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1. Introducció 

 

Ens disposem a analitzar la situació que estan vivint els manters a la ciutat de 

Barcelona. Per poder entendre aquesta situació hem de veure d'on venen i perquè 

els hi passa el què els hi passa. 

Des de temps enrere, Barcelona i altres ciutats d'Espanya, es troben en una 

problemàtica amb un sector d'immigració. Hi ha una gran afluència de persones que 

fugen de la misèria que pateixen, sobretot a l'Àfrica, que viatgen d'una manera 

paupèrrima cap a Europa, i en concret cap a Espanya. 

Quan arriben aquí ho podem veure, únicament cal que passegis per Plaça 

Catalunya, per saber que són perseguits, vexats, insultats i que en cap cas s'estan 

complint els decrets de la carta de drets humans. Aquí es produeix una situació de 

conflicte, on els manters cansats ja de tot el que han viscut, decideixen prendre 

decisió en el tema. 

Estem veient que estan havent-hi manifestacions a la presó de la Model perquè 

alliberin a cinc manters que continuen tancats allà. I encara hi ha un manter reclós 

en el CIE de Zona Franca. Parlen d'una política de racisme i una exclusió de la 

societat sense cap mena de possibilitat, real i amb garanties, que pugui fer garant 

els seus drets. La notícia va saltar a tots els diaris. Tenim exemples varis com la del 

El diario, que a dia 31/07/2016 amb la noticia ‘Els manters porten davant de la presó 

Model de Barcelona la seva indignació per les detencions’, varen denunciar la 

situació que vivien els manters.  

Ens trobem que són gent que fuig de la misèria, de la guerra i de la gana. Que 

deixen família, amics, cultura i el seu país enrere per poder buscar un futur per 

poder viure d'una manera digna. La pregunta resideix per què es troben en aquesta 

situació. 

Les seves terres han estat massacrades, han estat pastura de les barbàries de 

l'imperialisme i el colonialisme, les seves terres han estat dividides i enfrontades per 

interessos econòmics, els han arruïnat venent armament perquè puguin defensar-se 

de les guerres que ells han provocat, han devastat tot el que tenien... Inclús així 

encara dins d'Europa continuen havent-hi discursos de preferència nacional, 

discursos de dretes i exclusius pels pobres. Perquè no ens podem enganyar perquè 
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els discursos feixistes que predominen en aquest sistema no ataquen a l'immigrant, 

sinó que ataquen al pobre. Volem inversors estrangers en 

aquest país, però no volem immigrants que fugen de la guerra i de la desesperació? 

Hipocresia. 

Davant d'aquesta gran farsa que està muntada hem pogut observar moviments que 

floreixen a Barcelona per fer front a aquesta onada racista. Hem pogut veure com 

s'ha consolidat. 

 

2. Estat de la qüestió: coneixement existent 

sobre la temàtica 

El terme informal “Top manta” apareix a finals del segle XX i fa referència a la venda 

il·legal de productes al carrer. Els productes més venuts són CD musicals, DVD de 

vídeos comercials o pel·lícules i samarretes falsificades.  

 

Foto extreta de cmdsport.com (diari digital) 

Així doncs, l’anomenada venda irregular al carrer no és un fenomen nou. En els 

últims anys, principalment durant l’època d’estiu i com a conseqüència de la crisis 

econòmica ha ressorgit aquesta mena de comerç. La gran afluència de vianants, 

sobretot turistes, per certes vies de la ciutat incrementa la possibilitat del negoci, per 

tant, hi ha carrers especialment atractius pels col·lectius que es dediquen a la venda 

ambulant irregular. Bona part de les persones que es dediquen al top manta, han 

arribat a l’estat espanyol entre el 2008 i el 2011 segons les dades de l’ajuntament de 

Barcelona. La majoria doncs, no disposen de permisos de residència ni de treball. 

D’aquesta manera, no es poden guanyar la vida de cap formal legal.  

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tdemo/imi/index.htm
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tdemo/imi/index.htm
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Llavors aquí, és quan ens trobem en un carreró sense sortida, moltes de les 

persones que emigren a Europa ho fan per motius econòmics, és a dir, la possibilitat  

de guanyar-se la vida d’una forma més digna i fàcil que al seu país. També ho fan 

per motius polítics, ja siguin guerres, falta de drets, males condicions de vida... Un 

cop arriben aquí, després de totes les dificultats que comporta, es troben amb que 

no poden treballar ja que no tenen els permisos de residència. És a partir d’aquesta 

situació que moltes persones opten pel Top manta.  

El top manta, doncs és il·legal perquè es venen productes falsificats, en un espai no 

autoritzat per fer-ho, sense declaració a hisenda de l’activitat i sense els permisos 

corresponents per dur a terme aquesta activitat comercial. 

Malgrat sigui un tema molt recurrent als mitjans de comunicació, es calcula que a 

Barcelona hi ha un total de 400 manters a l’època estiuenca, encara que alguns 

partits polítics intentin treure rèdit d’un tema tan delicat, i intentin fer el problema 

més gran del que les dades reals i contrastades ens mostren. 

A continuació, podem observar un conjunt de dades per apropar-nos de manera 

objectiva a la realitat que es viu a Barcelona. Aquestes dades són extretes d’un 

estudi que es va fer des del Servei de Gestió de Conflictes (SGC) l’Ajuntament de la 

ciutat, a demanda de la Primera Tinença d’Alcaldia, en que es realitzà una 

intervenció de Diagnosi Social respecte el fenomen de la venda ambulant a la ciutat 

de Barcelona (02/02/15 al 23/03/15 de 553h), en horaris d’intervenció situats entre 

les 08h i les 07h, de dilluns a diumenge (pàgina 14). 

amb converses amb 210 persones que duien a terme aquesta activitat: 

 

● La venda irregular es concentra a zones d’influència turística. 

● La venda ambulant permet uns ingressos mínims per fer front a les  despeses 

bàsiques individuals.    

● El producte de venda es caracteritza pel seu baix cost / qualitat possibilitant 

d’aquesta manera la compra per part d’un ampli perfil de compradors. 

● La principal tipologia de clients, són turistes 

● No es detecta una estructura de xarxa jerarquitzada ni cap presència de 

 màfies. L’única organització que existeix és per amagar-se dels cossos 

de seguretat.    
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● L’adquisició dels productes es realitza majoritàriament al polígon industrial 

 de Badalona sud.    

● Els establiments comercials no defineixen els venedors ambulants com a 

 conflictius, encara que no desitgin la seva presència.   

 

2.1. Tòpics i prejudicis sobre els manters 

 

El passat 11 d’octubre, uns quants components del grup vam assistir a Can Batlló a 

una xerrada que organitzava el Sindicat Popular de Manters per celebrar el seu 

primer any de vida. Allà vam poder contrastar alguns del tòpics que tenim sobre els 

top manta. 

 

<< Darrere dels manters hi ha nombrosos grups mafiosos >> 

Som nosaltres mateixos que ens ajudem entre nosaltres per comprar i vendre 

mercaderia al carrer. Som una família entre nosaltres. Hem de fer quelcom per 

sobreviure i és totalment fals que tenim màfies darrere nostre. 

 

<< Els manters perjudiquen al petit comerç >> 

Mentida, nosaltres no venem els mateixos productes ni aquests tenen una qualitat 

semblant, qui realment està fent mal són les grans empreses i multinacionals que 

exploten els joves de països pobres i després rebenten els preus d’aquí. 

 

<<Els manters són violents i provoquen a la policia>> 

No som violents, més aviat el contrari, la policia ens provoca i ens pega com si no 

fóssim humans. Com provocaré jo a un policia si no tinc papers, en sortiria 

perjudicat... 

 

 

 

Qui és qui en l'elit del sector del comerç que lidera la campanya contra la venda 

ambulant a Barcelona? 
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Per poder donar resposta a la següent pregunta vam estar buscant una serie de 

dades i informació per tal d’aclarir quines associacions de comerciants lideren 

l’inicativa contra el “ top manta”, hi vam trobar l’article Qui és qui en l'elit del sector 

del comerç que lidera la campanya contra la venda ambulant a Barcelona? del diari 

La Directa on ens ho aclaria. 

 

Els portaveus de les associacions de comerciants que impulsen la iniciativa contra el 

fenomen 'top manta' no tenen establiments al barri de la Barceloneta. La majoria 

regenta negocis d''alt standing' al passeig de Gràcia, el Portal de l'Àngel o Sarrià. 

Són tres les associacions que han aparegut les últimes setmanes als mitjans de 

comunicació en representació dels botiguers: Barcelona Oberta, la Fundació 

Barcelona Comerç i la Confederació del Comerç de Catalunya (CCC). Miquel Àngel 

Fraile, exsecretari general de la CCC, liderava la major bel·ligerància contra els 

venedors ambulants, però a finals del mes de maig la seva veu va desaparèixer dels 

mitjans de comunicació. Fraile va ser fulminantment destituït per la seva "mala 

gestió", segons va informar la junta entrant de l'entitat. Qui durant vint anys ha fet de 

portaveu de la patronal catalana del comerç havia pronunciat frases com: "els 

manters són un sistema mafiós organitzat" o "si per no trobar feina, tots els 

ciutadans féssim actes delictius, això seria la selva".  

 

Després de llegir l’article, penso sobre la formació de les associacions de 

comerciants contra el fenomen “top manta”, comerciants amb negocis d’alt standing, 

amb guanys econòmics estables hi amb un bon nivell de vida. Segons aquests 

paràmetres, la venda ambulant no els perjudica en cap cas, però són ells els 

principals promotors d’aquesta campanya. Podriem dir què és una qüestió 

d’interessos o és purament racisme, ja què els principals perjudicats o els que 

tindrien més dret a manifestar-ho són aquells treballadors de petits establiments i 

amb productes semblants als del “top manta”. 

 

 



 

Educació Social: Interrogants i reptes de futur    Curs 2016/2017 

Grau d’Educació Social 

 

-7- 

2.2. Badalona, epicentre de la distribució 

A continuació compartirem una notícia que vam trobar sobre la provinença dels 

productes que venen els venedors ambúlants per tal de clarificar tots aquells dubtes 

o idees erròneas que poguem tenir. L’article s’anomena Greuges, tòpics i mentides 

sobre el top manta del diari La Directa. 

 

Les botigues de souvenirs i els manters tenen el mateix proveïdor. L’origen de 

tots aquest materials es trobava al polígon Badalona sud. La superfície que ocupen 

les centenars d'empreses especialitzades en la venda i la distribució a minoristes és 

equiparable a la de Mercabarna. 

 

Foto extreta de la notícia del Periódico. (Diari digital) 

 

 

 

Un gran cartell dóna la benvinguda a la clientela: Merca China Internacional. La 

senyalització està escrita en català i xinès. A l'avinguda del Maresme, un dels 

principals eixos viaris del polígon, es detecta un flux continu de camions, furgonetes 

i cotxes particulars. La semblança amb els productes originals és extraordinària, 

però no duen estampat el logotip de la marca o el pin de metall en el cas de les 

bosses de mà. En llenguatge tècnic, s'anomenen rèpliques i no falsificacions. La 

diferència és subtil, però, en molts casos, la judicatura entén que no hi ha delicte si 

no hi havia “la voluntat d'enganyar el consumidor”. Sí, després de comprar el 
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producte al majorista, el venedor hi afegeix l'estampació d'un logo de Nike, per 

exemple, aleshores la peça passa a ser considerada una falsificació. 

 

Sempre s’ha dit que el fenomen “top manta perjudicava al petit comerç, que venien 

productes falsificats a un preu més ecònomic, que els hi treien la clientela, però 

gràcies aquesta noticia, sabem que l’origen dels productes és el mateix, per tant 

totes les idees erròneas que em sentit o ens han inculcat són totalment falses. 

 

2.3. Moviments veïnals 

A continuació mostrarem una serie de reclamacions que és plantejen els veins de 

Barcelona cap a les institucions per tal de millorar la situació. La informació és 

extreta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (favb). 

 

El més colpidor de trobar-se en un indret on centenars de persones intenten vendre 

el que tenen sobre la manta no és l'impacte econòmic que té aquesta activitat a la 

ciutat, un impacte magnificat per alguns sectors comercials. El més colpidor és que 

et trobes amb la punyent realitat d'unes persones condemnades a malviure per l'únic 

fet de no ser ciutadanes. Aquest cara a cara es dóna molt sovint entre dues 

persones “de fora”: un immigrant i un turista que es troba davant d'una Barcelona 

que no sortia a les guies. 

És sabut per tothom que amb els fenòmens complexos, com el de la venda 

ambulant, l'actuació estrictament policial no soluciona els problemes de fons. En 

alguns punts concrets, com l'avinguda de Joan de Borbó podria, si s'acompanya 

d'altres mesures, resoldre un problema real sobre l'ocupació de l'espai públic i les 

molèsties que genera al veïnat. Tanmateix, aquestes actuacions dissuasives només 

condueixen a la reubicació de l'activitat en altres espais, traslladant el problema 

sense resoldre’l. Calen mesures de justícia humanitària 

Tal i com denuncia la campanya "Papers sense contracte", les persones que es 

dediquen al “top manta” es troben en un bucle pervers que les condemna a no poder 

tramitar el seu arrelament social perquè no tenen un lloc de treball, i aquest no està 

al seu abast perquè no estan regularitzades. Una situació que les empeny, 
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irremeiablement, a sobreviure a través de la il·legalitat, i el “top manta” és, 

segurament, una de les activitats més dignes que poden fer. 

Certament, és criticable que els turistes comprin unes bambes sense pagar l'IVA, 

però hores abans d'arribar, en el seu creuer, també han pogut fer el mateix en alta 

mar. El lloc (sigui un creuer, sobre la manta o en una botiga) és factor de legalitat, 

en canvi, l'explotació infantil que hi pot haver en la fabricació d'aquestes bambes no 

les fa il·legals. El monopoli de qui té el negoci és qui marca les regles del joc. 

Davant de situacions complexes com la de la venda ambulant irregular, que són un 

reflex de dinàmiques d'un món globalitzat que facilita el moviment de mercaderies i 

posa fronteres a les persones, no hi ha solucions fàcils. Però des del moviment 

veïnal sabem que la paralització vol dir acceptació, i per això reclamem: 

  

● Al govern central: Cal qüestionar-se d'una vegada la Llei d'Estrangeria i les 

traves per a la regularització dels “sense papers” que fa tant de temps que 

reclamem des dels moviments socials. Un tema que malauradament els 

nostres polítics no posen a l'agenda a l'hora de negociar un nou govern.  

● Al govern de la Generalitat: Cal que apliqui la resolució del Parlament del 

10/03/16 que obre una via de regularització a través de l'empara d'una 

associació d'utilitat pública.  

● A l'Ajuntament de Barcelona: En comptes de posar banderoles indicant que 

la gent no compri en mercats il·legals, ha de reforçar una altra bandera, que 

és la de fer tots els esforços possibles per dignificar la situació d'aquestes 

persones. El programa social emprès pel consistori amb la creació de 40 llocs 

de treball és lloable, però òbviament insuficient. Cal dialogar amb els propis 

manters. (A molts d'ells ja els hi agradaria poder pagar un 0'55€ per un m2 de 

1sòl públic al dia com ho fan els bars per a les seves terrasses). 

● Als sectors de comerciants que critiquen la venda ambulant i als actors 

polítics que, de manera interessada, han posat a l'agenda aquest tema, els 

hi hem de dir que han d'assumir que aquest és un assumpte polièdric. Són 

preocupants i sovint tenen un tuf racista les crítiques al “top manta” quan no 

van acompanyades de la demanda d'una sortida digna per a aquestes 

persones.  
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● Als responsables polítics dels cossos de seguretat (Guàrdia Civil, 

Mossos i Guàrdia Urbana). Una cosa és la preservació de l'espai públic o la 

lluita contra les màfies. Però una altra és la repressió contra aquest col·lectiu, 

que en masses ocasions ha comportat l'entrada al CIE i l'expulsió del país.

  

● No podem acceptar de cap manera la reobertura del CIE de la Zona Franca. 

L'Ajuntament fa el que pot per frenar-lo. El Parlament de Catalunya també hi 

està en contra. Nosaltres ens preguntem: ¿Com podem parlar en el nostre 

país de sortides “unilaterals”, en abstracte, quan no som capaços d'impedir 

imposicions concretes? Toquem de peus a terra i enterrem per sempre el 

CIE. Per aconseguir-ho, com en tantes altres coses, cal que els moviments 

socials mostrem tota la nostra musculatura. 

 

3. Reptes i interrogants que planteja aquesta 

temàtica per l’àmbit de l’Educació Social 

El passat divendres, dia 2 de desembre, vam anar a fer una entrevista i una xerrada 

amb l’Ulises, un dels Coordinadors del Sindicat de Manters de Barcelona, qui ens va 

estar explicant la situació actual dels manters i de la venda ambulant pels carrers de 

la ciutat, i com estava el panorama actual d’aquesta venda ambulant. Tot i que ens 

va atendre molt amablement, val a dir que va mostrar especial interès a que 

l‘entrevista no li fèssim només a ell, sinó que la fèssim als propis manters, als qui de 

veritat viuen dia a dia la realitat de la seva feina, la repercussió que aquesta té, el 

tracte cap al seu propi col·lectiu i les conseqüències que pot tenir aquesta feina. El 2 

d’octubre 2015, doncs, es constitueix sindicat popular de venedors ambulants amb 

90 afiliats. Ara aquest Sindicat ja té més de 160 persones afiliades. És un Sindicat 

popular no oficial i basat en principis comunitaris, que no demanen papers ni quotes 

i que defensa el dret a la venda al carrer. Lluita contra el racisme i la discriminació. 

Pel que va explicar l'Ulisses, aquest Sindicat té la idea de seguir durant molt anys 

encara, ja que veu que tant per part del govern, com de l’Administració o de la 

pròpia Generalitat no hi ha implicació ni voluntat de fer canvis i millorar o, si més no, 

intentar resoldre aquesta situació i problemàtica amb la que es troba el col·lectiu de 
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manters. Alguns dels fets que qüestionen són, entre d’altres, la repartició de l’espai 

públic per a la venda ambulant i el discurs de Refugees Welcome. En aquest segon 

cas es tracta de la coneguda campanya de benvinguda a les persones refugiades. 

Ells creuen que mentre s’està donant tant de recolzament a persones que venen de 

fora 

a buscar ajudes, a ells se’ls deixa oblidats. De fet, l'Ulisses va dir que els manters 

eren “el col·lectiu oblidat de Barcelona”. El primer, i potser per a ell el més important, 

va ser el de vincular els col·lectius a altres lluites, és a dir, generar consciència 

sobre aquesta situació i que creixi la lluita mantera en tot l’estat espanyol. Va 

mostrar especial interès en deixar-nos clar que sense una consciència per part de 

tota la població, en especial de la població blanca i “de la classe mitja”, va dir, mai 

no es podria arribar a abordar aquesta problemàtica d’una manera convincent, 

eficient i eficaç que permetés la creació de xarxes i entitats que abordessin i 

s’impliquessin en aquest tema, i que el tractessin des de dins, és a dir, que no fossin 

persones externes al Sindicat, sinó que es relacionessin, que convisquessin amb els 

manters i que actuessin a favor dels seus drets, tant de treballadors com humans. 

Actualment es vol fer una xarxa estatal que ajudi a veure que les persones que es 

dediquen a la venda ambulant no són criminals, ni vénen droga a menors d’edat per 

treure un benefici il·legal, sinó que és gent que vol sobreviure, gent que, com 

tothom, ha trobat un treball, una feina que li pot donar uns ingressos que li permeten 

dignificar una mica més la seva vida. L'agrupació de manters és dels col·lectius que 

més criminalització ha patit, i sobretot aquest últim any, a tot l’Estat Espanyol. Per 

aportar una mica de llum a aquesta visió, hem de dir que ara aquesta col·lectiu ha 

recuperat la veu. Tenen un discurs sòlid, hi ha mitjans de comunicació que els 

segueixen i difonen les imatges, per una banda, que tothom coneix, la de la persona 

mantera venent al carrer, i per altra banda la que no tothom veu, la de la policia 

perseguint i agredint a aquestes persones pel simple fet de voler una feina que els 

permeti aconseguir un benefici per tirar endavant la seva vida. Actualment el 

col·lectiu de manters es fa notar dins la societat. Desobeeixen la realitat i la 

persecució de la seva feina com un aprenentatge basat en altres formes de lluita. La 

policia els agredeix amb violència, i s’han arribat a donar casos de morts, com va 

ser el d’un home que es dedicava a la venda ambulant a Reus. Aquest fet d’agredir-
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los amb forta violència, la policia ho veu quelcom natural i normal. La informació que 

ens va proporcionar l’entrevista realitzada ens va donar resposta a l’interrogant de si 

hi existia un sindicat o cooperativa que ja abordés els drets dels manters. A l’igual 

que 

ho va fer amb el de si aquest col·lectiu es veia assetjat per la policia, si rebien abús 

policial, com ara persecucions i/o violència. També ens van respondre la pregunta 

de si la policia classifica la gravetat d’il·legalitat la venda de certs productes més que 

d’altres, és a dir, si la venda d’un producte en concret pot ésser més greu que la 

d’un altre. La resposta és que no, la policia persegueix a tots per igual. Es 

criminalitza a tots els productes per igual. L’argument és que aquestes persones són 

il·legals i per tant, no poden vendre, i qualsevol producte que portin a la venda és 

il·legal. Per altra banda, seguim amb molts interrogant i reptes per respondre i per 

complir. Ens qüestionem quina resposta social i popular hi ha per part de la societat 

en el sentit de recolzament a aquest col·lectiu de manters. La gent que va caminant 

pel carrer i és testimoni d’un assetjament policial, fa alguna cosa? La qüestió penal 

també crea dubtes. Quines són les conseqüències d’aquesta venda ambulant, fins a 

quin punt és il·legal? Nosaltres només sóm conscients del que podem veure amb els 

nostres propis ulls, la contínua violència i persecució per part de la policia envers 

aquest grup de venedors ambulant, però no sabem què hi ha darrere de tot allò, 

quins mètodes utilitza la policia. Davant d’aquesta confrontació entre el negoci 

mercantil, on els manters són la clara i directa competència amb les botigues i 

mercats de carrer. El fet de no pagar impostos els té un pas per davant dels altres 

negocis, i això fa enfadar molt als propietaris d’aquests mercats. Aquest és un clar 

esdeveniment actual i que preocupa a molta gent, fins a on arribarà aquesta 

confrontació, quins límits marcarà?  
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Foto extreta de Diari “LaDirecta” 

 

 

Un altre dubte relacionat amb la competència mercantil entre ambdues vendes. Les 

botigues van notar una baixada de clientela amb la baixada de preus després de la 

crisi econòmica, a la qual els manters es van endur molta gent dels altres sectors de 

comerç degut als seus baixos preus. Finalment, tots sabem que el principal i 

primordial repte que tots tenim en la ment amb aquest tema, és el com abordar 

aquesta il·legalitat i abús policial i en certa forma social cap als manters. Per això 

ens podríem marcar un repte en forma d’interrogant; es podria arribar a un consens 

municipal per tal de pactar una regularització de venda d’aquest col·lectiu? Fer una 

mena de fira dels manters, on aquests prenessin el protagonisme un dia a la 

setmana. Un dia on tots els altres sectors comercials tanquessin la seva atenció al 

públic i deixessin via lliure als manters. I en canvi, tots els altres dies fos a l’inrevés, 

els manters marxessin. D’aquesta forma no hi hauria competència mercantils ni 

il·legalitat. 
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4. Actuacions d’èxit: aportant llum front a un 

futur incert 

 

4.1 SINDICATO POPULAR DE VENDEDORES 

AMBULANTES: 

El “Sindicato Popular de Venedores Ambulantes” va ser creat el 2 d’octubre del 

2015. Va néixer amb l’objectiu d’unir forces i lluitar contra la repressió policial que es 

troba dia a dia als carrers de Barcelona. 

El sindicat, més enllà d'una representació legal, vol convertir-se en un sindicat 

popular que busqui el reconeixement de la societat civil, amb voluntat d'agrupar, 

sumar i defensar els drets de les persones nouvingudes, contra el racisme i la 

persecució a la qual es veuen abocades. 

 

Foto extreta de la pàgina web oficial del “Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes” 

 

L’agrupament de venedors ambulant de Barcelona s’han fixat una sèrie d’objectius i 

premisses: 

  

● Lluitar contra el racisme i la discriminació que pateixen dia a dia.    

● Volen un sindicat sense capdavanters i amb assemblees i així aconseguir 

que totes les persones tinguin veu.  
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● Volen un sindicat que no demani papers, ni passaports, ni diners per formar 

part d’ell.    

● Volen un sindicat no només per africans, sinó per a totes les persones que 

venguin als carrers, independentment de la nacionalitat o color de pell. Un 

sindicat multicultural. 

● Un sindicat que dignifiqui al venedor com a treballador, perquè ningú ens 

insulti i maltracti, perquè ningú se senti avergonyit de ser manter.  

● Volen  un sindicat que parli per ells, ja que sempre els hi treuen la veu. 

● Un sindicat que ens defensi i lluiti per millorar les nostres condicions de vida, 

però amb dignitat i que no demani almoines ni regals de cap tipus.  

● Un sindicat que pugui parlar per sí mateix, amb el seu malestar i les seus 

disgustos. 

● Volen un sindicat que formi als seus integrants en la defensa dels seus drets i 

llibertats, que els organitzi i que els acompanyi.  

● Volen un sindicat que lluiti per regularitzar als seus companys.  

● Un sindicat que denunciï la repressió policial amb tota la seva força.  

● Volen un sindicat que trenqui amb la por a parlar, a lluitar i a resistir. 

 

4.2 PLA D’ACCIÓ TRANSVERSAL PER EVITAR LA VENDA 

AMBULANT NO AUTORITZADA AL CARRER – 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L’ajuntament de Barcelona ha iniciat un pla d’acció transversal per evitar la venda 

ambulant al carrer. Aquest pla es va posar en marxa el passat mes de juny del 2016. 

L’objectiu d’aquest pla és abordar el fenomen de manera integral i transversal. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona recalquen que no és una problemàtica només de 

la ciutat de Barcelona sinó que és un problema de moltes ciutats d’arreu d’Espanya i 

d’Europa. Per això, per portar a terme aquest projecte es van fixar molt en les 

actuacions d’èxit de les ciutats com New York, Vancouver o Durban.  

 

Volen abordar la problemàtica no només des de la perspectiva policial, sinó des d’un 

abordatge integral i transversal on s’incloguessin també propostes d’intervenció en 
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l’àmbit social (recursos socials, estrangeria, formació i ocupació), i en l’àmbit d’espai 

públic i seguretat. 

Segons l’ajuntament, aquest pla d’accions ha de permetre avançar cap a l’eradicació 

de l’activitat intensificant l’actuació policial i cap a l’apoderament dels que la 

impulsen a través d’un abordatge integral i transversal amb els objectius de: 

  

● Corresponsabilitzar les administracions i els municipis en l’abordatge d’aquest 

fenomen.  

● Tractament integral amb la intervenció dels diferents actors que formen part 

del fenomen.  

● Fomentar el consum responsable.  

● Mantenir l’actuació policial i millorar la coordinació entre els diferents cossos 

de seguretat.  

● Millorar l’atenció social de les persones vulnerables que hi ha darrere de la 

venda ambulant no autoritzada.  

● Treballar per la garantia dels drets bàsics.   

● Construcció d’alternatives i vies d’inclusió ocupacional per persones que 

 estan realitzant venda ambulant.  

● Dotar d’eines al veïnat i al comerç de la ciutat per evitar que el fenomen 

perjudiqui la seva activitat diària. 

Pla d’abordatge de la venda ambulant no autoritzada  

● Coordinació  amb la resta de municipis i administracions competents: Amb 

l’objectiu d’abordar a totes les ciutats catalanes (Sitges, Roses, Castelldefels, 

el Vendrell...) que estiguin patint la mateixa problemàtica i a més a totes les 

administracions públiques que tinguin competències en aquesta matèria.   

● Increment de l’actuació i coordinació dels cossos policials: L’Ajuntament 

mantindrà i intensificarà la pressió policial als espais amb més presència de 

venedors ambulants no autoritzats, així com també sobre els compradors.  

● Millora de l’atenció social de les persones vulnerables: L’Ajuntament ha 

dissenyat un circuit d’atenció específica, a través de l’increment de recursos a 

l’Oficina del Pla d’Assentament de Barcelona, amb l’objectiu de:  

● Conèixer i pal·liar les situacions d’alta vulnerabilitat no detectades i les 

necessitats personalitzades dels venedors ambulants. 
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● Oferir un pla  d’acompanyament per part dels Serveis Socials municipals per 

aquelles persones que es troben en situació irregular, garantint 

l’empadronament en les diverses modalitats (ja sigui en un domicili concret o 

sense domicili fixe), i els drets bàsics en l’accés als serveis de salut, recursos 

socials bàsics, necessitats alimentàries, allotjament temporal si escau, etc.

  

● Agilitzar els processos de regularització donant suport a la recerca de feina, 

l’obtenció de documents del país d’origen per la regularització, oferint 

assessorament jurídic, etc. 

● Motivar pel canvi d’activitat econòmica. 

● Millorar la informació del col·lectiu dels serveis disponibles a la ciutat. En 

aquest sentit  s’ha editat i distribuït entre el col·lectiu un fulletó informatiu en 

diferents idiomes on s’especifiquen els serveis als que poden adreçar-se per 

la cobertura de les necessitats bàsiques.  

● Treball conjunt amb els actors implicats en el fenomen: L’Ajuntament ha 

mantingut diferents reunions de treball amb les  entitats i moviments 

vinculats al fenomen; espais associats al comerç i turisme; espais econòmics 

i socials; i cossos de seguretat.  

● Foment del consum responsable: Campanya de comunicació destinada a 

dissuadir els possibles compradors d’adquirir productes que provenen de la 

venda ambulant no autoritzada. Aquesta campanya estarà integrada a la 

campanya de comunicació de convivència que ha preparat l’Ajuntament per 

sensibilitzar tant a la ciutadania de Barcelona, com als seus visitants, sobre la 

importància de mantenir actituds que fomentin la bona convivència i la 

seguretat. Els missatges principals de la campanya va dirigida tant als turistes 

i visitants, com als venedors ambulants no autoritzats i als comerciants, 

deixant clar que aquesta pràctica és il·legal a la ciutat.  

● Noves ofertes de 40 plans d’ocupació: La taula de la Ciutat va acordar definir 

un projecte de pla d’ocupació adreçat al col·lectiu dels venedors ambulants 

no regularitzats. En aquest sentit, en paral·lel a l’experiència que està 

realitzant Mercabarna gràcies al conveni signat amb l’Àrea de Drets Socials 

de l’Ajuntament, es crearan 40 plans d’ocupació adreçats al col·lectiu dels 
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venedors ambulants no regularitzats que s’iniciaran de manera immediata. 

Aquesta política activa d’ocupació pot esdevenir un instrument facilitador de 

la regularització, reactivació laboral i reciclatge professional. La durada del 

contracte de treball, modalitat d’obra i servei, és de 12 mesos, aplicant 

jornada completa (37,5 hores setmanals). La contractació al marc dels 

programes de Plans d’Ocupació sempre es complementa amb itineraris de 

formació tècnico-professionalitzador, prevenció de riscos laborals, 

competències clau i capacitació per a la recerca de feina.  

● Projecte cooperatiu: Model cooperatiu com a eina d’inclusió social com a una 

fórmula que garanteixi la inclusió sociolaboral. Aquesta fórmula suposa 

treballar des de l’apoderament de les persones implicades per tal 

d’incrementar la probabilitat de sostenibilitat en el temps de les alternatives i 

vies d’inclusió que es construeixin. El projecte parteix de l’identificació de les 

necessitats del col·lectiu específic i proposa un sistema d’intervenció 

cooperatiu per donar resposta a 3 factors clau com són la renda, els drets de 

ciutadania i xarxa, a través del desenvolupament d’un projecte de negoci 

totalment desvinculat a la venda de productes no autoritzats. Aquest projecte 

està dirigit a les persones amb una vulnerabilitat especial, amb un arrelament 

a la ciutat acreditat, i que presentin les capacitats necessàries per 

desenvolupar les tasques previstes. No és una resposta general per a totes 

les persones que actualment vénen de forma no autoritzada ja que és un 

grup divers que presenta graus de vulnerabilitat diversa, i moltes de les 

persones poden i han de recórrer als circuits d’inserció habituals. 

 

5. Implicacions per a la pràctica de 

l’educador/a social 

 

Pel que vàrem estar parlant amb l’Ulisses, l’home amb qui vàrem fer 

l’entrevista/xerrada el passat divendres 2 de desembre, en aquest Sindicat no tenen 

educadors/es socials. Són ells mateixos qui s’organitzen, qui proposen 

manifestacions i els qui s’autogestionen les seves zones de venda ambulant i 
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d’altres activitats de la vida diària. Pensen, d’altra banda, que d’alguna manera, si hi 

hagués la figura de l’educador social, hauria de sortir d’ells mateixos. Que s’haurien 

d’organitzar i fer possible aquesta figura d’educador/a social, però tenint molt clar 

que hauria d’ésser algú de dins del col·lectiu, ja que així, estaria “impregnat” de tota 

la problemàtica i la situació actual de la venda ambulant al carrer i la viuria de més 

aprop i, per tant, actuaria a favor d’aquesta situació i de com solucionar-la. Els que 

si que ens va dir Ulisses va ser que, si hi hagués educador, hauria d’entendre les 

necessitats de les persones que es dediquen a la venda ambulant, hauria de 

generar la informació, va dir Ulisses que “sobretot cap a la població blanca i classe 

mitja de la ciutat”, per tal que entenguessin que culturalment són diferents, que 

tenen altres dimensions de les necessitats, del dolor, del patiment, de la pobresa, 

etc. Aquesta figura d’educador, a més, hauria de tenir una visió des de dins del 

col·lectiu, per modificar els serveis socials, ja que els serveis socials d’aquí, segons 

el propi Sindicat, no estan preparats per a aquesta població, i no estan informats, ni 

coneixen als manters que són, l final, els qui es dediquen a aquesta venda 

ambulant, i per la manera en com estan estructurats, no tindrien capacitat per a 

resoldre aquesta problemàtica. Una altra cosa que també ens va dir Ulisses va ser 

que, de la població mantera que es dedica a la venda ambulant als carrers, 80% 

manters són homes, 20% dones. 

Tenint en compte que la situació de violència que viuen aquestes persones en la 

seva feina és constant, i de fet ha estat la causa de més d’una mort, la figura de 

l’educador/a social, també, hauria de fer de mediadora entre les persones qui donen 

aquesta autorització a que s’exerceixi aquesta violència i el Sindicat de manters per 

arribar a un acord sobre la situació de la venda legal o la venda il·legal. I més ara, 

en aquesta època de l’any, ja que, segon Ulisses “des de desembre, i fins 

aproximadament el 10 de gener, és quan més violència s’exerceix per part de la 

policia cap als manters”. A més, actualment sí que és cert que la violència cap als 

venedors ambulants ha disminuït, però és pel simple fet que ara la policia ha 

dissenyat altres estratègies per aconseguir que els manters ja no puguin realitzar la 

seva feina al carrer i això, segons ens va dir Ulisses, “de vegades els perjudica més 

que no pas que els agredeixin físicament”. Segons la policia aquesta agressió i 

persecució constant cap als manters ve justificada per l’absència de papers en 
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ordre, ni permís de venda, ni la venda de productes legals. Segons els Sindicat de 

manters, es tracta d’una qüestió de racisme i no pas de legalitat. 

Actualment, sembla ser que per part de l’ajuntament de Barcelona, s’està intentant 

dur a terme un gest d’amabilitat cap als manters. Amabilitat, depenent de com 

s’acabi duent a terme, ja que pot ser una eina de control social. Però sembla ser que 

l’ajuntament vol obrir una cooperativa amb un total de 15 manters, amb l’objectiu de 

legalitzar la seva feina. Per altra banda, vol incorporar un petit grup d’educadors 

socials de carrer, amb l’objectiu de fer d’intermediari sempre que sorgeixi algun 

conflicte.   

 

6. Conclusions 

 

Dins d’aquest col·lectiu, els manters, ens trobem que no existeix la figura de 

l’educador social, ni cap semblant. I si hi apareixés aquesta figura hauria de ser des 

de dins del col·lectiu, tal com reclamen en aquest col·lectiu. 

Un altre punt a tractar és la violència que reben des dels cossos policials. Ens 

trobem amb una situació on els actes de la policia envers els manters són cada cop 

més marcats pel racisme, la xenofòbia amb un combinat d’ultra violència. Les 

polítiques d’actuació es troben emmarcades per un quadre de preferència nacional i 

odi al pobre. 

Les polítiques que han sorgit des de l’Ajuntament de Barcelona i des de la 

Generalitat de Catalunya no tenen cap intencionalitat de solucionar les 

problemàtiques dels manters. Ens trobem que els governs estan aplicant tesis 

reformistes davant d’un problema que s’hauria d’agafar de manera revolucionària. 

No se’ls ha de deixar practicar la venda ambulant, se’ls ha de donar papers, 

permisos per a poder treballar i la possibilitat de poder continuar practicant la seva 

cultura dins de la nova casa on viuen. 

A més a més, tot aquest tema queda tenyit per una situació a nivell europeu que ens 

serveix de comparativa perfecta. A l’altra part del Mediterrani, hi han desenes, 

centenars, milers... de persones que tracten d’arribar a terra segura després de fugir 

d’una guerra. La resposta d’Europa és tancar les fronteres. Aquí a Catalunya, i més 
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en concret a Barcelona, hi ha una política de Welcome Refugees, però per part 

contrària existeixen unes polítiques policials de repressió i violència cap els manters. 

La paraula que més encaixa és hipocresia. 

Els manters, ens han repetit en diverses ocasions, sobre la duresa de les actuacions 

policials i sobretot els motius que les marquen. Parlen de què existeix una violència 

desproporcionada cap a ells, reben cops de porra, insults racistes, empentes, etc... 

A més, parlen d’un gran contingut xenòfob per part d’aquests, diuen que si ets negre 

i amb faccions africanes, la policia no tardarà a detenir-te i, almenys, posar-te la por 

al cos. Parlen també de les greus mentides que hi ha darrere del moviment dels 

manters. Hi ha una gran desinformació en mans de la gent, la massa media no para 

d’inventar-se màfies, col·lectius controladors, etc... Diuen que els manters estan 

ficats en aquests grans col·lectius mafiosos i que d’allà extreuen les mercaderies. 

Investigant una mica i parlant amb ells, ens vam adonar ràpidament que aquestes 

suposades màfies, no existeixen. Tots els seus productes els obtenen d’uns grans 

magatzems al sud de Badalona, on qualsevol persona pot obtenir els mateixos 

productes. 

 

7. Reflexió personal 

 

Roger Blat: Un cop finalitzat el treball, puc extreure moltes coses positives sobre ell. 

Primer començaré per la gran cohesió i logística grupal que vam tenir durant el 

procés del treball, ja que tot i ser de diferents llocs, ens hem pogut organitzar i portar 

la feina al dia. Després també li doncs importància als coneixements obtinguts, ja 

que el tema dels manters era un tema poc conegut per mi, i gràcies al treball a ell he 

pogut endinsar-me i poder tenir una opinió critica. També m’ha servit per donar-me 

compte de la gran injustícia que viuen dia a dia i de la gran ignorància i 

desconeixement que hi ha sobre els venedors ambulant. Penso que és un tema que 

haurà de passar pe les taules de discussió i projectes d’algunes institucions, i que 

s’hauria donar una via de sortida a totes aquells manters que és troben en 

situacions extremadament complicades. S’ha de conscienciar a les persones sobre 
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les gran injustícies i sofriment que pateixen dia a dia, pel simple fet d’intentar-se 

cobrir les necessitats bàsiques. 

Xavi Molas: Des de que conec el col·lectiu dels manters, sempre m’ha semblat que 

una paraula definia molt bé la seva trajectòria dins de Barcelona: ‘invisibles’. Des de 

que van arribar aquí, s’han fet esforços incomptables per fer-los fora, per vexar-los i 

perseguir-los amb causes innecessàries, etc. Tot aquest treball per ocultar i fer 

invisible aquest col·lectiu també m’havia afectat a mi... Amb aquest treball torno a 

mirar els ulls aquestes persones i torno a creure que és pot treure endavant. Estan 

lluitant per deixar de ser invisibles, amb la creació del seu propi sindicat, amb 

manifestacions a la presó de la Model, amb manifestacions per el Raval... Avui, 

podem dir que els manters ja estan donant els primers passos per aconseguir fer 

garants els seus drets. 

Alejandro Cuervo: Penso que el col·lectiu de manters és un dels col·lectius més 

oblidats i dels que menys recursos i ajudes rep per part de la societat i institucions. 

Si bé és veritat que existeixen sindicats i espais d’ajut a aquests col·lectius, crec que 

aquests no es veuen reflectits ni representats per les ajudes que se’ls hi 

proporcionen des de les institucions, i que aquest pot ésser un del motius pels quals, 

per exemple, creguin que la figura d’educador/a social hagi de sortir del mateix 

col·lectiu de manters, i que sigui algú qui conegui aquest grup, les seves necessitats 

i demandes i la pressió i violència a la que viuen sotmesos. S’han donat casos de 

mort, a mans de la policia, de persones que es dedicaven a l’ofici de la venta 

ambulant. Tot i que sembla que la violència s’ha reduït aquest últim any, no és motiu 

per d’alegrar-se’n, ja que cal recordar que aquesta violència segueix essent present 

avui dia als carrers de la nostra ciutat i en d’altres. I penso, per acabar, que el fet 

que es segueixi tenint una mirada de menyspreu cap a aquetes persones, el fet que 

segueixin essent possibles sospitoses de pertànyer a un tipus de “màfia” que es 

dedica al tràfic, i el fet que encara es desconfiï d’aquestes per una qüestió racial 

permet veure, i clarament, fins on perdem la humanitat i seguim essent, tant sols, 

humans. 

Roc Querol: : fa una mica més d’un any, Mor Sylla va morir al caure al buit des d’un 

balcó. Estava intentant fugir d’una batuda dels mossos, en una operació contra el 

Top manta. Si aquesta operació policial no s’hagués dut a terme, Mor encara seria 
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viu. Ell era economista, però la crisi econòmica el va convertir en manter. A partir 

d’aquest fet tant condemnable com fosc, comencen a aparèixer noticies setmanals 

de la mà dels diaris, dels tertulians de sempre i a través de les xarxes socials, on 

l’únic que es fa és criminalitzar un dels grups més vulnerables del nostre país avui 

en dia. Estem parlant d’un grup de gent exclosa pel sistema i pel racisme estructural 

que s’està intentant guanyar la vida d’una forma digne. Necessitem aturar-nos i 

reflexionar, per veure que la línia entre legalitat i la legitimitat, fa temps que està 

caducada, fa temps que no està al servei de les persones, sinó d’una minoria. Aquí 

estem parlant de dignitat, de sobreviure, de persones, d’aixecar-se cada matí amb 

l’únic objectiu de no passar gana durant el dia. A Can Batlló, el sindicat de manters, 

ens va afirmar que els coloms de plaça Catalunya són més lliures que ells. Cal 

deixar enrere l’eurocentrisme subjectiu i començar a construir un espai en el que 

tothom es senti còmode. En aquest treball, hem volgut desmuntar alguns mites i 

contra argumentar alguns arguments que acostumem a escoltar d’aquells que 

controlen la opinió pública. En aquest treball, hem volgut anar darrera la manta, per 

veure que el que hi ha realment són persones. Perquè tot és complex, però a la 

vegada més senzill del que sembla, però sobretot, perquè sobreviure no és cap 

delicte. 

Rubén Guijo: Jo personalment opino que els drets humans que hi ha avui dia estan 

una mica desfasats, que haurien de renovar-se o tornar a valorar amb el punt de 

vista actual: milers de persones sense llar, anant a menjadors socials, sense 

treball… Una situació inhumana a la nostra societat. El cas dels manters és un clar 

exemple per destacar la resposta nul·la de l’Estat. Per saber qui mou peça i qui no, 

a qui li importa la vida dels altres i a qui no. Però la policia no veu això, només veu 

un col·lectiu de persones que ven productes il·legals. Això reflecteix la nostra 

societat actual, una societat clarament materialista, estratificada i on cadascú busca 

la seva felicitat individual. Sort en tenim d’aquests petits grups de persones com ara 

el del Sindicat que vetllen per canviar les coses i invertir les forces. Aquestes 

persones són les aconsegueixen transformar el món, en un de millor 

Carlos Arnau: En la realització d’aquest treball sobre el col·lectiu “manters” ha sigut 

molt enriquidor. Moltes vegades ens deixem guiar per les notícies que veiem, 

escoltem o llegim en els mitjans de comunicació generalistes, amb la realització 
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d’aquest treball m’he adonat que no expliquen la realitat tal com és. M’ha agradat 

molt per tal d’apropar-me més a aquest col·lectiu que mai havia estat en contacte, 

no havia investigat tant sobre les problemàtiques que els envolta. A més 

m’agradaria mostrar el meu descontent amb el sistema actual que deixen totalment 

desprotegides a aquest col·lectiu. Per altra banda, m’agradaria mostrar l’admiració 

personal per les persones que formen part del “Sindicato Popular de Vendedores 

Ambluantes” per la seva lluita i procés participatiu que han creat. 

Pel que fa a la realització del treball haig de dir que en moltes ocasions el factor que, 

moltes persones del grup tenen treball al matí i ser de diferents localitats de 

Barcelona ha dificultat la realització del treball. Però amb una bona organització i 

compromís per part de tots els components del grup, l’experiència de treballar en 

equip ha sigut molt satisfactòria.  
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