EL PERIÓDICO 4.12.09
Hereu i Trias es reuneixen per salvar ‘in extremis’ la consulta de
la Diagonal
1. La proposta favorita del bipartit no deixa ni un sol carril de circulació per
als cotxes privats
2. CiU exigirà avui que a més dels dos projectes municipals es pugui
escollir una tercera opció

El referèndum sobre la nova Diagonal, la joia de la corona del bipartit pel que fa
a la seva política de participació ciutadana, s’aguanta per un fil. L’obligació de
comptar amb una majoria qualificada de dos terços per tirar endavant en el ple
municipal les bases de la consulta ha deixat en mans de l’oposició –
especialment CiU– la possibilitat de modular el referèndum. Els objectius
públics del bipartit i dels nacionalistes no disten tant com els seus suposats
objectius ocults. Així, els convergents acusen el PSC de voler realitzar una
campanya d’imatge de l’alcalde, mentre que els socialistes denuncien que CiU
pretén dotar de musculatura política el referèndum i capitalitzar el vot dels
descontents amb l’actuació del govern municipal. L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, i el líder municipal dels nacionalistes, Xavier Trias, es reuneixen avui
amb l’objectiu d’aproximar punts de vista i pactar les regles del joc del
referèndum. Si no arriben a un acord, la consulta no se celebraria.
Evidentment tant el PSC com CiU neguen les respectives acusacions. Tots
dos, diuen, busquen l’èxit de la consulta i, després, de la reforma de la nova
Diagonal. Això sí, per camins diferents.
DUES PROPOSTES / El bipartit proposa que els barcelonins escullin entre
dues propostes diferents que els serveis tècnics de l’ajuntament estan
elaborant. Una d’elles, la que prefereix el govern municipal, la va avançar EL
PERIÓDICO la setmana passada i es reprodueix en aquesta pàgina. A més,
l’equip de Govern pretén que hi hagi la participació més alta possible, i per això
permetrà el vot a tot aquell que estigui empadronat a la ciutat i sigui més gran
de 16 anys –independentment de la seva nacionalitat– i, a més a més, el dret a
vot es podrà exercir presencialment o per internet.
Xavier Trias assiteix a la trobada d’avui amb una exigència que, segons fonts
convergents, és poc menys que innegociable, com és que hi hagi una tercera
opció de vot, a més dels dos projectes urbanístics. Aquesta tercera opció,
demanen els convergents, pot ser «cap dels dos projectes» o bé «no a la
reforma de la Diagonal».
Més enllà que aquesta opció pogués convertir la consulta en poc menys que un
plebiscit, el bipartit creu que una tercera casella obriria la porta perquè les
opcions derrotades, juntes, sumessin més que la proposta vencedora i aquesta
quedés deslegitimitzada.

Sobre els assumptes més tècnics, com el funcionament del vot electrònic,
també hi ha algunes diferències entre el PSC i CiU.
EL DEBAT DE LA DIAGONAL / La discussió, per tant, se cenyeix a les regles
de joc. Al gener, quan l’ajuntament doni a conèixer les seves dues propostes es
debatrà, pròpiament, sobre la Diagonal.
De moment, en la proposta que compta amb el favor del bipartit, el govern
municipal no reserva cap carril per al trànsit privat. La voluntat de no tocar la
massa arbòria de l’avinguda i de situar el tramvia al centre de la calçada
obliguen a expulsar els cotxes.
Aquests només tindran un carril per sentit amb velocitat limitada a 30
quilòmetres per hora pensat més en clau de donar servei als aparcaments de
l’avinguda i a la càrrega i descàrrega dels negocis que a permetre el flux de
trànsit. A la calçada central, a més del tramvia, l’ajuntament tan sols té previst
un carril mixt taxi-bus per sentit i no es descarta que, en determinades hores,
circulin per aquesta mateixa plataforma autobusos especials de gran capacitat.
La vorera més pròxima a les façanes tot just guanya mig metre respecte a
l’actualitat, segons la proposta.
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