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Los mayores de 16 años podrán
participar en la consulta sobre la
reforma de la Diagonal
B. C. - Barcelona - 23/01/2009

De Barcelona o de Pakistán, de Marruecos o de Bolivia. Dará igual. Las únicas
condiciones que deberán cumplir los ciudadanos que participen en la consulta
sobre la reforma de la Diagonal será que tengan más de 16 años y estén
empadronados en la ciudad. Será la primera consulta, y de un proyecto
importante, en la que podrá participar la comunidad inmigrante que vive en
Barcelona. Ésas serán las condiciones del proceso participativo que la ciudad
abrirá para definir la reforma de la Diagonal entre Francesc Macià y Glòries,
que ha estado marcada por una decisión: la unión de los dos tranvías, el del
Llobregat y el del Besòs-Badalona.
Los ciudadanos podrán participar por Internet o en las oficinas municipales.
Será el proceso finalmente elegido para que la participación sea extensiva y no
circunscrita a las urnas. Otra de las particularidades del proceso de consulta
será que la reforma no se ofrecerá como algo cerrado. Es decir, no se votará sí
o no a una alternativa ya cocinada por los técnicos municipales. Habrá un
proceso previo también abierto a entidades, vecinos, comerciantes e
instituciones diversas, que ayudarán a confeccionar las diferentes alternativas.
Por poner un ejemplo: calzada central reservada a tranvía y transporte público
(autobuses y taxis), más carril bici y lateral de dos carriles, uno de servicio y
otro de tráfico.
Apoyo de ERC
La concreción del modelo es lo que se ha empezado a dibujar en los
despachos de Urbanismo, un proceso que se prolongará durante este año.
Fuentes municipales no quisieron confirmar ni desmentir ayer la información
sobre algunos de los trazos de la consulta, que hoy será pesentada por el
alcalde, Jordi Hereu, y el jefe de filas de Esquerra Republicana, que fue la
formación que propuso una consulta abierta a los ciudadanos a la hora de
encarar la reforma de la columna vertebral de la ciudad, la Diagonal.
La petición de Jordi Portabella se apoyó en lo que prevén la Carta Municipal y
el reglamento del Ayuntamiento para asuntos importantes. En el proceso
negociador para establecer la consulta, Hereu ha tenido muy en cuenta uno de
los requisitos exigidos por sus socios: que la población inmigrante
empadronada pudiera participar.
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Immigrants i joves també tindran vot sobre la
Diagonal
Els estrangers empadronats i els més grans de 16 anys podran participar en la consulta
ciutadana sobre l’avinguda. Es convocarà els veïns dels 10 districtes. Es votarà per
internet
Carles Sabaté
Barcelona
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La consulta popular sobre la reforma de la Diagonal pren cos. L’alcalde Jordi
Hereu presentarà avui el tipus de consulta a què es convocarà els barcelonins:
oberta a tots els empadronats, siguin ciutadans de l’Estat o bé estrangers, i
permesa als joves a partir dels 16 anys.

La consulta es durà a terme entre la tardor d’enguany i l’estiu de l’any 2010, ja
que les obres no començarien fins al pròxim mandat municipal (2011-2015). Els
arquitectes municipals estan elaborant dues alternatives de reforma del tram de
Francesc Macià a Glòries, tenint en compte que s’hi ha d’enquibir el tramvia,
mantenir el passeig o augmentar-ne la superfície, i també mantenir algun carril
de circulació per als vehicles privats, tot i que podrien ser menys dels vuit
actuals. Segons ha pogut saber l’AVUI, a la consulta popular hi podran
participar tots els veïns de Barcelona: és a dir, els ciutadans de l’Estat espanyol
o estrangers empadronats. Serà el primer cop que Barcelona convoca a votar
la població immigrant legal, que frega ja les 280.000 persones.
La consulta no serà vinculant, però el fet de no convocar cap referèndum
permet al consistori escollir la modalitat de participació, estalviant-se el vistiplau
del consell de ministres. L’alcalde Hereu ha decidit, finalment, obrir la votació
als deu districtes, tot i que inicialment s’havia proposat circumscriure la votació
als cinc implicats: les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample, Gràcia i Sant
Martí.
La votació dels dos projectes alternatius prèviament proposats pels arquitectes
de l’oficina tècnica que hi treballa es podrà realitzar per internet.
L’Ajuntament preveu que la participació ciutadana no es limiti a la votació, de
forma que les entitats i persones individuals puguin fer arribar a l’oficina els
seus suggeriments i propostes, com si es tractés d’al·legacions a un pla
urbanístic qualsevol. Els arquitectes municipals podran, si ho consideren
oportú, incloure-les abans d’enllestir les seves propostes que es votaran.
Hereu va comprometre’s a tenir a punt la proposta de consulta aquest gener.
Prèviament, havia airejat que pretenia reformar el carrer, sense tenir a punt cap
estudi previ. Després de diverses desavinences internes sobre l’abast de la

consulta, el PSC va acceptar la proposta d’ERC –aprovada en un ple– de
permetre votar sobre les opcions de projecte.

Menys trànsit
El projecte preveu reduir-hi el trànsit privat. És calcula que el 75% dels gairebé
cent mil vehicles que hi circulen diàriament en un dia feiner empren l’avinguda
per anar d’una part a l’altra de la ciutat, però no tenen pas com a destinació
l’Eixample. Aquests 75.000 vehicles privats són els que l’Ajuntament pretén
treure dels vuit carrils actuals, ja que l’avinguda en perdrà més d’un en benefici
del tramvia.
Abans, caldrà redissenyar la xarxa d’autobusos, ja que la Diagonal és el carrer
amb més línies de la ciutat. Al tram de la Dreta de l’Eixample hi arriben a
coincidir 12 línies. I sobretot refer les cruïlles de Francesc Macià, Joan Carles I i
Verdaguer, les tres més problemàtiques entre el metro i les galeries de serveis,
a banda del trànsit de superfície.

EL PERIÓDICO 23.01.09

La reforma de la Diagonal es votarà electrònicament a tota la
ciutat
1. • Els empadronats més grans de 16 anys, inclosos els estrangers,
tindran diversos dies per participar-hi
2. • La consulta, la primavera del 2010, permetrà opinar sobre dos plans
amb una filosofia comuna

ALBERT OLLÉS
BARCELONA
La reforma de la Diagonal no només es votarà, sinó que hi podran participar
tots els barcelonins. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el bipartit de
govern (PSC i ICV-EUiA) ha consensuat amb el seu soci preferent de l'oposició,
ERC, un document sobre el format i les condicions de la consulta popular, en
què s'obre el procés, per via electrònica, als 10 districtes.
Segons l'acord, que serà presentat com a mesura de govern en el pròxim ple
municipal del 30 de gener, en la votació hi podran participar tots els
empadronats a la ciutat, inclosos els estrangers, més grans de 16 anys. Això la
converteix, com ja va avançar la setmana passada l'alcalde, en la més gran que
s'ha fet a la ciutat al marge dels diferents i periòdics comicis electorals. En la
consulta, prevista per a la primavera del 2010, s'hi podrà participar des de
l'equip informàtic de casa o, presencialment, en unes urnes electròniques a les
seus dels districtes i als centres cívics dels barris.

Els ciutadans tindran un marge de diversos dies per pronunciar-se sobre dos
projectes amb una filosofia comuna que ja està elaborant l'oficina de
l'ajuntament creada el 28 d'octubre passat. Això evitarà, tal com volia el bipartit,
una votació tancada sobre la reforma (sí o no) que, al convertir-se en un
referèndum, vulnera la llei actual (només el Govern central té potestat per ferlo). Un altre aspecte pel qual incomoda el govern municipal és que podria posar
en perill la viabilitat del pla i fins i tot tindria una segona lectura política i
electoral, en forma de plebiscit encobert sobre la gestió de l'alcalde.
RESPECTAR LES LÍNIES BÀSIQUES

Aquest format de consulta permetrà fins i tot respectar les línies bàsiques de la
reforma pactada prèviament pel PSC i ICV-EUiA. Amb aquesta finalitat, els dos
plans mantindran com a objectiu comú transformar l'avinguda --per la qual
circulen cada dia laborable 98.000 vehicles entre la rambla de Catalunya i la
Via Augusta-- en un passeig que primarà els vianants i el transport públic, i per
on s'uniran el Trambaix i el Trambesòs.
Les diferències entre les dues propostes se centraran en aspectes més aviat
tècnics, com per on ha de passar el tramvia (pel centre del nou passeig o pels
laterals) i la forma d'evitar les cruïlles i places més conflictives per la seva alta
densitat circulatòria (l'objectiu quan acabi l'obra és reduir el trànsit en 74.000
cotxes diaris).

INICI D'OBRES EL 2011

L'oficina en- carregada d'elaborar la reforma està dirigida per tres arquitectes
independents contractats per a aquesta ocasió (Carme Ribas, Olga Tarrassó i
Bernardo de Sola) i integra tècnics de les àrees municipals d'Urbanisme i
Infraestructures, Medi Ambient i Mobilitat i del districte de l'Eixample, coordinats
per l'arquitecte en cap, Oriol Clos, i el quart tinent d'alcalde, Ramon GarcíaBragado. El document que dissenyin, amb les seves variants, es presentarà el
juliol d'aquest any i donarà pas a un llarg procés d'informació i participació que
es prolongarà durant nou mesos. El pla definitiu es coneixerà després de l'estiu
del 2010 i l'inici efectiu de les obres està previst per al 2011.

EL PUNT 23.01.09

La consulta sobre la Diagonal s'obre a tots els
empadronats a Barcelona
Els ciutadans podran exercir el vot electrònic des de casa, o des de qualsevol oficina municipal
EL PUNT. Barcelona

Tots els barcelonins, i no només els que viuen en els cinc districtes més
directament afectats, podran participar en la consulta sobre la reforma de la
Diagonal que, si es compleixen els terminis, es durà a terme a la primavera de
l'any vinent. També hi podran participar els immigrats o els estrangers, sempre
que estiguin empadronats a Barcelona. El vot serà electrònic, i es podrà exercir
des de l'ordinador de casa o en qualsevol de les oficines de districte i centres
cívics que hi ha a la ciutat. L'alcalde, Jordi Hereu, donarà avui més detalls
sobre una iniciativa sense precedents en la història de
la capital catalana.
Fonts municipals es van negar ahir a donar més
detalls sobre el format de la consulta en espera de les explicacions que es
donaran avui, en compliment del calendari previst pel ple, quan es va donar
llum verd a la possibilitat de demanar als ciutadans el seu parer sobre la
reforma d'una de les principals artèries de la ciutat. Segons va avançar ahir a la
tarda Catalunya Informació citant fonts municipals, la intenció del govern és
obrir una primera fase amb diverses propostes que seran sotmeses a exposició
pública. En la fase decisiva, quedarien reduïdes a dues, sobre les quals els
ciutadans es podran pronunciar. El ple decidirà el contingut literal de la
pregunta que se sotmetrà al parer dels ciutadans.
Cal recordar que la iniciativa no serà cap referèndum –els ajuntaments no
tenen potestat per convocar-ne cap– i, per tant, el seu caràcter no ha de ser
vinculant. Tal com es preveia, la consulta no es restringirà als habitants dels
cinc districtes més directament afectats per la reforma. I tampoc s'obrirà als
ciutadans d'altres poblacions, com s'havia demanat des d'alguns sectors. Hi
podran participar tots els ciutadans que estiguin empadronats a Barcelona, amb
independència de la seva nacionalitat. Queda per saber si només podran votar
els majors d'edat, o si la franja s'ampliarà fins als més grans de 16 anys, tal
com va suggerir ERC, que és el partit que va proposar la consulta, a principis
d'aquest mes. El vot serà electrònic i es podrà exercir des de casa o des de
qualsevol oficina de districte o centre cívic.

TOT UN REPTE

La reforma de la Diagonal, que també comportarà la unió de les dues línies de
tramvia per aquesta via, és un dels projectes de més volada dels que
Barcelona ha d'afrontar en el futur més immediat. Amb les explicacions que
avui ha de donar l'alcalde, es complirà només la primera part d'un calendari que

comporta la presentació d'una primera proposta a l'estiu. L'objectiu del govern
és convertir la Diagonal en un gran bulevard, la qual cosa fa necessari articular
mesures per evitar que una part dels 80.000 vehicles que hi circulen diàriament
no acabin col·lapsant altres punts de la ciutat.

