Prohibit agafar menjar dels contenidors, jugar a pilota i posar cadires?
Fa ja més de dos anys, el març de 2014, el Parlament va aprovar per unanimitat una resolució
sobre pobresa i desigualtat que incloïa un apartat, a proposta de la CUP, que instava a revisar les
ordenances municipals "perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització de persones en
situació d’alta vulnerabilitat i 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.
Creiem important iniciar un procés participatiu de debat 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 re-teixir 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.
Ens avergonyeixen els cartells que inunden els nostres parcs on es prohibeix jugar als infants (a
pilota, amb monopatí, etc.) i, a més, sense cap tipus d’explicació de quins són els motius de la
prohibició. Si volem que Manlleu sigui una ciutat educadora els nostres parcs també han
d’esdevenir espais educatius: substituïm aquestes prohibicions per arguments i indicacions de
quins són els usos pels quals està pensat l’espai en qüestió i on es poden desenvolupar certes
activitats amb més facilitats.
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 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. Qui no ha
tret cadires a la fresca els vespres d’estiu per fer-la petar amb el veïnat?
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.
A Manlleu hem anat perdent, els últims anys, figures importantíssimes com les educadores de
carrer, les informadores juvenils o el Punt d’Informació Jove Sidral. Tenim una àrea de jovent
desmantellada i ens manquen figures mediadores del tot necessàries si volem recuperar l’espai
públic i abordar els reptes col·lectius que tenim com a poble des d’una perspectiva pedagògica i
transformadora.
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