La consulta sobre la Diagonal
inclourà l'opció de tombar les
propostes del govern
Una trobada a alt nivell entre Hereu i Trias desbloqueja la
negociació sobre com es farà la votació
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El tram de la Diagonal que s'ha de reformar va de Glòries a Francesc Macià.
Foto: Q. PUIG.
El procés de reforma de la Diagonal ha salvat un escull perillós. Una trobada
que va tenir lloc ahir entre l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el cap de files
del grup de CiU, Xavier Trias, va servir per pactar a grans trets les
característiques que tindrà la consulta popular, i sobre les quals hi havia
diferències de certa importància. Així, s'ha acceptat un dels principals
suggeriments que feia la federació nacionalista, que era incloure una tercera
opció de votació que permeti descartar els dos projectes de rehabilitació que
seran sotmesos a l'examen ciutadà. L'acord, del qual s'ha autoexclòs el PP,
també té el valor de blindar políticament la consulta.
L'aritmètica mana i, per imperatiu legal, l'aprovació del disseny de la consulta
de la Diagonal necessitava que el bipartit municipal (PSC i ICV-EUiA), ERC i
CiU es possessin d'acord. En les últimes setmanes les converses entre el
govern –capitanejades pel regidor d'Urbanisme, Ramon García-Bragado- i
Convergència, havien entrat en via morta. Una tessitura visiblement perillosa
que, ahir, es va poder reconduir gràcies a una ronda de contactes entre
l'alcalde Hereu i els presidents de tots els grups municipals. La trobada crucial,
però, va ser la que va mantenir amb Xavier Trias, i que va acabar amb fumata
blanca. Un acord que té una primera lectura de gran transcendència, ja que
tàcitament implica que la reforma de l'avinguda serà un tema que quedarà fora
del pim- pam-pum polític.
A banda, però, es van pactar aspectes de procediment, que ara s'hauran de
concretar en un document de bases que haurà de ser aprovat en el pròxim ple
del dia 23. Una d'aquestes qüestions fa referència a què es votarà. En principi
la butlleta inclourà dos projectes de reforma diferents, als quals, però, s'ha

incorporat una tercera opció, a petició de CiU, que permetrà descartar-los tots
dos. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Carles Martí (PSC), no va voler
concretar què passaria si aquesta fos l'opció guanyadora: «És una qüestió de
la qual no hem parlat amb detall, ja que, sincerament, esperem que un dels dos
projectes que presentem serà el que tirarà endavant.» En termes similars es va
expressar el tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà (ICVEUiA), que va exposar la necessitat que el govern tingui «la capacitat de
convèncer la ciutadania sobre la necessitat d'afrontar un projecte que té una
gran importància per a Barcelona». Per la seva banda el regidor de CiU,
Joaquim Forn, va dir que en cas que la ciutadania tombi les dues propostes
«caldrà iniciar de nou tot el procés».
També hi ha una posició comuna sobre quan s'ha de fer la votació –pels volts
d'abril o maig–, qui podrà participar-hi –els barcelonins empadronats abans de
final d'any de més de 16 anys– i sobre com es podrà exercir la consulta –
presencialment o per internet–. Sobre aquest últim punt, però, CiU també havia
expressat certs recels respecte a les garanties tècniques del sistema de vot
electrònic. El govern s'ha compromès a filar prim en aquesta qüestió. Finalment
també s'ha acordat fer un campanya institucional per informar del procés de
consulta, però, això sí, amb el condicionant que no haurà de tenir rerefons
polític o electoral. L'únic partit que ha quedat fora d'aquest consens és el PP,
que considera que el projecte de reforma té encara molts interrogants en
aspectes com ara la mobilitat. La formació també demanava que es pugui
escollir entre més opcions.
El tram de l'avinguda que caldrà refer va de Glòries a Francesc Macià. El
projecte, entre altres actuacions, haurà de limitar el trànsit rodat i preveure la
connexió de les dues línies de tramvia que actualment operen a la ciutat.

