A la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció
Maria Rovira i Torrens, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
L’any passat per aquestes dates l’Alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va celebrar una
reunió amb alcaldes de diversos municipis costaners, el Síndic de Greuges, el Conseller
d'Interior i el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, en el marc de la campanya
contra la venda ambulant del govern municipal. Segons les informacions publicades als
mitjans de comunicació i les declaracions de l’alcaldessa i altres assistents, en la reunió
es van abordar mesures policials i de coordinació interadministraKva, lluny del discurs
pretesament social i de complexitat que habitualment fa el govern. Ada Colau va
anunciar que s'estava ulKmant un disposiKu policial i que hi hauria "tolerància zero",
fent seu la vella expressió de l'autoritarisme policial.
El Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello, va reiterar després d’aquesta trobada la
necessitat de la col·laboració entre administracions, i en parKcular amb la Generalitat
de Catalunya (Mossos d'Esquadra) i el govern espanyol (Policia Nacional i Guardia Civil).
Per la seva banda, Emilio Ablanedo, subdelegat del govern espanyol a Catalunya va
apostar per recuperar els disposiKus conjunts de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i
Policia Nacional contra la venda ambulant.
Des de la CUP Capgirem Barcelona seguim veient aquesta qüesKó amb preocupació, no
només per l’espiral repressiu i policial en el que fa temps que ha entrat el govern de la
ciutat, sinó en parKcular per la implicació d’altres cossos policials en aquesta estratègia
repressiva contra un col·lecKu extremadament vulnerable. La intervenció dels Mossos
d’Esquadra, però en especial de la policia espanyola, aboca a les persones que puguin
ser deKngudes o simplement idenKﬁcades al circuït de la Llei d’Estrangeria, que no és
altre que el del CIEs, les ordres d’expulsió i les deportacions.

Pregunta:

Quines actuacions farà l’ajuntament tenint en compte les coordinacions existents amb
les altres insKtucions; farà aquest any una campanya en contra els venedors ambulants
tal i com va fer l’any passat a través de banderoles i anuncies arreu de la ciutat?

Maria Rovira Torrens

A 7 de Juliol de 2017, Barcelona (Països Catalans)

