Moció de la CUP per a superar el model estigmatitzador i criminalitzador de la
pobresa i de les mobilitzacions socials de l’actual Ordenança de Civisme de
Manlleu
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 13 de març de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat a instància de la CUP
la següent proposta de resolució sobre pobresa i desigualtat:
“Proposta de resolució núm. 4
Derogació ordenances de civisme i determinats plans de seguretat
A conseqüència de les polítiques neoliberals d’austeritat i retallada de prestacions socials,
les ordenances de civisme, els plans de seguretat i determinades pràctiques policials,
estigmatitzen, sancionen i penalitzen les persones en situació de major vulnerabilitat. És
per aquest motiu que s’insta als municipis i a la Generalitat a que eliminin totes aquelles
disposicions de les seves ordenances de civisme o plans de seguretat que, basades en el
populisme punitiu, alenin la criminalització de la pobresa.”
Ja des llavors des de la CUP hem anat posant reiteradament damunt la taula la necessitat de
superar l’encara actual ordenança de civisme de Manlleu, ja que té un clar enfocament
sancionador, repressor i estigmatitzador tant de la pobresa com de les mobilitzacions socials i
substituir-la per noves eines més educatives on la mediació, la resolució de conflictes i la
potenciació de l’ús de l’espai públic en siguin l’eix vertebrador.
És per aquest motiu que proposem promoure el debat públic a l’entorn dels usos de l’espai públic
que permeti la incorporació del major nombre possible de persones a la reflexió col·lectiva del dret
a la ciutat. Tenim el repte conjunt de buscar fórmules perquè l’espai públic serveixi per reteixir el
vincle social i veïnal.
Prohibir i sancionar accions com agafar menjar dels contenidors, la manca d’higiene, rentar-se a
una font pública o practicar la mendicitat, a part d’estigmatitzar i culpabilitzar la pobresa no té cap
mena d’efectivitat a l’hora de resoldre aquestes problemàtiques, només assenyala les
conseqüències i oculta i invisibilitza l’arrel del problema.
Si volem que Manlleu sigui una ciutat educadora els nostres parcs també han d’esdevenir espais
educatius i cal superar el model actual on a través de l’Ordenança de Civisme i de cartells situats
a bona part dels parcs de Manlleu es prohibeix jugar als infants.
L’ordenança de civisme fa també una tutela inacceptable del dret a la manifestació i a la
mobilització. Volem un Ajuntament que faci d’altaveu de les lluites que es donen a la nostra
població i que faciliti l’autoorganització popular enlloc de reprimir-la.
I podríem continuar amb les sancions previstes per estendre la roba a llocs visibles des de la via
pública -quan no tothom té més lloc per fer-ho-, o la prohibició de posar cadires a l’espai públic.
Una pràctica d’allò més estesa quan veïnes i veïns treuen cadires a la fresca els vespres d’estiu.

A més, aquesta ordenança es queda molt curta en altres aspectes: no aborda accions necessàries
per prevenir el bullying ni les conductes sexistes i agressions masclistes; no compta amb una
perspectiva feminista; no contempla accions concretes i eficaces per garantir els drets de les
persones LGTBI i no preveu mesures per combatre l’homofòbia a la nostra població.
Gairebé tres anys més tard de la resolució aprovada pel Parlament abans esmentada, i sense que
aquest Ajuntament hagi realitzat passos efectius per donar-hi compliment tot i les reiterades
peticions efectuades per part de la CUP durant tot aquest temps, a través d’aquesta moció
proposem els següents:
ACORDS:
PRIMER. Eliminar immediatament de l’actual Ordenança de Civisme de Manlleu els articles que
estigmatitzen, criminalitzen, reprimeixen o sancionen tant la pobresa com les mobilitzacions
socials. Una taula de treball formada per tots els grups municipals determinarà quins són aquests
articles.
SEGON. Promoure el debat públic sobre els usos de l’espai públic que permeti la incorporació del
major nombre possible de persones a la reflexió col·lectiva del dret a la ciutat.
TERCER. Elaborar en el termini de 6 mesos noves eines alternatives que ens permetin afrontar
els principals reptes socials que té Manlleu passant de l’actual model sancionador, repressor i
estigmatitzador, tant de la pobresa com de les mobilitzacions socials, de l’Ordenança de Civisme,
a un nou model més educatiu on la mediació, la resolució de conflictes i la potenciació de l’ús de
l’espai públic en siguin l’eix vertebrador.

