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Definit el procés participatiu de la reforma de la
Diagonal
Finalitzarà amb una consulta ciutadana a l’abril del 2010 en la qual els
ciutadans podran escollir entre dos projectes
JOSE L. CÁNOVAS
El procés de participació ciutadana sobre la futura reforma de la Diagonal ja
està definit. Consistirà en diverses etapes en les quals l’oficina tècnica del
consistori recollirà i valorarà les aportacions realitzades pels ciutadans i
conclourà l'abril del 2010 amb una consulta popular, en la qual els barcelonins
podran triar entre dos projectes presentats per l'oficina tècnica creada per
l'ajuntament. L'objectiu consensuat pels grups municipals del consistori és
convertir l'avinguda en un passeig “amable” per als ciutadans, on els vianants i
el transport públic guanyen espai en detriment del transport privat.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament, Ramón García Bragado, ha
presentat el projecte a la seu del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, acompanyat de la seva presidenta, Maria Rosa Remolà. Sense
entrar en aspectes tècnics, que es desenvoluparan per l’oficina tècnica creada
específicament per dissenyar les possibles reformes, Bragado ha presentat les
diferents fases del projecte.
Aportacions ciutadanes
La etapa inicial del procés participació consistirà en presentar el projecte als
ciutadans, establint una relació permanent mitjançant una pàgina web, un
número de telèfon específic i una campanya de comunicació. Després arribarà
el torn de les aportacions ciutadanes, per a la qual cosa es crearan consells
sectorials amb entitats de diferents àmbits i taules veïnals. També es
realitzaran tallers on podran participar escoles i instituts i s’establirà una butlleta
per aportar suggeriments.
Dos projectes finals
Les aportacions rebran una resposta del consistori en la següent fase, en la
qual es realitzaran reunions amb els diferents òrgans de participació que han
expressat les seves propostes. Amb aquesta informació, l’oficina tècnica
municipal definirà dos projectes complets, que presentarà el setembre vinent,
dels quals els ciutadans n’escolliran el definitiu. Les alternatives seran
exposades públicament als ciutadans mitjançant jornades informatives a tots
els barris de la ciutat i es podrà votar de manera presencial o a través del web
del procés participatiu.

Univers de la consulta
Podran votar tots aquells majors de 16 anys que estiguin empadronats a la
ciutat abans del 31 de desembre de 2009, independentment del seu origen,
com estableix la Carta Municipal. Això significa que en principi no prospera la
proposta del PP, que volia excloure de la consulta a les persones
extracomunitàries empadronades a la ciutat, però Bragado ha admés que
negociarà aquest punt amb la resta de grups. La consulta es realitzará l’abril
del 2010 i es podrà votar durant sis dies, de dilluns a dissabte.
Connexió del tranvía
El procés participatiu servirà per definir alguns aspectes de la reforma però els
trets principals ja estan fixats. L’objectiu és reduir el trànsit del transport privat i
crear un passeig “amable” en el qual els vianants, les bicicletes i el transport
públic tinguin prioritat. L’eix del projecte serà la connexiò dels tramvies que
uneixen la ciutat amb la seva àrea metropolitana.
L’eixamplament del centre
Segons ha explicat Bragado, la nova Diagonal s’emmarca en la transformació
que viuen els dos pols de la ciutat, especialment a la cara nord, amb la
reconstrucció de la plaça de les Glòries o el creixement del 22@, i que
culminarà amb la construcció de la futura estació de la Sagrera. Això
significarà, segons el responsable municipal d’Urbanisme, l’eixamplament del
centre de la ciutat, “des de l’estació de Sants a la de la Sagrera, el que farà que
els ciutadans canviem la concepció que tenim del centre i els nostres hàbits de
desplaçament”.
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