MANIFEST PER LA TRANSFORMACIÓ DE LA DIAGONAL
Les entitats signants volem expressar el nostre posicionament favorable a la
transformació de l’avinguda Diagonal, i per tant, al procés impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona per sotmetre a consulta ciutadana les propostes
elaborades a partir de les aportacions prèvies de la ciutadania i dels estudis
tècnics corresponents.
La reurbanització d’aquesta emblemàtica via de Barcelona és una oportunitat que
no podem deixar escapar. Necessitem una Diagonal millor i compartim el
convenciment que aquesta no serà possible sense una aposta decidida per la
transformació.
El nostre suport als dos projectes presentats té en l’interès de tots els barcelonins i
barcelonines el seu principal argument. Creiem fermament que la transformació de
la Diagonal suposarà una millora substancial de la qualitat de vida dels veïns, així
com del conjunt de la ciutadania.
Ens cal una nova Diagonal perquè la que tenim ara no és una Diagonal per a
tothom. Actualment la Diagonal és, sobretot, una avinguda de pas, però un pas
congestionat i poc sostenible. La Diagonal no és ni una via fluïda ni un espai per
estar-s’hi, per passejar o per comprar. Barcelona necessita una Diagonal que
aculli de manera còmoda i harmònica els diversos i nous usos que els ciutadans li
demanen. És a dir, una Diagonal que faci compatible i mútuament beneficiós l’ús
per part dels vianants amb l’ús comercial i amb la mobilitat, tant en transport públic
com privat.
Les entitats signants considerem que les dues propostes presentades s’adeqüen a
aquests requeriments. En ambdós casos s’incrementa l’espai per als vianants;
s’afavoreix l’activitat comercial, de restauració i hotelera de la zona, i s’ordenen les
zones de pas del transport privat, del transport públic i de les bicicletes. Alhora que
es guanya mediambientalment, amb la plantació de més arbres i la substitució
d’aquells que ho requereixin, i amb la reducció de la contaminació acústica i de
partícules en suspensió.
L’aposta pel transport públic amb la introducció d’una plataforma d’alta capacitat i
la connexió del tramvia per la Diagonal, mereix, des del nostre punt de vista, una
especial aprovació. Estem plenament convençuts de la idoneïtat d’incrementar el
transport públic en aquesta important artèria de la ciutat, i de les virtuts d’aprofitar
la trama ortogonal de l’Eixample per millorar la mobilitat del conjunt de la ciutat .

L’augment del transport públic i la millora continuada de la qualitat urbana han
estat, històricament, aspiracions i reivindicacions compartides pel conjunt de la
ciutadania i pels governs municipals. Aspiracions a les que no hem de renunciar i
per a les quals no hi ha d’haver excepcions, especialment en una via essencial per
a la ciutat com és la Diagonal.
De la mateixa manera, Barcelona sempre ha trobat en la transformació urbana la
millor manera de garantir la qualitat de vida i el dinamisme que la ciutat requereix.
Amb la proposta de transformació de la Diagonal, novament, s’aposta per aquesta
manera de construir ciutat que tants bons resultats ha donat.
En aquest sentit, amb la nova Diagonal la ciutat tindrà més espai públic i de més
qualitat, alhora que disposarà d’una millor mobilitat. La transformació farà possible
noves i millors infraestructures a la Diagonal i, també, a la resta de la ciutat. I, al
mateix temps, l’avinguda funcionarà com una veritable espina dorsal de la ciutat,
connectant mar i muntanya, l’Eixample amb els barris històrics i els pols de
coneixement de banda i banda de la ciutat.
Per tots aquests motius, fem una crida a la participació de tots els barcelonins i
barcelonines en la consulta ciutadana sobre la Diagonal.
Ens trobem davant un procés pioner en què Barcelona, un cop més, esdevindrà
referència. Es tracta, sens dubte, d’un pas endavant molt rellevant en
l’aprofundiment de la democràcia, que, d’altra banda, no pot ser una experiència
aïllada.
Per primera vegada la ciutadania major de 16 anys tindrà incidència directa, podrà
decidir sobre un projecte de transformació de la màxima transcendència. I per ferho l’únic requeriment és ser ciutadans de Barcelona. La viabilitat tècnica de les
propostes no és la pregunta, no està en qüestió. El que està a les nostres mans és
decidir la viabilitat social de la Diagonal, quin ús cívic volem que tingui els propers
anys.
En aquesta consulta tots hem de dir la nostra. La Diagonal és massa important
com per quedar-nos al marge. És el moment de fer possible una Diagonal més
humana, més amable i més eficient. Una Diagonal a l’alçada de les expectatives
dels barcelonins i les barcelonines del segle XXI.

