El Periodico, 7/11/2009

REFORMA D’UNA VIA CLAU DE BARCELONA

CiU amenaça de vetar la consulta de la Diagonal
1. • Trias i el PP exigeixen que hi hagi una tercera opció en el referèndum
X. B.
BARCELONA
El referèndum sobre el futur de l’avinguda Diagonal s’aguanta d’un fil. Dos dels
partits de l’oposició, CiU i PP, exigeixen al govern municipal que més enllà de
les dues alternatives de reforma que es plantegen hi hagi la possibilitat de fer
un tercer vot, una cosa així com «cap de les dues». I és que segons el líder de
CiU a l’ajuntament, Xavier Trias, la discussió «no es pot limitar a si el tramvia
ha de passar o no pel centre de la calçada». Per aprovar les bases del
referèndum es necessita una majoria qualificada de dos terços del plenari (28
vots). La suma del bipartit més Esquerra es queda en 22.
Segons el calendari que va facilitar fa un parell de setmanes el primer tinent
d’alcalde, Carles Martí, abans de final d’any es donaran a conèixer els dos
projectes que es portaran a la consulta. El primer trimestre del 2010 es
dedicarà a explicar les dues alternatives. En paral·lel, el ple del novembre, el
desembre o el gener ha de donar el vistiplau a la celebració de la consulta. El
30 de setembre es va acabar el termini per a les aportacions dels ciutadans i,
actualment, s’està en la fase de resposta per part de l’ajuntament. En total hi
van participar gairebé 30.000 persones, menys del 2% del cens electoral,
malgrat que bastant més que en una enquesta a l’ús.
La idea de presentar dues opcions i només dues va partir del bipartit amb la
finalitat d’evitar que la proposta guanyadora quedés deslegitimada perquè la
suma de les altres opcions sumés més suports. Hi ha una altra raó. La inclusió
d’una tercera possibilitat que negués les dues primeres, el «cap de les dues»,
podria atraure aquells que volguessin exercir un vot de càstig a l’alcalde Jordi
Hereu. No cal dir que pel mateix motiu que el govern rebutja la tercera opció, la
demana l’oposició.
Xavier Trias va assenyalar ahir que a més de la tercera opció de vot, s’han de
donar al ciutadà les degudes garanties de secret i confidencialitat sobre el
sentit del seu vot, en especial pel que fa referència al vot electrònic.
Trias va apuntar una tercera petició irrenunciable per recolzar la consulta. Que
el referèndum es faci sobre les bases de la màxima informació tècnica possible
i, en aquest sentit, va demanar examinar els informes de mobilitat pertinents
que obren en poder del govern municipal. Per contra, la federació nacionalista
entén que el mer fet d’escollir entre dues opcions per motius gairebé
exclusivament estètics podria conduir la reforma al desastre.
A més, Trias va reclamar que la consulta es faci sense estridències
econòmiques i que no derivi en un acte propagandístic per a glòria de l’alcalde
Hereu.

NEGOCIACIONS / Al llarg de les últimes setmanes les negociacions entre la
federació i el bipartit, en concret, amb el quart tinent d’alcalde, Ramon García
Bragado, s’han intensificat. L’última es va celebrar dijous a la tarda, segons
confirmen les dues parts. El resultat, de moment, segons fonts nacionalistes,
dista de ser positiu.
Però la federació, per si sola, no pot frenar la consulta. A la primera mostra de
disconformitat de CiU, durant el ple del dia 30 d’octubre, va seguir dijous passat
la del líder del PP a l’ajuntament, Alberto Fernández Díaz. Aquest, en un
esmorzar del Fòrum Europa, va reclamar que, després de la inversió municipal
de més d’un milió d’euros per al procés participatiu, es pogués votar entre més
de dues opcions per a la reforma de la via.

