
INTRODUCCIÓ 

El setembre de 2008 l'equip de govern municipal va presentar al Plenari del 
Consell Municipal del dia 26 la " Mesura de govern per a la transformació de 
I'Avinguda Diagonal (tram comprés entre les places de Francesc Macia i les 
Glories)" a la que plantejava i assumia la seva decisió de transformar un deis 
espais ciutadans més emblematics i coneguts de la ciutat de Barcelona com és la 
Avinguda de la Diagonal en el seu tram central , el compres entre la pla9a de 
Francesc Macia i la Pla9a de les Glories. 

A la mateixa mesura es remarcaven els diferents objectius que es persegueix 
aconseguir amb l'esmentada transformació. De la mateixa manera també es 
dibuixaven els reptes als que el projecte ha de fer front i donar resposta. 

En el mateix Plenari el Grup Municipal d'ERC va presentar un Prec on es 
demanava" "Que, atesa la gran rellevancia de I'Avinguda Diagonal, i de la 
remodelació que s'hi ha de dur a terme per la connexió deis dos tramvies, la seva 
reforma sigui sotmesa a un ampli procés participatiu que culmin i amb una consulta 
ciutadana, en el marc de les previsions que a tal efecte estableix la Carta 
Municipal" 

Addicionalment es destacava la voluntat del govern de la ciutat de posar a 
disposició de la ciutadania tots els instruments i canals possibles per a la 
informació, la presentació d'aportacions i el debat polític. 

Per aquest moti u i després de les negociacions amb el Grup Municipal d'ERC s'ha 
dissenyat un ampli procés participatiu per a aquest projecte que abasta des del 
febrer de 2009 fins l'abril de 201 O per tal que tots els ciutadans i ciutadanes puguin 
conéixer, opinar i escollir entre les millors opcions per a la transformació de la 
Diagonal, que inclou la consulta ciutadana prevista als art. 35 CMB i 28 NRPC. 

La consulta ciutadana, que es proposa abasti tota la ciutat, servira per escollir 
entre les dues opcions que redacti la Oficina Técnica a partir del conjunt d'estudis, 
analisi técniques i aportacions ciutadanes que elabori i reculli. 

Els objectius específics que el procés participatiu es planteja són : 

1. Assegurar la maxima informació del projecte, de !'estructura urbana de la 
Diagonal, de la seva historia i deis reptes que es plantegen. Entre d'altres 
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elements el procés participatiu del nou Passeig de la Diagonal ha de 
permetre: 

a) Desenvolupar un procés participatiu obert i plural en el que amb l'impuls 
i la coordinacíó municipals totes les opcions puguin ser plantejades i 
tingudes en consideració. 

b) Plantejar les alternatives existents amb els seus punta favor i en contra 
per tal que els ciutadans puguin coneixer bé els avantatges i 
inconvenients de les diferents opcions. 

e) Difondre al maxim les propostes per a que puguin ser conegudes pel 
més ampli número de ciutadans i ciutadanes i que aquests puguin 
participar en la definició i concreció de la proposta. 

2. Dotar deis instruments i mecanismes necessaris a la ciutadania pera que 
puguin expressar i fer aportacions al projecte i posteriorment per a que 
puguin triar entre les alternatives proposades. 

3. Assegurar un retorn personalitzat de les aportacions realitzades, tant les 
fetes a títol individual com les fetes per les entitats, per qualsevol deis 
canals proposats. 

4. Assegurar els mecanismes per a que es pugui desenvolupar la consulta 
ciutadana en els termes que recullen tant la Carta Municipal de Barcelona 
com les Normes Reguladores de la Partjcipació Ciutadana. 
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PROCÉS PARTICIPATIU 

L'equip de govern estableix en aquest document un procés participatiu obert, de 
rigor en les opcions a debatre i marcadament ciutada. 

El procés particípatiu que es planteja a continuació té l'objectiu de generar un 
debat obert i plural sobre les possibles opcions proposades pel futur de I'Avinguda 
Diagonal, finalitzant en un procés de consulta ciutadana, punt culminant de tot el 
procés. 

El procés participatiu s'emmarcara en les tres grans fases establertes pels articles 
22 i 23 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana: 

1) Fase d'informació i comunícació 
2) Fase d'aportacions ciutadanes 
3) Fase de devolució 

Addicionalment i tenint present les característiques especffiques del procés, 
s'incorporen al mateix dues noves fases: 

4) Presentació i debat de les alternativas 
5) Consulta ciutadana 

Aquest procés participatiu es planteja des de la participació principal del Consell 
de Ciutat per acompanyar i realitzar un seguiment de les diferents tites 
participatives que el conformaran. 

El Consell de Ciutat és el maxim organ consultiu i de participació de I'Ajuntament 
de Barcelona, en el qual els representants de la ciutadania i els representants de 
I'Ajuntament debaten els afers principals de la ciutat. D'entre les seves atribucions, 
recollides en l'apartat f) de l'article 18 de les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana, el Consell de Ciutat ha de conéixer i debatre els grans 
projectes de ciutat de Barcelona. 

En relació al projecte de transformació de I'Avinguda Diagonal, el Consell de Ciutat 
s'erigira com l'organ consultor d'acompanyament del procés participatiu. A tal 
efecte, el Consell de Ciutat creara una comissió de treball específica pel projecte, 
d'acord amb el régim de funcionament definit a les Normes Reguladores abans 
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esmentades. Les atribucions de la comissió de treball apareixen llistades més 
endavant. 

En aquest procés el pie del Consell de Ciutat tindra les següents funcions: 

- Acordar la creació de la Comissió de Treball pel projecte de transformació de la 
Diagonal en el seu tram entre Francesc Macia i plac;a de les Glories. 
Conéixer i debatre el document de mesures de participació ciutadana pel 
projecte de transformació de I'Avinguda Diagonal ~en el seu tram entre 
Francesc Macia i plac;a de les Glories. 
Realitzar un debat i aportar nous elements en relació al projecte de I'Avinguda 
de la Diagonal, les conclusions del qual s'incorporaran en la memoria 
participativa, en la seva fase d'aportacions ciutadanes. 
Realítzar un debat, al propi Consell de Ciutat, de les alternatives proposades al 
projecte de transformació de I'Avinguda Diagonal, les conclusions del qual 
s' inclouran en la memoria participativa. 

La comissió de treball, que determinara el seu propi funcionament i calendari, 
estara compasada per setze membres, cinc deis quals seran representants deis 
partits polítics presents al consistori i nou seran representants de les entitats 
presents al Consell de Ciutat i d'altres órgans de participació de la cíutat de 
Barcelona. 

La Comissió de treball tindra les següents funcions: 

Fer el seguiment del desenvolupament del procés de participació ciutadana 
Propasar, si s'escau, noves mesures de participació ciutadana per al projecte 
de transformació de I'Avinguda Diagonal en el seu tram entre Francesc Macia i 
plac;a de les Glories. 
Conéixer els resultats de les diverses tites de participació ciutadana establertes 
pel procés. 
Elevar al Pie del Consell de ciutat la memoria participativa del projecte de 
transformació de I'Avinguda Diagonal 

La funció d'impuls i lideratge del procés participatiu sera a carrec deis órgans 
corresponents de la propia organització municipal. 
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Fase d'informació i comunicació als ciutadans 

• La ciutat és cosa de tothom 

"La ciutat és cosa de tothom" és una iniciativa municipal per formar i 
capacitar als ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona a l'hora de 
reflexionar i prendre una decisió respecte al projecte de transformació de la 
I'Avinguda Diagonal. Els objectius d'aquesta iniciativa, emmarcada dintre el 
procés participatiu del projecte seran: 

Explicar el marc del projecte de transformació de I'Avinguda Diagonal, 
explicitant el seus condicionants i els límits en quan a transformació de 
l'espai públic. 

Fer comprensibles i entenedors els conceptes urbanístics vinculats a 
l'esmentada transformació urbanística. 

Aquesta iniciativa ha de possibilitar millorar el coneixement sobre les 
diferents implicacions urbanístiques, de mobilitat, de mediambíentals, 
comercials i d'altres tipus que pot comportar el projecte. 

"La cjufat és cosa de tothom'"' esta dirigit tant a representants d'entitats i 
associacions de ve·ins interessades en participar en el procés participatiu, 
com al conjunt de ciutadans i ciutadanes de. la ciutat de Barcelona. 

La iniciativa es vehiculara mitjan9ant la realització de jornades tematiques, 
els continguts de les quals seran coordinats per !'Oficina Técnica de la 
Diagonal. Els participants a les jornades comptaran, a més, amb materials 
didactics per tal de desenvolupar les sessions. 

• Creació d'una imatge del procés participatiu, que permeti identificar tots els 
elements vinculats al procés al llarg del seu desenvolupament. 

• Creació d'un web específic pel procés participatiu per a la reforma de la 
Diagonal. 

• Edició de números específics dedicats a la reforma de la Diagonal a la 
revista Barcelona lnformació, amb informació relativa al projecte urbanístic i 
al procés participatiu. 
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• Creació· de cartells i tríptics sobre el procés participatiu, per situar en els 
principals equipaments i seus d'entitats deis barris limítrofs amb la 
Diagonal. Aquests elements es podran utilitzar per pub licitar tites concretes 
del procés participatiu o per donar-lo a coneixer en el seu conjunt. 

Fase d'aportacions ciutadanes al projecte: 1 tu que faries a la Diagonal? 

Elements de participació ciutadana de caracter associatiu 

• Creació de taules sectorials amb les entitats d'ambit de ciutat: col·legis 
professionals, associacions económiques, entitats culturals i d'opinió, entre 
d'altres. 

Les taules sectorials amb les entitats d'ambit de ciutat tindran l'objectiu de 
recollir les impressions i necessitats d'aquests coHe'ctius respecte el futur 
projecte de reforma de I'Avinguda Diagonal. 

• Creació de la taula vei'nal per a la reforma de la Diagonal. Aquesta taula 
estaré formada pels representants de les associacions de verns deis barris 
en contacte amb I'Avinguda Diagonal. 

La taula ve'lnal tindra l'objectiu de. recollir les necessitats deis barris 
vinculats al procés en relació a la mobilitats deis vianants i bicicletes, el 
transport públic, la mobilitat privada, l'espai públic, el mobiliari urba, la 
relació entre barris, etc, en relació a les opcions que ha de presentar 
!'Oficina técnica de la Diagonal. 

Elements de participació ciutadana pera la ciutadania no associada 

• Talters participatius a escales i/o instituts deis barris en contacte amb 
I'Avinguda Diagonal. L'objectiu principal d'aquests tallers sera detectar les 
principals demandes deis coHectius de joves en relació a l'espai públic i la 
mobilitat respecte al projecte de la Diagonal, així com apropar la ciutat i els 
seus grans projectes, i la participació política en la vida pública municipal a 
aquest sector de la població. 
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• Creació de la butlleta participativa per recollir les aportacions ciutadanes 
al projecte. La butlleta participativa es disposara als ciutadans i ciutadanes 
de Barcelona física i electronicament, a través del web especific del procés 
participatiu. 

La butlleta participativa es trametra a tots els domicilis de la ciutat 
conjuntament amb la revista Barcelona lnformació. A més, estara disponible 
a les seus de districte i les Oficines d'Atenció al Ciutada de tota la ciutat, 
alxi com als principals equipaments deis barris limítrofs amb I'Avinguda 
Diagonal. 

La butlleta contindra una combinació de preguntes de tipus obert i tancat 
que aniran desgranant els principals elements a tenir en compte en una 
reforma urbana d'aquestes característiques. Les preguntes obertes han de 
permetre una major definició al participant a l'hora de presentar les seves 
propostes de cara al projecte de reforma. 

• Convocatoria extraordinaria deis consells de barri en contacte amb 
I'Avinguda Diagonal de Barcelona. Durant la fase d'aportacions ciutadanes 
es convocaran aquests consells amb l'objectiu de recollir les principals 
demandes ciutadanes en relació a l'espai públic i la mobilitat respecte del 
projecte de la Diagonal. 

Fase de devolució 

Aquesta fase de retorn es realitzara a partir de tres elements o fites principals: 

• Carta individualitzada als ciutadans i ciutadanes participants en la fase de 
d'aportacions a través de la butlleta participativa,fent servir el mateix canal 
utilltzat pels i per les participants, agraint l'aportació en el procés participatiu 
i exposant els principals elements recollits durant el procés que seran 
traslladats a !'Oficina Técnica de la Diagonal per a la seva valora ció técnica 
i incorporació al projecte. 

• Convocatoria de reunions deis diversos órgans de debat creats pel 
procés i comentats anteriorment per a traslladar-ne un retorn deis resultats 
d'aquesta fase. 
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• Edició d'un número especial de la revista Barcelona lnformació, donant 
compte deis mecanísmes de participació ciutadana desenvolupats í els 
principals resultats de la fase d'aportacions ciutadanes. 

Fase de debat de les alternatives 

Per tal de realitzar aquest debat de les dues propostes del projecte de 
transformació urbanística de la Diagonal de Barcelona es realitzaran les següents 
accions: 

• Realització de les jornades informatives amb experts sobre el projecte de 
la Diagonal. Aquestes jornades tenen J'objectiu d'assegurar la maxima 
difusió del procés de transformació urbanística, així com de dotar 
d'instruments conceptuals als ciutadans i ciutadanes de Barcelona per a 
realitzar una votació més reflexiva del futur projecte de la Diagonal. Per tal 
d'aconseguir aquest objectiu, es propasen taules rodones on: 

es presentin projectes o experiéncies de transformacions urbanes 
similars, 
on es debatin els reptes i oportunitats d'una reforma d'aquesta 
envergadura i, 
on es debatin les diverses opcions i les dificultats a elles associades per 
a la reforma de la Diagonal. 

Les jornades informatives amb experts s'organitzaran en coHaboració amb 
els coHegis professionals de Barcelona vinculats amb aquest tipus de 
projectes, així com amb la Federació d'Associacions de verns de Barcelona. 

• Jornada de carrer pel procés participatiu de la D'iagonal. Amb l'objectiu 
d'assegurar la maxima difusió de les diverses propostes pera la reforma de 
la Diagonal es planteja realitzar una jornada lúdica i informativa a la propia 
avinguda Diagonal. 

• 
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• Exposició pública de caracter divulgatiu. Després de la fase d'aportacions 
ciutadanes s'obrira una exposició pública del projecte de caracter 
eminentment grafic i divulgatiu que permeti aproximar les opcions al major 
nombre de barcelonins i barcelonines. Es preveu també crear una exposició 
itinerant amb format més redu'it que anira traslladant-se pels diversos barris 
vinculats a la reforma de la Diagonal. L'exposició pot preveure una maqueta 
o presentació virtual de les alternatives per facilitar-ne la seva comprensió i 
la deis diversos elements amb interrelació en la ciutadania. 
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Consulta ciutadana 

La consulta ciutadana, fita culminant deis procés participatiu, ha de permetre els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona expressar la seva opinió mitjan9ant el vot 
respecte les propostes presentadas a la llum de la informació, comunicació i debat 
préviament realitzats. 

La població amb dret a participar sera aquella que estigui empadronada a 
Barcelona en data 31 /12/2009 i major de 16 anys. 

Es planteja un sistema de vot electrónic que podra ser exercit per Internet o de 
forma presencial, tractant-se d'un sistema totalment segur que garanteix la 
privacitat i integritat de les opinions deis votants i l'autenticitat del procés. 

El sistema de vot electrónic garantira: 

• la identificació deis votants 
• la privacitat 
• la seguretat del vot 

El sistema de vot electrónic permetra la configuració i gestió del procés, 
l'administració del cens de participants, la recol·lecció de vots, la privacitat del vot, 
el recompte del vots. 

Es tractara d'un sistema obert a auditories durant tot el procés. Comparats amb 
els mecanismes tradicionals de vot, els sistemes de vot electrónic faciliten 
l'organització i execució deis processos democratics i permeten incrementar els 
canals per implicar a més ciutadans. 

De la mateixa manera acosta la consulta i potencia la participació de certs 
coHectius i pot ajudar a combatre la fractura digital. 

Es preveuen dos canals pera desenvolupar la votació: 

1) A la pagina web creada peral procés es podra accedir a l'espai dedicat 
a la votació durant el període establert i seguint les instruccions 
establertes i amb les mesures de seguretat per a la confidencialitat de 
les dades i el vot establertes sera possible procedir a la votació. 
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2) En la mateixa lfnia i per tal que tots els grups de població puguin fer ús 
del se u dret a vot, es preveu alhora !'existencia com a mlnim d'un lloc de 
votació presencial a cada un deis 73 barris de la ciutat lligat a algun deis 
equipaments municipals existents. La ciutadania podra exercitar així el 
seu dret a qualsevol deis llocs habilitats a la ciutat independentment del 
barrí on estigui empadronat. 

Així per als barris en els que la seva població sigui igual o menor a 20.000 
habitants es preveu la presencia d'un espai de votació. Per aquells barris 
que es situen entre els 20.000 i els 50.000 habitants es preveuen 2 espais 
de votació. Per a tots aquells que tinguin més de 50.000 habitants els 
espais de votació seran 3. 

Aquests espais es situaran en equipaments municipals existents als barris. 
En ells, personal de I'Ajuntament vetllaran pel correcte desenvolupament 
del procés així com per donar el suport a qualsevol petició, incidencia o 
necessitat d'informació que es pugui produir. 

Les votacions es podran efectuar durant 6 dies, de dilluns a dissabte. 

Calendari. 

Fase d'informació i comunicació: del febrera l'abril del 2009 

Fase d'aportacions .ciutadanes: del maig al juliol del 2009 

Fase de devolució: del setembre al desembre del 2009 

Fase de presentació i debat de les alternatives: del gener al marc; del 201 O 

Consulta ciutadana: abril del 2010 
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