EL PAÍS 29.10.08
La consulta sobre la reforma de la
Diagonal durará entre 7 y 9 meses
C. ALZAMORA - Barcelona - 29/10/2008

El proceso participativo para consensuar la reforma de la avenida Diagonal de
Barcelona empezará en septiembre de 2009 y durará de siete a nueve meses. Así lo
anunció ayer el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, durante la presentación de la oficina
técnica que se encargará de las obras. La reforma consistirá en enlazar las dos líneas
de tranvía de la ciudad y reducir el número de carriles para dar prioridad al peatón.
Los arquitectos Carme Ribas, Olga Tarrasó y Bernardo de Sola conforman el equipo
escogido por el Ayuntamiento para elaborar diferentes versiones del proyecto, que
estarán listas el próximo verano. Aunque los detalles de la consulta no se sabrán hasta
enero, Hereu anunció que los barceloneses no escogerán entre un sí o un no, sino
entre diferentes propuestas. En el verano de 2010 se conocerá ya el proyecto
definitivo.

EL PERIÓDICO 29.10.08
La reforma de la Diagonal no s'iniciarà fins després del 2011
1. • En la consulta només s'opinarà sobre les variants d'una proposta ja
fixada
2. • Tres arquitectes de l'etapa de Maragall dirigiran l'oficina que dibuixarà
el projecte

ALBERT OLLÉS
BARCELONA
La transformació de la Diagonal en un passeig pel qual s'uniran el Trambaix i el
Trambesòs, anunciada al setembre per l'alcalde, avança sense pressa, però
sense pausa. Així ho va dir ahir el mateix Hereu, que va situar l'inici de les
obres en el pròxim mandat, més enllà del 2011, una vegada es compleixin els
tràmits previstos per arribar a un pla definitiu.

Els dos primers passos, la redacció d'una primera proposta i la convocatòria
d'una consulta ciutadana, no un referèndum, sobre aquest document aniran de
forma paral.lela. Ahir es va presentar l'oficina municipal que dibuixarà el pla,
dirigida per tres arquitectes que van treballar a l'ajuntament als 80, amb

Maragall com a alcalde. Es tracta de Carme Ribas, Olga Tarrassó i Bernardo
de Sola, tots ells amb una àmplia carpeta de plans urbanístics dissenyats a la
capital i la seva àrea metropolitana.
OFICINA MULTISECTORIAL
L'oficina integrarà tècnics de les àrees d'Urbanisme i Infraestructures, Medi
Ambient i Mobilitat i del districte de l'Eixample, sota la direcció tècnica de
l'arquitecte en cap de l'ajuntament, Oriol Clos, i la política de l'alcalde i el tinent
d'alcalde d'Urbanisme, Ramon García-Bragado. Això denota, com va indicar
aquest últim, el caràcter "extraordinari i simbòlic" que té la reforma de la
diagonal per a l'equip de govern.

"Hem descartat un concurs internacional o encarregar projectes externs per
primar la visió integral de la reforma i no caure en una dispersió sectorial", va
afegir García-Bragado. La proposta, que inclourà un nombre de variants per
determinar, es presentarà en el termini de nou mesos, és a dir, el juliol del
2009. En aquest moment ja estarà organitzat el procés de participació
ciutadana, que tindrà un format que es coneixerà al gener.
Descartada des d'un principi la votació vinculant, Hereu va confirmar que
tampoc es formularà una pregunta tancada. És a dir, que els ciutadans no
podran respondre sí o no a la proposta, i que la seva participació se cenyirà a
opinar i fer aportacions sobre les variants que haurà redactat l'oficina. També
va avançar que s'obrirà la consulta més enllà de l'Eixample. "Jo visc en un altre
districte, les Corts, i també vull opinar", va fer broma l'alcalde.
TRAMVIA SENSE CATENÀRIA
El procés de participació durarà nou mesos més, de manera que no hi haurà
pla definitiu fins després de l'estiu del 2010. A partir d'aquí serà encarregada la
redacció dels diferents projectes executius. O sigui, s'arribarà a les pròximes
eleccions municipals, "sabent què farem", en paraules d'Hereu, però sense
obres a l'avinguda. Sobre la unió del tramvia, Gar- cía-Bragado va confirmar
que, per alliberar espai, es treballarà sota la premissa d'implantar un sistema
motriu sense catenària.

EL PUNT 29.10.08
La primera proposta de la reforma de la Diagonal
estarà a punt l'estiu vinent
El setembre del 2009 començarà el procés participatiu a partir de les variants
plantejades per l'oficina tècnica municipal

ANNA BALLBONA. Barcelona

La primera proposta per reformar la Diagonal i convertir-la en un gran passeig
estarà sobre la taula l'estiu de l'any que ve. Serà un primer esbós, que
plantejarà diverses variants, d'aquest gran projecte urbanístic que marcarà el
mandat sencer. L'elaboració del projecte l'assumeix directament l'Ajuntament,
que, a diferència d'altres actuacions, ha preferit no fer cap concurs extern:
capitanejarà el projecte el departament de Projectes Urbans de l'Ajuntament
(per a aquest efecte, s'ha creat l'oficina del projecte Diagonal, dins d'aquest
departament), i han fitxat tres arquitectes de trajectòria, que abans havien
treballat en el consistori (Carme Ribas, Olga Tarrasó i Bernardo de Sola). A
partir de les propostes que facin, començarà el procés de participació, el
setembre del 2009.
L'estiu de l'any que ve ja hi haurà una primera proposta bàsica de com serà la
transformació de l'avinguda Diagonal, amb un gran passeig sense circulació de
cotxes i amb les dues línies de tramvies unides sense cablejat. «Tindrem un
projecte amb diferents variants que ens garanteixin poder desenvolupar-lo i fer
la consulta ciutadana», va explicar ahir l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en
la presentació de la nova oficina del projecte Diagonal, que dóna el tret de
sortida als treballs per concretar la futura Diagonal.
Com ja va anunciar el consistori fa unes setmanes, el projecte es courà des de
dins de l'Ajuntament, sense fer cap concurs públic. «Encarregar quatre o cinc
projectes a equips diferents hauria donat lloc a una dispersió excessiva», va
defensar Hereu. Així, tot plegat dependrà del departament de Projectes Urbans,
amb Oriol Clos, l'arquitecte en cap de l'Ajuntament, al capdavant, i amb tres
arquitectes més fitxats per a l'ocasió (Carme Ribas, Olga Tarrasó i Bernardo de
Sola). Es tracta de tres arquitectes que ja havien estat lligats a l'Ajuntament, i
que anteriorment havien fet «aportacions sobre l'espai públic de Barcelona», va
assenyalar Ramon García-Bragado, quart tinent d'alcalde.
«És un projecte complex, que haurà de donar resposta a noves funcions de la
Diagonal, basades en el vianant i el transport públic», va apuntar GarcíaBragado. Per aquest motiu l'opció preferent ha estat «situar sota el control de
l'Ajuntament» aquest projecte. El treball de l'oficina tècnica s'allargarà nou
mesos, durant els quals consultaran, a més de les diferents àrees municipals,
els agents socials implicats, des d'entitats de mobilitat fins a associacions de
veïns i comerciants. Els nou mesos serviran per parir «un projecte amb
diferents variants».
Amb aquesta proposta de base, a partir del setembre del 2009 i durant uns set
o vuit mesos més, es farà el procés participatiu, obert al conjunt de la ciutat.
Encara està per decidir com funcionarà la consulta ciutadana, i no se sabrà
exactament fins al mes de gener. Hereu es va limitar a dir que els ciutadans del
conjunt de la ciutat, i no només de l'Eixample –el districte afectat–, podran
«debatre i opinar» sobre diferents possibilitats. «No serà un procés binari, de sí
o no», va apuntar.

En acabat el procés participatiu, l'estiu del 2010 ja hi haurà «una idea clara del
projecte» que tirarà endavant. Després començarà la redacció del projecte
executiu, i al final del mandat (2011), hi haurà la posada a licitació i l'inici
d'obres. Una cosa és clara, segons Hereu: «En un procés sense presses però
sense pauses (i «sense presses electorals», va puntualitzar) arribaran a les
eleccions coneixent el projecte definitiu per a la Diagonal.

