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Trias nega les acusacions de tenir
diners a Andorra
El diari "El Mundo" assegura que hi va moure 12,9 milions d'euros des de Suïssa
el febrer de 2013
| L'alcalde nega les dades i anuncia un querella contra el diari, en declaracions a
RAC1
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L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha desmentit rotundament aquest matí les informacions
publicades pel diari El Mundo segons les quals tindria més de dotze milions d'euros ocults en un
banc andorrà. "Mai m'he posat un duro a la butxaca", ha assegurat en unes declaracions a El món
a RAC1 (http://rac1.org/elmon/) , de Jordi Basté.
El diari madrileny obre portada amb una informació, escrita en condicional, segons la qual la
policia estaria investigant el rastre d'aquests diners que haurien estat traslladats el febrer de
2013 des d'un compte suís a un d'andorrà.
"Dotze milions d'euros no els he vist en ma vida. És com un acudit això. Jo em guanyo la vida amb
la meva feina i el meu sou", ha refermat. Trias ha lamentat -en diàleg amb els tertulians del
programa- que en l'ambient de corrupció que hi ha, que en aquest moment se li publiqui una
portada així, Tot i que avui parlarà amb el director de l'edició barcelonina del diari, Alex Salmon,
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perquè rectifiqui la notícia, Trias ha avisat que presentarà una querella contra el rotatiu.
Preguntat per Pilar Rahola i Xavier Sardà, l'alcalde de Barcelona ha concretat que no té cap
compte a l'estranger, ni a nom seu ni a nom d'empreses en les que participi. Responent a Joan
López Alegre, ha puntualitzat que aquests diners tampoc no els té ningú de la seva família directa
en cap lloc del món. "No tinc ni un euro a Andorra, ni a Suïssa", ha repetit amb contundència, tot
afegint que només té diners en bancs de dins del país.
"És un periodisme que fa fàstic. Jo vaig parlar ahir amb el director i li vag dir que no se li
ocorregués de publicar això perquè és fals", ha detallat Trias. L'alcalde ha invocat que ell només
té una cosa a la vida, que és "el prestigi de ser una persona honesta". El periodista que signa la
informació, Eduardo Inda, atribueix les dades a fonts policials, procedents de medis andorrans,
cosa que Trias ha trobat encara més greu: "Si fos la policia que ha fet aquesta informació falsa,
pitjor encara".
Un moment especialment tens s'ha produït quan Pilar Rahola ha recordat a Trias que ella va
creure Jordi Pujol quan aquest va negar fa uns mesos una altra informació d'El Mundo i que al
final va resultar ser certa. La periodista, des de la tertúlia de RAC1 ha interpel·lat Trias, i
l'alcalde ha reivindicat la seva innocència absoluta: "No m'he ficat mai un duro a la butxaca".
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