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REFORMA DE LA PRINCIPAL ARTÈRIA DE LA

Els barcelonins podran opinar fins a la tardor sobre la
nova Diagonal
1. • Els que no estiguin empadronats a la capital podran participar en
aquesta fase, però no votaran
2. • L’ajuntament edita 1,2 milions de paperetes, que repartirà pels domicilis
dels ciutadans

Imatge de l’avinguda de la Diagonal, vista des del seu extrem marítim,
amb l’edifici Fòrum en primer pla, dijous passat. Foto: XAVIER
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Aquells que sempre han tingut l’espineta clavada per no haver pogut ser un
urbanista de renom mundial, ni tan sols un arquitecte dels normals i corrents,
tenen ara una segona oportunitat. L’Ajuntament de Barcelona inaugura la
segona fase del procés participatiu sobre la transformació de la Diagonal i
requereix l’ajuda de tots els barcelonins. No és un dir. El bipartit repartirà 1,2
milions de paperetes per totes les vivendes de Barcelona, punts d’informació de
districte i dependències municipals. A les paperetes, a més de respondre a una
espècie d’enquesta, els més audaços hi podran proposar idees de la seva
pròpia collita. El termini finalitzarà el 30 de setembre.
Segons va explicar ahir l’alcalde, Jordi Hereu, acabat el setembre serà el
moment del «retorn». És a dir, l’ajuntament respondrà «de manera raonada»
totes les aportacions dels ciutadans, sempre que siguin tècnicament possibles.
I, evidentment, incorporarà als projectes tots aquells elements que pugui
considerar interessants.
A diferència del referèndum, no serà necessari estar empadronat a Barcelona
per poder enviar una d’aquestes paperetes, ja que l’ajuntament entén que la
mateixa motivació de la transformació –convertir l’avinguda de la Diagonal en el
passeig central metropolità– ja inclou que es transcendeixin els límits
administratius. Límits invulnerables, això sí, per llei, en el moment d’organitzar
una consulta.

400 PERSONES // Segons va explicar l’alcalde, en la fase d’informació, unes
400 persones van assistir a les conferències sobre la Diagonal i una trentena
d’escoles han adoptat la reforma com a motiu d’estudi.
El fullet inclou vuit preguntes i un novè apartat per apuntar-hi el que es vulgui.
En algunes de les preguntes, es demana que s’ordenin les respostes en funció
dels gustos personals. Per exemple, a la pregunta de neutre redactat
«M’agradaria que per millorar la sostenibilitat i el medi ambient a la
Diagonal...», els ítems per ordenar són: «impulsar el tramvia, potenciar l’ús de
la bicicleta, disminuir els carrils per a cotxes, implantar punts subterranis de
recollida selectiva d’escombraries i augmentar la superfície verda.
En les quatre últimes preguntes, l’ajuntament demana que s’esculli només una
de les opcions que planteja. Per exemple, s’ha de triar entre si es vol ampliar
les dues voreres laterals, optar per un bulevard (dues voreres centrals, tipus
passeig de Gràcia) o escollir un disseny típic de rambla (amb una gran vorera
central i trànsit als laterals).

