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Trias denuncia Hereu davant la ‘junta electoral’ de la
Diagonal
1. • El nacionalista acusa el bipartit d’ocultar l’existència d’una tercera opció, la C
2. • Es podrà votar des dels portals de diferents entitats bancàries i universitats

La Diagonal, la setmana passada.
XABIER BARRENA
BARCELONA
El flanc polític del debat sobre la transformació de l’avinguda de la Diagonal torna a
enverinar-se després d’unes setmanes de pau relativa. CiU va denunciar ahir davant la
Comissió de Seguiment i Garanties de la consulta, el més semblant a una junta
electoral que existeix per a aquest referèndum urbanístic, que el Govern de Jordi
Hereu amaga sistemàticament l’existència d’una tercera opció, la C, més enllà dels
dos projectes que es presenten. És a dir, segons han fet saber els nacionalistes al
president d’aquesta comissió, Alejandro Goñi, el Govern municipal no informa els seus
ciutadans que també poden votar per l’opció «cap de les opcions anteriors».
La Comissió de Garanties compta entre els seus membres amb representants del
col·legi de notaris, de la Síndica de Greuges, del Parlament i de la Fundació Jaume
Bofill, i és presidida pel vicepresident del Consell de Ciutat.
Trias basa la seva denúncia en una resolució aprovada en el ple municipal del mes de
desembre passat per la qual el bipartit s’obliga a posar «tots els mitjans necessaris»
per «garantir el dret dels ciutadans a conèixer el contingut de totes les opcions». CiU
va ser la promotora d’aquesta opció, que el bipartit va acceptar de mala gana i, ara, tot
i que no hi realitza formalment campanya a favor, sí que sembla, per la seva forma de
vetllar per la seva visibilitat, que llisca cap a aquesta tercera casella.
Els exemples que CiU ha posat en l’escrit a Goñi van des dels anuncis publicats en
diversos diaris de Barcelona fins a l’últim número de la revista de l’ajuntament
Barcelona Informació, Amb tot, la gota que ha fet vessar el got de la paciència
nacionalista ha estat el curtmetratge de 17 minuts sobre l’avinguda que es va
presentar divendres passat i on no s’esmenta aquesta tercera opció.

Finalment, Trias, en l’escrit, demana a la comissió que exigeixi que tota la informació
que es faciliti als ciutadans sobre el procés de la consulta de la Diagonal inclogui
l’opció en litigi.
REFERÈNDUM AL MÒBIL / Per una altra part, i ja sobre la manera de funcionament
del mateix referèndum, l’ajuntament va explicar ahir que els ciutadans podran sol·licitar
una clau de vot (que rebran al seu mòbil via SMS) que els servirà per certificar el seu
vot.
També per a aquelles persones que vulguin votar des de casa la consulta barcelonina
permetrà l’accés directe a la votació des de la part privada dels portals de quatre
entitats financeres (Banc Sabadell, BBVA, Caixa Catalunya i La Caixa), quatre
universitats (UB, UOC, UPC i UPF), de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.
Luis Alonso: «El disseny de la via no pot ser democràtic»

el periódico
¿S’imagina algun periodista que els ciutadans escollissin en referèndum quines
notícies es publiquen en un diari? ¿O els enginyers que se sotmetés a votació quants
pilars ha de tenir un pont? Doncs aquesta mateixa estupefacció és la que ha portat
l’arquitecte Luis Alonso a presentar una candidatura al deganat del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya. Segons va apuntar ahir Alonso, el silenci dels arquitectes
en tot el procés participatiu sobre la transformació de la Diagonal és «tot un símptoma
de la decadència d’un col·lectiu».
Per Alonso, el disseny de la nova Diagonal «no pot ser un procés democràtic», sinó un
projecte que tingui la decisió final en mans dels professionals. Per tot plegat, va dir
ahir, va optar, fa tres setmanes i de manera insospitada, per presentar-se a unes
eleccions en què tindrà com a rivals Lluís Comerón, president de la demarcació de
Barcelona, i Josep Maria Dedéu, president de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei
d’Administració Pública (AASAP).

