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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

La plataforma “Diagonal per a Tothom” portarà a la Síndica de 
Greuges de Barcelona la resposta de l’Ajuntament a les 
al·legacions a la reforma de l'avinguda  
 
 
La plataforma considera injust el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Barcelona, atès que les 
respostes a les al·legacions no afronten els arguments tècnics i anomenen “pla participatiu” a unes 
reunions on ni tan sols es va presentar una acta amb les observacions fetes per les entitats. La 
plataforma divulgarà tots aquests arguments malgrat que les obres ja s'han iniciat, perquè no quedi 
impune ni silenciada la mala praxis política que ha hagut darrera de la reforma incompleta de la 
Diagonal. 
 
En l'acte també es denunciarà el boicot polític de l'alcalde Trias al tramvia de la Diagonal. Per fer-ho 
es presentarà un mapa d'Europa amb tots els tramvies ampliats i de nova creació des de l'any 2010, 
moment en què alguns destacats dirigents polítics de la ciutat van utilitzar el tramvia i la consulta 
com a eina de desgast polític mostrant molt poc respecte per a la mobilitat sostenible i la 
democràcia participativa. 
 
 
ACTE: La plataforma “Diagonal per a Tothom” portarà a la Síndica de Greuges de Barcelona la 
resposta a les al·legacions a la reforma de l'avinguda donades per l'Ajuntament 
 
DIA: Divendres 20 de juny de 2014 
HORA: 11:00 hores 
LLOC: Porta de la Síndica de Greuges de Barcelona, Ronda de Sant Pau, 45 
 
 
 
La plataforma Diagonal per a tothom es va crear l’any 2009 i agrupa les següents entitats en 
defensa d’una avinguda més sostenible i segura: Associació de Prevenció dels Accidents de Trànsit 
- P(A)T, Associació per a la promoció del Transport públic - PTP,  Bicicleta Club de Catalunya - 
BACC, Catalunya Camina, Comissions Obreres de Catalunya - CCOO, Ecologistes en Acció de 
Catalunya - EAC, Federació d'Associacions de veïns i veïnes de Barcelona - FAVB, Unió General de 
Treballadors - UGT 
 


