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L'opció C arrasa amb un 80% de vots i posa Hereu
contra les cordes
Només el 12 per cent de la ciutadania cridada a les urnes ha exercit el seu dret
Ult. Act. 16/05/2010 16:21
A les 10 d'aquest diumenge s'ha tancat l'urna digital i ha deixat d'estar obert el període de
votació de la consulta per la Diagonal de Barcelona. La controvertida consulta, plena de retrets
polítics i incidències tècniques ha arribat a la seva fi després de ser la primera votació
d'aquestes característiques feta a la capital catalana. A dos quarts de dues s'han conegut les
dades completes de participació i el resultat de la votació. Han votat 172.161 persones, el
12,17 per cent del cens (1.414.783). Un 51,72 per cent ho ha fet via internet i la resta de
manera presencial.
L'opció A (Bulevard) ha rebut 20.447 vots, el 11,8 per cent; la B (Rambla), 14.260, el 8,28 per
cent, i la C (cap de les altres opcions), 137.454, el 79,84 per cent. Per districtes, a Sarrià han
votat 26.406 persones; a Gràcia, 17.266; a Horta-Guinardó, 15.385; a Nou Barris, 9.147; a Sant
Andreu, 13.008; a Sant Martí, 20.592; a Ciutat Vella, 4.986; a Eixample, 37.628, a SantsMontjuïc, 14.829, i a Les Corts, 12.914.
Els resultats ja es comencen a cobrar les primeres víctimes polítiques. Jordi Hereu ja ha
demanat al primer tinent d'alcalde, Carles Martí, que cessi de les seves responsabilitats
municipals.
La primera
El passat dilluns dia 10 de maig va començar la primera consulta popular celebrada a
Barcelona per conèixer l'opinió dels prop de milió i mig de censats majors de 16 anys sobre la
reforma de l'avinguda de la Diagonal. La polèmica i els incidents tècnics, que ja van començar
des de la primera fallida votació del propi alcalde, Jordi Hereu, han acompanyat la consulta de
principi a fi. Tant, que des de l'oposició CiU, PP i ERC han reclamat ja responsabilitats
polítiques i dimissions dels que han estat al front de l'organització de la votació.
El dissabte, a les 10 de la nit, es van tancar els punts de votació presencial repartits per tota la
ciutat, clausurant així el primer dels dos mètodes de votació després de sis dies oberts al
públic. Fins aquest diumenge a les 10, però, s'ha pogut seguit participant de la consulta votant
des d'Internet.
EL PERIÓDICO 16.05.10

L’opció C va aglutinar el «no» al canvi, al tramvia i a l’alcalde
1. • El vot va castigar l’ambició d’eliminar el trànsit i de malbaratar els recursos
locals
2. • Molts ciutadans van votar contra els projectes tot i demanar millores en el vial

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA
Jordi Hereu va saltar sense paracaigudes en el moment en què va obrir la porta a una
opció C. I ahir es va estavellar. L’alcalde, sense voler, va aglutinar en l’opció que
significava «cap de les anteriors» un potencial infranquejable: van votar C els que no
volien canvis, però també van votar C els que no volien despeses tan milionàries, els

que no volien un tramvia amb una solvència que ofereix seriosos dubtes, els que no
volien que el trànsit de vehicles privats s’estengués com una taca d’oli per tot
l’Eixample, els que no volien més macroprojectes per a la ciutat i els que tenen ganes de
relleu a l’alcaldia i en el referèndum van veure una estirada d’orelles al seu mandatari.
Durant la setmana de votacions, els barcelonins no es van tallar ni un pèl a l’expressar
les seves motivacions: «Això és una alcaldada i la pot pagar cara», assenyalava un
votant a la seu del districte de l’Eixample. «El tramvia ja va quedar enrere en aquesta
ciutat i és un disbarat ressuscitar-lo», deia una veïna. «La ciutat ja té prou problemes per
gastar milionades com al Fòrum», apuntava un noi. «Amb la contaminació que hi ha al
barri només ens falten més cotxes», afegia una parella. En resum, la crisi ja mantenia
crispats els ànims i l’ajuntament ha afegit llenya al foc a l’entrar a deshora en una
polèmica innecessària i, sobretot, molt cara, segons el parer de la majoria.
Curiosament, molts votants ni tan sols han dedicat dos minuts a analitzar el bulevard ni
la rambla. L’austeritat s’ha imposat i, per sobre dels 300 milions (entre tramvia i
reurbanització) han vist conats de luxe en una postal (la maqueta) més idíl·lica que els
temps. S’ha autoimposat moderació fins al punt que el que els mateixos votants
reclamaven era un canvi més suau. Ningú es creia que els cotxes s’evaporarien i el
tramvia («lent i perillós», segons els participants a peu d’urna) atrauria els conductors
redimits.
Però sobretot, la C ha obert la porta a la rebequeria popular. No tant el sí contra la gestió
global d’Hereu, sinó contra la seva fixació de prioritats. I la campanya, amb un cost que
continua sent un misteri, encara ha tocat més la fibra. Els votants, segons confessaven
diàriament, s’han molestat pel partidisme i implicació del regidor en la consulta, com si
els volguessin vendre alguna cosa, en uns moments en què ningú volia comprar.

El refús popular a canviar la Diagonal costa el càrrec al número 2
d’Hereu
1. • El regidor assumeix la culpes polítiques, i la gerent Pilar Conesa, les del caos
tècnic d’aquesta setmana
2. • L’alcalde destitueix Carles Martí arran de la censura de gairebé el 80% dels qui
van votar a la consulta

XABIER BARRENA
BARCELONA
Un dels principals problemes que té consultar assumptes als ciutadans és que aquests
poden no optar per l’opció o les opcions que caldria o que s’esperava que escollissin. El
79,84% dels 172.161 barcelonins que van participar en la consulta sobre la possible
transformació de l’avinguda de la Diagonal (una participació del 12,17%) van votar la
tercera opció. Ni la A ni la B. L’opció C, «cap de les dues». Més enllà del que és obvi,
que és que a curt termini no es canviarà la Diagonal, el triomf indiscutible de la C ha
causat una immensa crisi política a l’ajuntament que s’ha saldat amb un cop de timó per
part de l’alcalde a costa del seu número 2 polític, el seu primer tinent d’alcalde, Carles
Martí. Hereu tanca així una etapa amb l’esperança que no sigui massa tard. D’aquí un
any i una setmana se celebren les eleccions municipals.
La consulta al final no ho va ser. Entre totes les forces, començant pel bipartit, la van
convertir en un plebiscit sobre Hereu. Això, entre altres factors, explica que la tercera

opció quadrupliqués la suma dels vots favorables a les opcions A i B, que amb l’11,88%
i el 8,28% van tenir un suport residual.
L’EIXAMPLE S’HI BOLCA / Una anàlisi territorial permet descobrir que els feus
tradicionals del PSC, per una altra part els més allunyats del tram de la Diagonal a
transformar, amb prou feines s’han mobilitzat. El 2,9% dels votants viuen a Ciutat
Vella, i el 5,31% a Nou Barris. Tot al contrari del que ha passat amb l’Eixample
(21,86%) i Sarrià-Sant Gervasi (15,34%), veïns de l’avinguda i territori comanxe per a
Hereu.
Tot plegat va conduir Hereu a definir la victòria de la C com d’«inapel·lable». L’alcalde
va evitar la temptació de cenyir-se als problemes tècnics i acarnissar-se amb la part de
l’organigrama municipal a la qual competeix el procés de consulta. Hereu va acceptar la
dimissió de Pilar Conesa, la gerent municipal d’e-administració, però va aturar la sagnia
aquí. Ramon García-Bragado va salvar el coll.
Hereu va entendre que algú havia de pagar els plats trencats d’acceptar la proposta
d’Esquerra de fer una consulta, de fixar-la al calendari i de mantenir-la tot i la
conjuntura econòmica. Per pensar que només les opcions originals A i B eren les
pròpies, mentre que la C no deixava de ser un pesat peatge que s’havia de pagar per
obtenir el suport de CiU a fer la consulta. El mateix que va assentir quan el tramvia, per
obra i gràcia d’ICV-EUiA –Ricard Gomà va comparèixer ahir amb Hereu– va passar de
ser un element accessori a ser la pedra sobre la qual s’havia de construir aquesta nova
arcàdia en què es convertiria la Diagonal. I per dirimir aquest lloc hi havia dos
candidats: Martí i Hereu. Com va dir algú una vegada, no fa falta dir res més. Tot i això,
tant CiU com el PP van demanar la dimissió de l’alcalde. Esquerra va creure ajustades
les dimissions.
El mateix Martí va assumir ahir que havia estat l’ideòleg de l’operació. Amb tot, Hereu,
minuts abans, va indicar que, a diferència del cas de Conesa, va haver de demanar «la
renúncia del càrrec» a Martí. Fonts municipals van treure importància a les paraules de
l’alcalde i van negar que Martí fos cessat.
EL TALLAFOC / Ara bé, l’operació tallafoc per evitar que les flames arribin a Hereu
planteja tot un seguit de dubtes. Com ara el grau d’implicació de Nicaragua en aquest
assumpte. D’aquesta implicació se’n pot derivar el nom del successor de Martí. El cop
de timó també suposarà que hi hagi un canvi en les prioritats de la política municipal. Si
aquestes s’encaminen a afrontar la crisi i la tisorada que va presentar José Luis
Rodríguez Zapatero dijous passat, la persona elegida podria ser l’actual tercer tinent
d’alcalde (Promoció Econòmica i Hisenda) Jordi William Carnes. D’altra banda, si els
aspectes de seguretat s’imposen, seria la regidora del ram, Assumpta Escarp, que
compta amb la plena confiança de Nicaragua.
A Carnes i a Escarp els uneix el nas fi, ja que ni l’un ni l’altra (regidora de l’Eixample i
també de Mobilitat) no han donat la vida per la consulta de la Diagonal.
EL PUNT 16.05.10

La Diagonal deixa Hereu amb l'aigua
al coll
La rotunda victòria de l'opció C obre una greu crisi institucional
que provoca la destitució de Carles Martí, fins ara mà dreta
d'Hereu
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Ha estat un terratrèmol polític en tota regla. Un càstig acarnissat del qual al govern de Jordi
Hereu li costarà molt recuperar-se, si és que ho aconsegueix. Malgrat que en els últims dies ja
es donava pràcticament per feta la victòria de l'opció C en la consulta de la Diagonal, els
resultats finals han estat d'una contundència molt més clamorosa de la presumible. Un 79,84%
dels votants s'han decantat per aquesta alternativa, que equival a deixar el projecte en punt
mort, una derrota gairebé humiliant que ha empès Hereu a sacrificar una peça vital del seu
govern com és el fins ara número 2, Carles Martí. La gerent d'administració electrònica del
consistori, Pilar Conesa, també paga els plats trencats en forma de dimissió pel desgavell
tècnic que ha presidit tota la consulta.
El veredicte ha estat d'una rotunditat tan inapel·lable que no dóna peu a possibles lectures
interessades en clau de disculpa. Un 79,84% dels 172.161 barcelonins que han participat en la
consulta han votat per l'opció C. La C de càstig. Amb uns resultats tan contundents, Hereu s'ha
hagut de moure amb rapidesa perquè la tempesta no l'arrossegui, tallant caps a un doble nivell.
Pilar Conesa, fins ahir gerent d'administració electrònica de l'Ajuntament, ha presentat la
dimissió arran de les múltiples incidències informàtiques que s'han produït en el transcurs de
les votacions. Ara bé, la magnitud de la derrota feia evident que calia una destitució al més alt
nivell polític per taponar, en primera instància, l'hemorràgia. I per sota de l'alcalde només hi
havia un nom, el de Carles Martí, primer tinent d'alcalde, cap de files del PSC a Barcelona i
l'encarregat de pilotar tota la sala de màquines del consistori. La seva destitució, decidida per la
via d'urgència, suposa un cop duríssim per a Hereu, ja que es tractava del seu home de més
estricta confiança en l'executiu. Una maniobra que ha satisfet ERC, soci preferent del govern,
però que ni de bon tros no tanca la crisi. La imatge de l'alcalde ha quedat literalment trinxada i,
a més, la marxa de Martí obligarà a fer una remodelació del consistori. El tercer tinent d'alcalde
de Promoció Econòmica, Jordi William Carnes, i la regidora de Seguretat i especialista a
apagar focs, Assumpta Escarp, són ara mateix els més ben situats per assumir més
responsabilitats en la cadena de comandament. També caldrà resoldre quin serà l'encaix del
responsable d'Urbanisme, Ramon García Bragado, en el nou govern, que a priori era un dels
candidats a pagar els plats trencats.
Forçats per les circumstàncies, ni Hereu ni el mateix Martí van buscar ahir subterfugis a l'hora
de fer una lectura dels resultats. «Hi ha hagut un avís clar al govern», va apuntar l'alcalde. Un
toc d'atenció per haver plantejat un projecte d'aquesta envergadura i la consegüent consulta en
uns moments econòmicament molt durs. De fet, Hereu va ser molt sincer i explícit quan va
assegurar que la decisió d'organitzar aquesta consulta havia esdevingut «el símbol que ens
hem allunyat de les preocupacions dels ciutadans». En aquesta situació, el ja destituït primer
tinent d'alcalde va assumir tota la responsabilitat quan va assegurar que «la persona que va
pensar que aquest tema –la reforma de la Diagonal– era estratègic per a la ciutat vaig ser jo».
En els dies vinents, o hores, per tant, es farà evident aquesta reestructuració, que també
comportarà un canvi de rumb en les prioritats polítiques del govern. Més proximitat i menys
fastuositat és la recepta a la qual recorrerà el PSC per intentar redreçar el rumb i evitar un
daltabaix en les eleccions municipals de l'any vinent. Aquest reenfocament s'ha de veure, però,
com afectarà projectes que ja estan en marxa i que han aixecat moltes crítiques per la seva
magnitud, com ara la candidatura als Jocs Olímpics del 2022. A més, la situació de minoria en

què es troba l'actual bipartit tampoc no li posa les coses fàcils. ERC de moment ha dictat una
treva, però CiU i el PP ja van deixar clar ahir que volen el cap de l'alcalde.

L'Eixample es mobilitza, Ciutat Vella s'absté
En els set dies que ha durat la consulta ciutadana han votat un total de 172.161 barcelonins,
dels quals 83.118 (un 48,2%) ho han fet presencialment i els 89.043 restants (51,7%) a través
d'internet. Els resultats són nítids: 20.447 sufragis (11,88%) per l'opció A (bulevard), 14.260
(8,28%) per la B (rambla) i 137.454 per la C. O sigui, quasi un 80% de participants han propiciat
a la pràctica que la transformació del tronc central de l'avinguda quedi, fins a nova ordre,
aparcada en un calaix. L'índex final de participació queda en un exigu 12,17%, una xifra que, si
bé no n'hi ha per tirar coets, tampoc no es pot considerar catastròfica per a les perspectives del
govern. Les dades per districtes revelen un grau de mobilització molt desigual. L'Eixample, feu
de CiU i una zona afectada de ple per una possible transformació. és on s'ha registrat més
participació (21,86%). A l'altre extrem hi ha Ciutat Vella, on amb prou feines s'ha arribat al 3%
de participació. Ha estat significativa l'abstenció que hi ha hagut en districtes com ara Nou
Barris (94%) o Horta (91%), dos dels principals graners de vots del PSC.

«Ni era la pregunta, ni era el moment de fer-la»
f. espiga

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, durant la seva intervenció d'ahir on va anunciar el
cessament de Martí. Foto: A. PUIG.
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Amb posat compungit, i amb un retard considerable tenint en compte la transcendència de les
decisions a prendre, l'alcalde de Barcelona va comparèixer ahir pels volts de dos quarts de
dues del migdia per donar-ne comptes. Va anar directe al gra. Va afirmar que el resultat era
«inapel·lable» i que se n'extreia «un missatge molt clar» adreçat al govern municipal. També va
assegurar que s'havien produït «més errors dels que són admissibles» durant les votacions i
que, per això, havia acceptat la dimissió de Pilar Conesa. També va avançar, però, que el
consistori també demanarà responsabilitats a les dues empreses encarregades de la logística
informàtica, per la qual cosa han cobrat 560.000 euros dels tres milions que es calcula que ha
costat la consulta. Un cop resoltes les explicacions sobre el funcionament de les votacions,
Hereu va fer la lectura política dels resultats. «No era la pregunta ni el moment de fer-la» va
exposar, i va admetre que en l'actual context de crisi no era el moment de plantejar un projecte
així. Fins i tot va admetre que podia haver-hi la percepció que l'executiu local «està allunyat de
les preocupacions de la gent i ara, més que mai, és quan hi hem d'estar a prop». Arribats a
aquest punt, va afirmar que era el moment d'adoptar responsabilitats polítiques per fer donar un
tomb a aquesta situació, prenent «decisions» dures «des del punt de vista personal». Per uns
moments, produïa la impressió que, fins i tot, podia presentar la seva dimissió. Però no. El
sacrificat era Carles Martí, el seu escuder. Entre els assistents a la compareixença, hi havia
molts regidors i càrrecs del consistori que no amagaven la sorpresa i els plors. Ningú no s'ho
esperava. Com tampoc un 80% dels vots per a la C.

CiU i el PP culpen Hereu del resultat
de la consulta i exigeixen la seva
dimissió
Trias creu que l'alcalde ha comès un «error polític greu» i els
populars critiquen que sacrifiqui Martí
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Després de conèixer els resultats de la consulta sobre la transformació de la Diagonal, els
dirigents dels principals partits polítics de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, CiU i PP, van
coincidir a exigir la dimissió de l'alcalde Hereu com a màxim responsable del desenllaç de la
convocatòria ciutadana. Pel líder convergent, Xavier Trias, el batlle barceloní ha comès un
«error polític molt greu» que l'obliga a cessar del seu càrrec «per vergonya torera». El dirigent
popular, Alberto Fernández Díaz, va afegir que tot plegat desacredita el govern municipal i va
definir el cessament de Carles Martí com un «tallafocs polític» insuficient.
El líder convergent, Xavier Trias, va matisar que la participació en la consulta «no es
menystenible» abans d'assenyalar els tres pecats que han portat l'alcalde a cometre un «error
polític, i no pas tècnic, molt greu»: no garantir la seguretat en el procés de votació, impedir el
dret a discrepar de les opcions A i B i, per últim, permetre una despesa excessiva per acabar
organitzant «un plebiscit i no pas una consulta». El polític nacionalista va acusar el govern
municipal de fer un «esforç inaudit per enganyar la ciutadania i amagar l'opció C», tot plegat per
la «malaltia de l'alcalde de voler guanyar la votació» amb l'opció del bulevard; la preferida per
Hereu, segons Trias. Pel polític convergent, a banda del cessament de Carles Martí, el
desenllaç de la consulta afecta «directament» l'alcalde, «que es va entossudir» a no valorar cap
altra de les dues primeres possibilitats. Unes primeres paraules per acabar opinant que Hereu
«hauria de dimitir per vergonya torera». «No crec que ho faci, tot i que hauria de pensar en si
no està tractant de salvar el coll», va continuar. Respecte de l'argument d'Hereu que el resultat
de la consulta s'explicaria pel distanciament ciutadà vers el govern, Trias hi va afegir que «si ha
estat per això, CiU fa sis anys que denuncia que estan allunyats de la gent».
Per la seva banda, el líder del grup municipal del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va
començar la seva compareixença davant dels mitjans recordant que la seva formació va ser
l'única que va proposar un ajornament de la consulta «perquè ja sabíem com acabaria». El
polític popular va apuntar la «falta de pluralitat d'opcions, l'enorme despesa en temps de crisi o
l'equivocació en les prioritats polítiques» com a raons que, segons ell, explicarien el «reguitzell
de despropòsits» en què s'ha convertit la consulta. «Barcelona ha censurat l'alcalde i ell ha
d'actuar amb coherència presentant la dimissió», va afirmar Fernández Díaz, abans d'anunciar
que demanarà la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre sobre la situació. El líder del
PP barceloní, pel qual tot plegat suposa un «descrèdit del govern», també va censurar que
l'alcalde sacrifiqui Martí, una mesura que respon a la «pretensió d'Hereu de fer d'ell un tallafocs
polític».

Portabella defuig responsabilitats defensant la consulta en si però
censurant «com s'ha fet»
j.g. navarro

Portabella, al centre, ahir a l'Ajuntament. Foto: ANDREU PUIG.
1
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona va defugir ahir tota responsabilitat
respecte al resultat definitiu de la consulta sobre la reforma de la Diagonal, tot i ser un dels
primers defensors d'aquest procés de participació ciutadana. «Vam donar suport a la idea,
perquè consultar la gent és un eix vertebrador de la democràcia participativa. El problema, en
aquest cas, és com s'ha desenvolupat aquesta consulta», va argumentar el seu líder municipal,
Jordi Portabella, abans d'assegurar que «la gent no és ximple i s'ha adonat que s'ha plantejat
com un plebiscit, sense explicar prou bé totes les opcions i generant que hi hagi vencedors i
vençuts». En aquest sentit, el que per Portabella havia d'haver estat una «festa de la
democràcia» es va acabar convertint «en un Viacrucis amb moltes errades» que evidenciaven
la necessitat de l'assumpció de responsabilitats «tècniques i polítiques». Un imperatiu que, pel
líder municipal d'Esquerra, ha estat satisfet amb la «reacció ràpida i proporcionada» que ha
suposat la renúncia de la gerent de sistemes d'informació de l'Ajuntament, Pilar Conesa, i el
cessament del primer tinent d'alcalde, Carles Martí (PSC), al qual va agrair la seva «dedicació
notable» d'aquests anys. Portabella no va dubtar a qualificar de «crisi política» aquestes
mesures decidides ahir abans d'anunciar-se els resultats de la consulta, una «crisi institucional
que esperem que es resolgui de manera ràpida i que tingui la mínima incidència sobre la ciutat i
cap sobre la ciutadania». «No som davant de cap anècdota, ja que ara s'obre un període de
reajustament del govern», va vaticinar el polític d'ERC.
Diagonal i sobiranisme
Tot i considerar una xifra «a tenir en compte» la protagonitzada per les 172.000 persones que
han emès el seu vot per decidir el futur de la Diagonal, Portabella no va amagar que esperava
una participació «més alta» en aquest referèndum, sobretot per la inversió feta per organitzarlo. En aquest sentit, Portabella va voler destacar la participació assolida en bona part de les
consultes sobiranistes, que de mitjana arriben al 20%, vuit punts més que en el cas de la
Diagonal.

La consulta dels despropòsits
Els problemes informàtics s'han anat succeint fins arribar a
l'extrem que han permès la suplantació de la identitat
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Gent fent cua, aprofitant que ahir era l'últim dia que es podia emetre el vot en un dels 108 punts
presencials. Foto: ANDREU PUIG.
El que havia de ser una consulta per conèixer l'opinió dels barcelonins sobre com s'ha de
reformar la Diagonal, ha acabat sent un plebiscit sobre l'alcalde Jordi Hereu. El nombre
d'incidències informàtiques ha anat in crescendo fins arribar al punt que s'han detectat errors
tan importants que han fet possible, fins i tot, la suplantació de la identitat de, com a mínim, una
persona: el líder del grup municipal del PP, Alberto Fernández Díaz. El govern municipal podria
veure avui com surt vencedora una opció C imposada per CiU, que descarta la A (bulevard) i la
B (rambla), una tria que hauria esdevingut el calaix de sastre en què tenen cabuda els
descontents amb l'alcalde, els que no es decanten per cap proposta i els que s'han proposat
desestabilitzar aquest procés.
Les primeres incidències tècniques de la consulta per la Diagonal es van evidenciar dilluns al
matí, quan l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, hauria trigat a poder exercir el dret a vot arran
del col·lapse del sistema informàtic. Segons fonts de l'Ajuntament, durant la primera jornada de
votacions es van detectar incidències en nou punts dels 180 repartits per la ciutat. Aquest diari,
però, va comprovar que eren més el centres en què s'havien produït les dificultats per exercir el
dret a vot. Uns entrebancs que es van afegir a la dificultat de poder votar per internet, perquè
sovint el sistema es penjava i demanava a l'usuari que intentés accedir-hi més tard.
Dimarts, quan tothom creia que Hereu havia estat una víctima més de la fallada del sistema
informàtic que sustentava la plataforma del vot electrònic, es va saber, tot i les contradiccions
en el si del govern municipal, que l'alcalde no havia pogut votar al matí i que ho havia hagut de
posposar per a la tarda, i fer-ho lluny dels micròfons de la ràdio, les càmeres de televisió i els
flaixos dels fotògrafs. En un primer moment, el quart tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ramon
García-Bragado, va fer creure que l'alcalde havia resultat afectat per les incidències tècniques
del sistema, però va assegurar que el vot d'Hereu havia quedat registrat dilluns al matí, davant
de tots els mitjans de comunicació. L'alcalde, però, va admetre més tard que el vot del matí no
havia quedat registrat i que s'havia vist obligat a votar a la tarda, en la intimitat.
Les incidències informàtiques van arribar al seu punt més àlgid dimecres, amb la suplantació
de la identitat del líder del grup municipal del PP, Alberto Fernández Díaz. Un fet que va fer
palesos els errors de seguretat del sistema. A la web Eldigital.cat s'explicava com s'ho havien
fet per usurpar la identitat de Fernández Díaz. En van tenir prou de buscar per internet el DNI i
la data de naixement del líder popular, i després sol·licitar la clau de vot electrònic que s'envia a
través d'un missatge a un telèfon mòbil. Fernández Díaz i l'Ajuntament han portat l'afer als
jutjats
La identitat del líder del grup municipal de CiU, Xavier Trias, no va ser suplantada, però ell
també va haver de superar un seguit d'obstacles per poder votar per l'opció imposada des del
seu partit, la C, amb la qual es descarten les dues proposades pel consistori, la A (bulevard) i la
B (rambla). L'opció C podria acaba sent la vencedora avui perquè ha esdevingut un calaix de
sastre en què tenen cabuda els vots dels descontents amb l'alcalde Hereu, els que no estan
convençuts amb cap de les propostes i els que han volgut desestabilitzar el procés. El líder

municipal d'ERC, Jordi Portabella –impulsor de la consulta ciutadana i aliat extern del govern
municipal– també va votar per l'opció C. I ara, amb CiU i el PP, demana dimissions.

El govern donarà explicacions sobre el procés
Agències
En referència a les incidències tècniques que ha tingut el procés, el quart tinent d'alcalde
d'Urbanisme, Ramon García-Bragado, va admetre ahir que el govern municipal hauria de donar
explicacions sobre el funcionament tècnic i donar compte de «les coses que s'han fet bé, així
com de les que s'han fet malament». En aquest sentit, García-Bragado va reconèixer que, si
era necessari, l'executiu municipal hauria d'assumir responsabilitats. Tanmateix, hi va afegir
que el consistori també traurà «lliçons i experiències positives» de la consulta. Segons va
assegurar el quart tinent d'alcalde, durant la jornada de divendres no es va produir cap
incidència tècnica greu, només el cas d'una persona que pensava que havia votat dues
vegades, però es va comprovar que en la primera ocasió no havia arribat a votar. D'altra banda,
va explicar que divendres es van rebre 178 trucades telefòniques, tot i que només 38 d'elles
«van passar al centre d'atenció tècnica», mentre que la resta, 140, només eren consultes.

La participació supera el 10%
Agències
Des de dilluns i fins divendres a la mitjanit, havien votat en la consulta per la Diagonal 144.742
persones, cosa que representa un 10,23% del cens dels ciutadans que poden participar en
aquest plebiscit. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, de les 144.742
persones que havien votat, 76.555 ho havien fet per internet –cosa que representa un 52,89%–
i les 68.187 restants –un 47,11%– van escollir un dels 108 punts de votació presencial. Així
doncs, l'opció de votar per internet continua sent la més utilitzada, malgrat les incidències
tècniques que s'han anat registrant al llarg de la setmana.
El quart tinent d'alcalde, Ramon García Bragado, va explicar que 144.742 persones és una
«xifra molt rellevant» i «un senyal molt positiu d'aquesta ciutat». Cada dia s'han registrat nivells
similars de participació. A les 25.379 persones que van votar el primer dia, s'hi van sumar les
37.559 del segon, les 30.944 del tercer, les 26.954 del quart i les 23.906 que van votar fins a
les dotze de la nit de divendres. Tot i el descens de participació, «no és una xifra negligible»,
deia García Bragado, perquè «s'ha mantingut durant cinc dies consecutius».

L'enquesta d'El Punt apunta a la C
meritxell prat
Tot i que pràcticament no té presència en els tríptics informatius ni en les campanyes
publicitàries de l'Ajuntament, l'opció C podria ser la guanyadora de la consulta sobre la reforma
de la Diagonal. En una enquesta elaborada per El Punt al llarg d'aquesta setmana tant a través
del seu lloc web com a peu d'urna, l'opció preferida pels ciutadans de Barcelona és la C. En
total, 139 de les 326 persones consultades s'han mostrat favorables a deixar la Diagonal tal
com està ara, mentre que l'opció A (la del bulevard) ha recollit 40 vots i la B (de la rambla)
només 33. També cal destacar que 114 persones han manifestat la seva intenció de no votar ja
que no els sembla bé la consulta i la consideren un acte de tacticisme electoral. Concretament,
a través del web, dilluns passat van votar 298 persones, de les quals el 40,6% va optar per
l'opció C, un 11,7% per l'opció A i un 10,4% per la B. Un 37,2% va manifestar que no votaria.
Pel que fa a les enquestes fetes a peu d'urna, de les 28 persones consultades al llarg de la
setmana, 18 s'han decantat per l'opció C, cinc per l'opció A i dues per la B. També cal dir que
només dues persones van assegurar que no votarien i una, que encara no tenia clar per quina
de les dues opcions de reforma es decidiria.

