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RESOLUCIÓ VENEDORS AMBULANTS
XIII Assemblea Nacional – 7 de maig del 2016
Des de fa uns mesos assistim a un desplegament sense precedents en
contra dels anomenats manters o “top manta” a Barcelona, persones que es
dediquen a la venda ambulant als carrers i eixos principals de la ciutat. Tot i
que fa molts anys que trobem a persones exercint aquesta activitat (no
només a Barcelona, també a altres municipis de tota Catalunya), d’ençà que
va arribar el govern del canvi a l’Ajuntament de Barcelona s’ha engegat una
campanyaper a augmentar l’impacte negatiu de la venda ambulant,
assegurant que suposen una competència deslleial per als comerços de la
zona, que creen conflictivitat i ocupen l’espai públic o que estan controlats
per màfies que els obliguen a vendre els productes, la majoria d’ells
falsificats.
No obstant, els problemes que exposen alguns en relació a la venda
ambulant dista molt de la problemàtica real dels manters i manteres, i no
depèn en cap cas de les competències de les administracions municipals.
Aquesta no és altra que la manca d’una solució de fons que acabi amb la
irregularitat administrativa en la que es troben moltes d’aquestes persones,
la majoria de les quals es veuen obligades a realitzar una activitat il·legal
que segurament no durien a terme si tinguessin altres alternatives.Aquesta
situació d’irregularitat es dona en persones què, o bé han entrat a Espanya
de forma irregular i encara no han aconseguit regularitzar la seva situació, o
bé han caigut en irregularitat sobrevinguda per no haver pogut renovar els
seu permís de residència i treball.
Actualment, la Llei d’Estrangeria 4/2000estableix que les persones en
situació irregular poden accedir a un permís de residència per arrelament
social, sempre que hagin estat empadronades durant 3 anys i alhora,
comptin amb un contracte laboral de més d’un any. Si tenim en compte el
mercat laboral actual a l’Estat, i la dificultat que suposa trobar feina amb un
contracte laboral de llarga durada, ens trobem davant d’una situació de cul-
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de-sac, on aquestes persones es veuen privadesd’optar a una
situació de regularitat que els permetria cursar estudis reglats o
trobar feina més fàcilment. Sens dubte, ara per ara, la llei d’estrangeria és
la problemàtica real sobre la qual s’hauria d’estar exercint la major pressió
mediàtica i política per exigir al govern central la derogació d’una llei racista
que condueix a moltes d’aquestes persones a un camí sense sortida on la
venda ambulant és l’única via de subsistència.
Per altra banda, cal recordar que davant l’alarmisme generat des d’alguns
mitjans de comunicació i grups polítics i socials, cal dir que la realitat del
col·lectiu és ben diferent de la que es presenta: no són persones
controlades per les màfies, sinó que cadascú és “autònom” i compra els
productes amb els seus propis diners, per lliure. Es tracta en la seva
majoria de gent jove, amb estudis, i que s’ha vist obligada a emigrar dels
seus països ─la majoria de Senegal, però també d’altres països com el
Pakistan─,sent la venda ambulant l’única manera de sobreviure. Si a
aquesta situació tan vulnerable hi afegim que moltes d’aquestes persones
no disposen de papers, s’entén la desesperació davant els atacs continuats
que estan patint i que amenaça el seu mode de subsistència. Aquesta
situació d’indefensió ha propiciat la creació d’un espai com el Sindicat
Popular de manters i el suport d’associacions com Tras la manta, formada
per veïns i veïnes, així com per diferents actors que donen suport als
manters i els recolzen en la cerca d’una solució.
En l’àmbit municipal, i davant la pressió cap a l’Ajuntament per buscar una
solució al conflicte, el passat mes de març l’Ajuntament de Barcelona va
presentar les conclusions de la Taula de Ciutat per l’abordatge de la venda
irregular al carrer amb un ampli espectre d’actors (partits polítics presents
al consistori, associacions de comerciants i veïns, representants de
l’Ajuntament, entitats vinculades als DDHH i als mateixos afectats,
representants del Sindicat Popular de venedors ambulants), que es va
celebrar des de finals del mes de desembre del 2015 fins al febrer de 2016.
Les conclusions principals a les quals van arribar van ser una major
persecució a les xarxes de distribució dels productes falsificats (més control
en l’entrada de mercaderies al port de Barcelona, intervenció de la policia
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als magatzems de productes falsificats) però també de sancions a
la venda ambulant i als possibles clients. Per altra banda, s’insta a
facilitar la inserció sociolaboral dels afectats mitjançant diversos programes,
realitzar un cens de persones en situació irregular a Barcelona o estudiar la
implementació d’una targeta de resident a Barcelona enlloc del certificat
d’empadronament. En relació a seguir exercint la venda ambulant, tan sols
s’apunta a la formació d’una cooperativa vinculada a la venda ambulant o
l’estudi de la creació d’un mercat social a la ciutat.
Davant aquestes conclusions, interessants en alguns aspectes però minses i
amb pocs avenços significatius en altres, el Sindicat Popular va fer públic un
comunicat expressant el seu malestar per el que ells consideren que és un
maquillatge de cara al públic i als mitjans. Asseguren que les mesures en el
pla ocupacional són del tot insuficients, que les seves propostes no han
estat considerades i que, de moment, tan sols són palpables les mesures
repressives i judicials per part de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.
Davant aquesta situació enquistada i difícil com a conseqüència dela
multiplicitat d’actors que hi intervenen (econòmics, socials, policials,
polítics, etc.), a la mediatització sensacionalista i criminalitzadora, i sobretot
a l’immobilisme del govern Central, des de Joves demanem:
1. Acabar amb la criminalització del col·lectiu dels venedors ambulants,
instant a que es reconegui com un col·lectiu que es troba en una
situació vulnerable i de supervivència,

que en cap cas suposa cap

competència deslleial per al comerç de la ciutat, ni per impacte ni per
productes, i que mereix tota la dignitat.
2. Que s’insti al Govern Central a derogar la Llei d’Estrangeria, la qual
dificulta l’accés d’aquestes persones a una situació regular i que
consegüentment és el moll de l’os del problema.
3. Que les mesures presentades a les conclusions de la Taula de la
Ciutat s’apliquin amb celeritat, sobretot aquelles que tenen a veure
amb la dignificació dels venedors ambulants i en la troballa d’una
solució per a la seva pràctica.
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4. Així mateix, aquelles mesures més polèmiques siguin
revisades amb els propis afectats per tal d’arribar a un consens
prou ampli per seguir dialogant solucions justes i beneficioses per a
tothom.
5. Per últim, instem a una major coordinació amb d’altres municipis, on
el fenomen de la venda ambulant es dóna desde fa anys, per buscar
solucions conjuntes i cooperar i avançar cap a la cerca de solucions
definitives que beneficiïn a totes les parts, especialment el col·lectiu
de venedors i venedores ambulants com a afectat directe.

