A la Comissió de Presidència i Seguretat
Maria Rovira Torrens en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUPCapgirem Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació
manifesta,
Tenint en compte els dispositius policials que s’han dut a terme recentment i que tampoc
representen cap novetat en l’actuació, més enllà de la col·laboració entre cossos policials i
administracions, per tal d’evitar que els manters puguin treballar; tenint en compte la
situació de precarietat que hi ha a la ciutat de Barcelona, la situació d’exclusió del mercat
laboral que pateixen les persones afectades per aquests dispositius, la manca de garanties
de drets per part de l’administració pública que, per tant, no estan complint els seus
deures com a administració de garantir els drets per a totes les veïnes que habiten la
ciutat, fem la següent proposició:
Que s’aturi la persecució cap al col·lectiu de manters Oins que l’administració pública
pugui garantir el dret a l’habitatge, el dret al treball, el dret d’accés al conjunt de drets
socials per a aquestes veïnes que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat.
No es pot exigir a aquelles que menys tenen i a aquelles que no tenen garantits els drets a
la ciutat de Barcelona, que compleixin una suposada legalitat que va clarament en contra
de la seva supervivència a la nostra ciutat. Per tant, Oins que l’administració no compleixi
amb els seus deures, no pot perseguir a aquelles més vulnerables.
Per tant proposem també, que mentre no es resolgui la garantia de drets per a aquestes
persones per part de l’administració, mentre el fenomen per sobreviure a la ciutat de
Barcelona dels manters continuï en els nostres barris, cal habilitar un espai Oix i segur on
puguin desenvolupar la seva tasca i més, donada la situació d’alerta 4, per garantir la
seguretat de totes les veïnes.

Maria Rovira Torrens
Barcelona (Països Catalans), 11 de gener de 2019

