. Però, com que les co-
ses no es fan de cop i volta, tot

el que sigui crear un bon am-
bient és positiu. Ho és amb el
PP, podria ser-ho amb el PSC,
que té una actitud molt tanca-
da; hi ha una bona sintonia
d’ERC, que agraeixo, i qui està
molt negatiu és ICV, i s’equivo-
quen, perquè en qüestions so-
cials podríem col·laborar.
Està decebut amb el PSC?
Sí,perquèmoltsdelsproblemes
que podem tenir són produïts
pel govern socialista a la Gene-
ralitat. Ens han posat en una
situaciómoltcomplicada;siara
noajudenasortir-nos-en,ésuna
greuirresponsabilitat.Peròcon-
tinuarem volent col·laborar-hi.
Ara ve Nadal i sembla que s’es-
tan fent esforços per apujar la
moral dels barcelonins: la pis-
ta de gel a Plaça Catalunya,
avets a tots els districtes...
No,Nadalformapartdelanos-
tra tradició. És una gran festa
molt lligada al comerç, a les fa-
míliesialturisme.Toteslesciu-
tats intenten engalanar-se.

«Emetrebonsperapisosésunreferent»

BIOTrias mostra, orgullós, una foto on surt amb altres
exconsellers de Salut . El seu despatx de treball, on

guarda «un ordre dins del desordre», és ple de gadgets, com
el caganer que li han dedicat. L’entrevista, però, la fem al
despatx institucional, entre quadres de Miró, Nonell o Tàpies.

Xavier Trias, ahir, al seu despatx i en plena entrevista. HUGO FERNÁNDEZ

«Elsvigilantsde
l’àreaverdahan
deferaltrescoses,
sino,elscanvia-
remd’uniforme»

«El PP vol entrar
al govern.Ja en
parlarem.Agra-
eixo que vulguin
col·laborar»

EN DUES PARAULES...
«CIU ÉS UN EQUIP
COM EL BARÇA»
� Quan CiU va guanyar les
darreres eleccions, el
president Mas va dir que
havien fet un hat trick. Qui
és el Messi? Mas, Duran i
Lleida o Trias? En Mas, és el
líder del partit. Però el Messi
sense el Xavi i l’Iniesta no és
el mateix. A CiU també hi ha
un equip. S’ha creat un clima
com al Barça; quan les coses
no van bé, fem pinya. L’èxit de
CiU no són les tres victòries
d’ara, sinó haver fet una
travessa del desert tots units
i haver tornat a guanyar.
� La victòria de Duran afavo-
rirà Barcelona? Sí, ens dóna
força. El missatge que ha de
donar Mas ningú no el voldria.
Però, calia. I que, tot i això, la
gent et voti, és important.

Què passarà finalment amb les
tarifes del transport públic?
Pujaran. Quin percentatge?
No ho sé. Si tu fas dèficit ca-
da any acabes enfonsant la
xarxa. L’Estat podria aportar-
hi més. La Generalitat ha fet
un esforç, però, enguany, no
podrà. L’Ajuntament sí que
augmentarà la contribució.
Hihamargepera laT-16gratis?
LaT-16téuncostrelatiu,per-
quèelsnenssónclientsperal
futur. Dir que no hi haurà pu-
jada de tarifes és enganyar.
És un bon plantejament co-
mençar a introduir la T-16.
I els funcionaris municipals?
El seu sou s’adequarà al que
dictin l’Estat i la Generalitat.
Una taxa turística ajudaria?
Esticencontrad’unataxano-
més als hotels de Barcelona.
Si es pren una mesura global,
d’acord amb el sector, no em
semblaria malament. Però jo
el que vull és participar en
l’IVAquegenerenelsturistes.
Perillen serveis com el metro
nocturn i equipaments com
Glòries o la Model?
Això de la Model està atu-
rat de tota la vida.
Iaranoéshoradereactivar-ho?
Cal buscar ja una solució per
als terrenys de la Model. Des-
prés,vindràconstruir lapresó,
que depèn de la Generalitat.
L’Ajuntament gestiona molts
serveis, com pàrquings, el Zoo,
el Tibidabo o el Bicing amb con-
cessió... És aquest el model?
Amb les concessions has de
ser exigent, com amb el Bi-
cing, tot i que ells no tenen la
culpaqueenscosti15milions
l’any. Qui va fer la concessió,
hovafermalament.I,ambels
pàrquings, que tinguem una
empresa municipal que ges-
tioni aparcaments com el de
Santa Caterina no té sentit.
Quin és el seu model de salut?
Qui mana és la Generalitat.
I en educació?
Encara que hi hagi escoles de
l’Ajuntament, qui marca la
líniaéslaGeneralitat.Ambles
guarderies, no sempre hem
de donar el servei a través
d’equipaments municipals.

«No té sentit
que gestionem
aparcaments»


