
Necessitem transformar l’avinguda Diagonal per a lluitar contra 
el canvi climàtic: més espai per als vianants, per als ciclistes i per 
als mitjans de transport col·lectiu. Una Diagonal que ens permeti 
moure’ns de forma més respectuosa amb el medi ambient. 

Què pots fer
Entre el 10 i el 16 de maig de 2010 podràs votar en el 
referendum entorn el Projecte de Reforma de l’Avinguda 
Diagonal de Barcelona organitzat per l’Ajuntament a favor 
que es faci la reforma. 

Més informació
www.greenpeace.es	 														www.diagonal.cat

TRAMsforma’t fem VIA



La	Diagonal	que	tenim	avui
• Es dedica més del doble d’espai públic als cotxes que als 

vianants i gairebé deu vegades més que a les bicicletes. 
• Només a l’àrea metropolitana moren cada any més de 3.000 

persones com a conseqüència de la mala qualitat de l’aire: 70 
vegades més que en accidents de trànsit a Barcelona.

• L’accidentalitat viària de la Diagonal és un 141% superior a la 
mitjana de la ciutat.

• El carril bus està esgotat per col·lapse i lentitud: la seva 
velocitat comercial a la Diagonal és de tan sols 8 km/h.

La	Diagonal	que	volem
• La mobilitat en vehicle privat no s’ha de desviar pels carrers 

de l’Eixample, sinó reconduir-la cap a mitjans de transport 
col·lectiu. 

• És imprescindible reforçar el transport públic dins i fora de la 
Diagonal.

• La Diagonal ha de garantir una mobilitat per a tothom, amb o 
sense permís de conduir. 

Sabies	que?
A Catalunya, el transport és el responsable del 28% de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. La meitat es deu als 
cotxes. 

És calcula que Catalunya perd l’1,5% del seu PIB en 
congestió i el 4% del seu PIB a causa del canvi climàtic, 
accidents i contaminació. 

Una persona que es desplaça amb cotxe emet tantes 
emissions de CO2 com cinc persones que es desplacen amb 
autobús o tramvia. 

Les inversions realitzades per a potenciar el transport públic 
generen el doble de llocs de treball que les destinades al 
transport particular. 


