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Publicitar i fer la pàgina web del procés
participatiu de la Diagonal costarà 350.000 euros
L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha presentat la imatge i l'eslògan del procés, que
serà 'Fem Barcelona'
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L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha explicat aquest dijous que la primera
fase del procés participatiu de la Diagonal costarà 350.000 euros.
Durant aquesta fase es faran set sessions informatives a entitats, ciutadans,
comerciants i personal docent; s'elaborarà la pàgina web que es presentarà el
16 de març i s'utilitzarà durant tot el procés; i es farà una campanya de
comunicació.
També ha presentat la imatge i l'eslògan del procés, que serà Fem Barcelona.
Amb els colors blau, vermell i verd i les lletres 'i.de.a.Diagonal' es vol demanar
als ciutadans que imagini la nova Diagonal.
La fase d'informació i comunicació ja ha començat i durarà fins l'abril del 2009.
Del mes de maig al juliol d'aquest any els ciutadans podran fer les seves
aportacions. Posteriorment, del setembre al desembre, hi haurà la fase de
devolució, en què els ciutadans rebran una resposta de l'Ajuntament explicant
per què han afegit la seva proposta al projecte o per quins motius l'han rebutjat.
El debat de les alternatives serà del gener al març del 2010, i la consulta
ciutadana es farà durant una setmana que Hereu no ha volgut concretar del
mes d'abril del 2010. El regidor d'Urbanisme, Ramon García Bragado, ha
explicat que l'Oficina Tècnica ja ha acabat els estudis de subsòl, i actualment
està fent els topogràfics i d'arbrat.
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La reforma de la Diagonal s'obre a tota la ciutat en set actes
públics
1. • Les sessions informatives, entre el març i l'abril, es complementaran
amb una web específica del pla
2. • Estudiants d'Arquitectura faran propostes al projecte en el treball de
curs d'una assignatura

ALBERT OLLÉS
BARCELONA
Posats a donar idees als hiperactius assessors de màrqueting i comunicació de
l'ajuntament, bé es podria dir que una nova moda amenaça Barcelona: la
Diagonalmania. Una tendència sociològica que s'estila molt a la ciutat
(innovadora, amb molt disseny i debats per a tots els gustos) que, amb
l'objectiu de reformar l'avinguda en passeig, ja té data de presentació a la
societat. Serà el 28 de març, dia establert per l'ajuntament per iniciar el procés
de participació ciutadana en el pla a través d'una ronda de set sessions
informatives obertes a tots els barcelonins.
Es donarà així el tret de sortida a 14 mesos de debat interactiu i campanyes
municipals sobre la transformació, que inclou la unió per l'avinguda de la
Diagonal del Trambaix i el Trambesòs. Aquest llarg període, en què també
s'incidirà en com millorar la participació ciutadana en la política i la gestió
municipals, culminarà l'abril del 2010 amb una consulta inèdita de sis dies
oberta a tots els censats majors de 16 anys (1.100.000) sobre dues propostes
que està elaborant, paral.lelament, una oficina tècnica gestionada per
Urbanisme.
La primera fase, batejada amb l'eslògan promocional "La ciutat és cosa de
tothom", va ser presentada ahir per l'alcalde i té tres eixos. El primer és el de
les sessions informatives, que es prolongaran fins al 29 d'abril d'aquest any i
versaran sobre la contextualització històrica de la Diagonal; l'urbanisme, l'espai
públic i la mobilitat a Barcelona, i el comerç i la configuració actual de
l'avinguda. Quatre de les reunions estaran dirigides a entitats i ciutadans a títol
individual i una a comerciants.
CLASSES A PROFESSORS
Totes les trobades se celebraran al palau Baró de Quadras, seu de la Casa
Àsia, i comptaran amb la participació de diferents especialistes en les matèries
que s'hi tractaran. Dues sessions més, previstes a l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona (IMEB), estaran dirigides de forma exclusiva a
professors d'escola, de cara als tallers sobre la reforma que s'organitzaran a
diferents escoles i instituts.

"Com més gent i més col.lectius hi participin, millor. A més de reformar la
Diagonal, proposem un exercici pedagògic de ciutadania", va dir Hereu. Seguint
aquesta mateixa filosofia, alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) dedicaran el seu treball del curs de l'assignatura
d'arquitectura urbanística a dissenyar propostes de la reforma.

TRES ESLÒGANS
La primera fase es completarà amb l'entrada en servei, a partir del 16 de març,
d'una web específica sobre el projecte i el seu procés de participació; i amb una
campanya de comunicació (cartells, tríptics, banderoles) amb un eslògan doble
(cosa que ja en suma tres en una sola fase). El títol de la campanya és "i.de.a.
Diagonal", i el subtítol, "Fem Barcelona". El primer és un pseudoacrònim,
segons va explicar Hereu, dels verbs "imaginar, decidir i actuar", la seqüència
que se seguirà amb la transformació de la Diagonal. El segon forma part del
lema de l'àrea municipal de Participació, "Entre tots fem Barcelona". El
pressupost d'aquesta primera fase és de 350.000 euros.

Estudi de la topografia, el subsòl i els arbres de la via
EL PERIÓDICO
Poques vegades una imatge val menys que mil paraules, encara que aquest és
el cas de l'oficina tècnica creada per l'ajuntament per elaborar les dues
propostes de reforma de l'avinguda. Només una foto testifica la seva existència
davant el secretisme que envolta el treball dels arquitectes fitxats per dirigir-la
(Carme Ribas, Olga Tarrassó i Bernardo de Sola) juntament amb l'arquitecte en
cap municipal, Oriol Clos, i el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ramon GarcíaBragado. Aquest últim va donar ahir fe de vida del centre a l'explicar que ha
encarregat tres estudis (topogràfic, de subsòl i dels arbres) per completar una
primera radiografia dels 3,5 km a reformar. L'oficina participarà, a més, en els
continguts de les sessions informatives.

No hi haurà obra fins al 2011

EL MODEL DEL PAM
El calendari del procés de participació ciutadana, el pas previ a l'inici de les
obres, previst per al 2011, dividirà aquest any en tres períodes. Fins a l'abril es
desenvoluparà la fase d'informació i comunicació. Aquesta donarà pas, al maig,
a la de presentació d'aportacions i idees per part dels veïns i les entitats.
L'ajuntament les respondrà totes, "tant si s'inclouen com si no en el projecte
final", segons va dir ahir Hereu. Aquesta fase es viurà entre el setembre i el
desembre, i completarà així el model iniciat l'any passat amb el procés de
participació en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) d'aquest mandat
(2008-2011).

CIUTADANIA RESPONSABLE
En aquell precedent, es van rebre i es van respondre més de 80.000
aportacions de més de 25.000 associacions i persones a títol individual. Unes
xifres que s'espera superar de forma àmplia, tal com va dir ahir el segon tinent
d'alcalde, Ricard Gomà (ICV-EUiA). Aquest va destacar l'exercici de
"profunditat democràtica i ciutadania responsable" que espera promoure
gràcies al procés de participació.
EL CONSELL DE CIUTAT
Preguntats sobre el valor vinculant que tindran les aportacions, Gomà i el tinent
d'alcalde d'Urbanisme van coincidir que les primeres idees que ja han rebut per
part de la societat civil són d'una "gran sensatesa", cosa que en garantiria la
seva inclusió en les propostes. "Hi havia més ganes de les que semblava per
canviar la Diagonal", va assegurar García-Bragado. El Consell de Ciutat, que
agrupa totes les associacions barcelonines, ha creat aquest mes una comissió
de seguiment del procés.

