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Presentació

La Plataforma Salvem la Diagonal és una associació civil sense ànim 
de lucre enregistrada a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de  
Catalunya en el mes de març de 2016.

El seu objectiu és vetllar pels valors urbanístics, artístics i culturals 
de la ciutat de Barcelona.

La Plataforma va ser fundada per denunciar i fer front a les 
amenaces que, des de l’any 2015, planen sobre la ciutat de 
Barcelona, en particular contra el projecte de destrucció de 
l’Avinguda Diagonal i tot l’Eixample amb l’absurda i forassenyada 
idea de la unió dels dos tramvies.
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Carta al
Molt Honorable Senyor President

de la Generalitat de Catalunya

Senyor President.

Amb el degut respecte i consideració li volem fer arribar els 
sentiments de tristesa i total indignació de bona part dels ciutadans 
de Barcelona pel fet que l’Alcaldessa Ada Colau, per a dur a terme 
la destrucció de la Diagonal, compti amb el suport i la complicitat 
del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

El dia 8 de març de 2022, els diaris donen àmplia informació de la 
trista notícia amb una fotografia curiosa: 

El President independentista i l’Alcaldessa no independentista 
escenifiquen el seu acord. 

Un fet insòlit que no aportarà pas dies de glòria al nostre President, 
més aviat al contrari, atès que el seu futur polític quedarà vinculat per 
sempre més al d’una alcaldessa que ha sigut la pitjor autoritat municipal 
que mai hagi tingut Barcelona.

De manera que la primera víctima del tramvia serà el nostre President.

És molt trist però és així!
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Atesa la situació que pateix la Barcelona actual 

creiem oportú fer una revisió de tots els alcaldes 

que hi ha hagut a Barcelona des de 1939 fins a l’any 2015.

Alcaldes en temps de la Dictadura

Alcaldes en temps de la Democràcia

Alcaldessa Ada Colau
 

Alcaldes de Barcelona
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Alcaldes en temps de la Dictadura

· Miguel Mateu Pla (1939-1945)
· José María de Albert Despujol (1945-1951)
· Antonio María Simarro Puig (1951-1957)
· Josep M. de Porcioles Colomer (1957-1973)
· Enric Masó Vázquez (1973-1975)
· Joaquim Viola Sauret (1975-1976)
· José M. Socias Humbert (1976-1979)

Anys de dictadura, temps de foscor política i precarietat econòmica. 
Malgrat tot Barcelona no va claudicar mai. Nous projectes i noves estruc-
tures urbanes van garantir un futur esperançador a curt i llarg termini.

Cal recordar algunes de les obres més importants realitzades aquells anys.

 1. Refer i restaurar la ciutat enrunada pels bombardeigs feixistes.

 2. Cobertura de la rasa ferroviària del carrer Aragó que va permetre 
l’urbanització d’un dels carrers més importants de l’Eixample.

 3. Soterrament de les vies del tren des de l’estació de Triomf fi ns a Sant Andreu, 
que va donar lloc a la construcció i urbanització de l’Avinguda Meridiana.

 4.  Cobertura de la rasa dels Ferrocarrils Catalans, des del carrer de Muntaner 
fi ns a Sarrià, que va permetre l’urbanització total de la Via Augusta.

 5.  Construcció i urbanització de l’Avinguda d’Infanta Carlota (avui Josep 
Tarradellas), magnífi ca frontera entre l’Eixample i el barri de les Corts.

 6.  Urbanització de l’Avinguda de Sarrià.

 7.  Construcció de la Ronda del Mig, que un cop coberta ha donat lloc a la 
Gran Via de Carles III.

 8. Adquisició de terrenys diversos per la construcció de les Rondes i altres 
equipaments com les Llars Mundet i l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

  També els terrenys que en el futur van permetre la continuació de la 
Diagonal fi ns el mar.

 9. Construcció del Passeig Marítim. Primera obertura de Barcelona al mar.
 10. Any 1963. Inauguració del Museu Picasso.
 11. Any 1971. Barcelona diu adéu a l’últim tramvia i aposta per ampliar els 

serveis no invasius, autobús i metro. Ampliació de les línies L1 i L3.
 12. Any 1973. Inauguració de la línia de metro L4.
 13. Any 1975. Inauguració de la Fundació Joan Miró.
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· Narcís Serra i Serra (1979-1982)
· Pasqual Maragall i Mira (1982-1997)
· Joan Clos i Matheu (1997-2006)
· Jordi Hereu i Boher (2006-2011)
· Xavier Trias i Vidal de Llobatera (2011-2015)

Alcaldes en temps de la Democràcia

1986
A la ciutat suïssa de Lausana Joan Antoni Samaranch, president 

del Comitè Olímpic Internacional anuncia que Barcelona és 
proclamada Seu dels Jocs Olímpics del 1992.

1986-1992
Barcelona es transforma amb grans infraestructures:

Rondes
Túnels de Vallvidrera

Barcelona oberta al mar
Vila Olímpica
Nou aeroport

1992
Els millors Jocs Olímpics de la història

1992-2015
Barcelona prestigi a nivell internacional
Un lloc entre les millors ciutats del món

Barcelona admirada i admirable
Goig i orgull de tots els catalans

2015
Canvi radical. Una alcaldessa sorgida de l’agitació social posa punt 

fi nal als anys de glòria, progrés i prestigi.

Barcelona inicia el trist camí de l’autodestrucció i decadència.
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Alcaldessa Ada Colau
El procés independentista i

la perversió de la democràcia

2015. Eleccions municipals
Els enfrontaments “patriòtics”

Independentisme SÍ - Independentisme No

i interessos personals i de partit
donen l’alcaldia a la Senyora Ada Colau,
coneguda com agitadora social (PAH).

Les seves “prioritats” posen punt i final a 76 anys de lluita i d’èxit.
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La Barcelona del NO!
NO al Mobile World Congress, que malgrat tot ha seguit endavant.

NO als hotels de gran luxe Four Seasons i Hyatt, que havien de 
portar a Barcelona turisme de qualitat i de prestigi.

4000 llocs de treball perduts.

Centenars de milions d’euros d’inversió extrangera 
que no han vingut.

NO al Museu de l’Hermitage.

No a la Subseu d’un dels museus més importants del món.

No a un edifici dissenyat per l’arquitecte japonès Toyo Ito.

No a una aportació privada que enriquiria el patrimoni 
artístic i cultural de Barcelona.

No a un reclam turístic d’alt nivell.

NO a l’ampliació de l’aeroport, que aportaria una inversió de 1700 
milions d’euros, la creació de milers de llocs de treball i la conversió 
de l’aeroport del Prat en un Hub internacional.

NO al temple de la Sagrada Família, perquè és una “Mona de Pasqua”. 
Cal que pagui llicència d’obres com qualsevol edifici comercial, malgrat 
que sigui el sisè monument més visitat del món. 3,5 milions de visitants 
que reporten grans beneficis econòmics a tota la ciutat.

NO al bus elèctric, econòmic i no invasiu.

NO a la Barcelona admirable i admirada.



8

La Barcelona que hem perdut

Durant el seu mandat 2011-2015, l’Alcalde Xavier Trias havia previst 
dur a terme tres obres principals:

1. Nou disseny urbanístic de la Diagonal

2. Remodelació de la Gran Via

3. Cobertura de les rases de la Ronda de Dalt i de la Gran Via 
des de Glòries fins el terme de Sant Adrià

Diagonal
Només es va poder dur a terme el tram de Plaça Macià fins el 

Passeig de Gràcia. El resultat és una millora urbana importantíssima. 
Només cal comparar-la amb la Diagonal antiga que tenim després del 
Passeig de Gràcia.

Gran Via
El nou disseny previst, similar a la Diagonal, seria encara més 

espectacular, atès que la Gran Via és més ample. 

El resultat urbanístic seria una avinguda fascinant.

Cobertura de les rases de la Ronda de Dalt i de 
la Gran Via tram Glòries-Sant Adrià

Amdues obres donarien lloc a dues Avingudes espectaculars, 
en benefici dels veïns i satisfacció i orgull de tots els ciutadans de 
Barcelona.
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Dues vegades set anys

Primers set anys. 1986-1992
El 18 d’octubre de 1986 a la ciutat suïssa de Lausana, seu del Comitè 

Olímpic Internacional, el President Joan Antoni Samaranch llegeix la 
proclamació de Barcelona com a Seu dels Jocs Olímpics de 1992.

Aquell dia comencen set anys de frenessí constructiu.

Barcelona es transforma totalment:

Instal·lacions esportives de tota mena:

Estadi Olímpic
Palau Sant Jordi

Infraestructures Urbanes:
Nou aeroport

Rondes
Túnels de Vallvidrera

Barcelona oberta al mar
Port Vell

Vila Olímpica

La Millor Barcelona de la història

Segons set anys. 2015-2022
La Barcelona de l’Alcaldessa Colau.

Què s’ha fet? Què s’ha construït?

De constructiu, res de res.

De destructiu, molt.

Gastar milions per destruir.

La Pitjor Barcelona de la història
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Avingudes de gran prestigi

PARÍS
Avenue des Champs-Élysées

BARCELONA
Avinguda Diagonal

Ben segur que a l’Avenue des Champs Elysées de París no hi haurà 
mai ferrocarrils urbans de superfície que malmetin l’elegància i la 
bellesa de l’Avinguda més característica de París.

Cables, vies i catenàries arran de l’Arc de Triomf és inconcebible.

Si un alcalde, per unir els dos extrems de la “banlieue”, volgués fer-
hi passar tramvies el Goven francès posaria el crit al cel i diria: 

– NO! Rotundament NO!

A Barcelona no és així.

El binomi Ajuntament-Generalitat ha decidit que és hora              
de posar fi a 138 anys d’història.

La Diagonal, al llarg de la seva vida ha conviscut amb tota mena 
de règims. Cap dels anteriors s’havia plantejat la destrucció flagrant, 
però ara ha arribat l’hora: “C’est fini”. 

És increïble, però la història farà justícia.
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Tres fites històriques

1872
El tramvia s’instal·la a Barcelona

1971
La nit del 18 de març Barcelona diu adéu 

a l’últim tramvia

2022
Trist retorn al passat.

L’Alcaldessa Ada Colau reinstal·la el tramvia 

destruint la Diagonal 
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El tramvia, trampa per un president

El fet que el Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya hagi donat suport a l’Alcaldessa Ada Colau per destruir la 
Diagonal, no és pas una bona notícia, ni per Barcelona ni pel conjunt 
de Catalunya.

Vol dir, ni més ni menys, que el nostre President es posa al nivell 
de la Senyora Alcaldessa, que com hem vist ha destruït, empobrit i 
desprestigiat Barcelona.

Demanem al nostre President que repassi i avalui tot el que 
Barcelona ha perdut en els set anys que la Senyora Colau porta com 
alcaldessa.

Si li sembla bé, és una mala notícia i si li sembla malament,     
i malgrat tot li dóna suport, és encara pitjor.

La Senyora Colau és probable que l’any vinent deixi l’alcaldia però 
el nostre President té tota una vida política per endavant i li desitgem 
que la conservi, però aquest no és el camí. 

Font: La Vanguardia, 8 de març de 2022
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Un engany anomenat tramvia

L’eufòria del tramvia parteix d’un gravíssim error. Es vol fer creure 

que la solució del transport urbà a Barcelona és poder anar directament 

de Badalona al Baix Llobregat però no és així. La funció del tramvia és 

acostar la perifèria a la ciutat de Barcelona i no travessar-la brutalment.

El tramvia, tal com està, ja acompleix la seva funció. El ciutadà que va 

del Baix Llobregat o de Badalona a Barcelona, quan arriba a la ciutat, 

es troba en la mateixa situació que els veïns que viuen en aquella zona, 

és a dir, que per anar a Sant Gervasi, Ciutat Vella, el Port o a qualsevol 

altra part de la ciutat, ha de prendre un mitjà de transport que hi vagi. 

El tramvia no és un taxi ni un servei porta a porta i, quan es sobrevalora, 

el resultat és el desastre total i un grandíssim engany. 
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Tres noms propis

Alcalde Jordi Hereu

Va tenir la trista idea de voler fer passar el tramvia per la Diagonal, però 
al mateix temps va tenir l’honestedat i l’elegància democràtica de fer una 
consulta ciutadana.

El resultat va ser contrari a la seva proposta en gairebé un 90% dels vots.

Un clam popular es va fer palès
“La Diagonal no es toca”

Alcaldessa Ada Colau

L’any 2015, en els primers dies del seu mandat, la Senyora Colau, amb 
aquell famós “Sí o sí” va anunciar, de nou, la implantació del tramvia per 
la Diagonal. Preguntada sobre si també faria una consulta com havia fet el 
Senyor Hereu, va respondre que no, perquè el projecte ja formava part del 
seu programa electoral.

Ingeniosa manera d’eludir l’opinió ciutadana, màxim si tenim en compte 
que només tenia onze regidors sobre un total de quaranta-un.

President Pere Aragonès

Tenia dues opcions, donar valor a la consulta democràtica de l’alcalde 
Hereu o fer seva la imposició autoritària, personalista i antidemocràtica de 
l’alcaldessa Ada Colau.

Tristament per la ciutat de Barcelona ha triat com a bona la proposta 
destructiva de la Senyora Ada Colau.

A molts ciutadans el nostre President ens ha decebut.

Alcaldessa i President ocuparan 
una de les pàgines més tristes 
de la història de Barcelona.

Alcalde Jordi Hereu
Alcaldessa Ada Colau

President Pere Aragonès 
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2022
Bus elèctric NO

Tramvia SÍ

El President de la Generalitat 

dóna total suport a l’alcaldessa

Punt i fi nal: la Diagonal sentenciada !!!

Durant set anys ciutadans, escriptors i periodistes de prestigi han 
manifestat el seu rebuig i desacord en la implantació del tramvia amb 
arguments clars i contundents.

Tot ha estat inútil.

Felicitats Senyora Colau

Com a record li oferim l’últim escrit aparegut als mitjans. 

El signa Lluís Permanyer. La Vanguardia, 14-15 d’abril de 2022.

138 anys d’història
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Carta als barcelonins del segle XXII

Estimats conciutadans del futur:

Avui, un dia qualsevol de l’any 2022, els barcelonins estem tristos 
i desolats.

L’Avinguda Diagonal, que a l’any 2015 va ser condemnada per 
l’alcaldessa Ada Colau, ja té confirmada la sentència.

El tramvia, autèntic ferrocarril urbà la destruirà per sempre més.

Amb el compliment de la sentència s’acabaran 138 anys de vida 
d’una de les icones de Barcelona.

La Diagonal ha sigut una de les Avingudes més boniques d’Europa.

Moltes ciutats haurien volgut tenir un passeig semblant. 

La Senyora Ada Colau per a dur a terme la desfeta, ha gaudit de la 
complicitat de les més altes autoritats del país.

Entre tots han escrit una de les pàgines més tristes de la història 
de la ciutat de Barcelona. 


