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CARLES ESCOLÀ SÁNCHEZ,  amb DNI  núm. XX.XXX.XXX.X i  domicili,  a  efectes de 
notificacions,  al  CARRER  DEL  PINTOR  TOGORES  42,  en  representació  del  Grup 
Municipal  COMPROMÍS  PER  CERDANYOLA-CANDIDATURES  ALTERNATIVES  DEL 
VALLÈS.

EXPOSA

Que al Ple Municipal del 29 de novembre del 2012 es va aprovar inicialment l'ordenança 
municipal de Convivència i Civisme.

Que en el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord del  
Ple al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dia 28 de desembre del 2012, es 
poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Que dins d'aquest termini procedeixo a plantejar les següents

AL·LEGACIONS

PREÀMBUL:

Una normativa que pretengui regular la vida col·lectiva, la que es du a terme a l'espai 
públic, comú, ha de garantir el progrés social, la nostra evolució com societat, i  ha de 
passar per una visió oberta i  participativa de la seva gent, que garanteixi l'establiment 
d'aliances.  Només  un  acord  col·lectiu  atorgarà  la  legitimitat  que  permeti  abordar  els 
possibles problemes que es plantegin.

Entenem que la utilització de l'espai urbà ha de tendir a l'autoregulació per part de la 
pròpia societat, de les persones que el construïm i que el vivim quotidianament. El paper  
de les institucions hauria de ser el de facilitar aquest camí. La preocupació no ha de ser 
sancionar i desplaçar el conflicte, sinó resoldre'l. Això no es pot fer amb una ordenança,  
sinó  que  passa  necessàriament  per  atendre  els  problemes  socials;  passa  per  la 
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col·laboració  entre  les  persones,  per  la  relació,  com  a  eina  que  haurà  de  permetre 
diferenciar el que és un conflicte social del que és un comportament insolidari o incívic. No 
es pot caure en la confusió, no es pot barrejar pobresa i supervivència amb incivisme o 
il·legalitat. Altrament, es podria arribar a la conclusió que el que molesta als nostres partits 
i governants no és l'existència de la misèria o la marginació, sinó tenir-la a la vista.

Tampoc no es  pot  confondre  dissidència  amb delicte.  Qualsevol  assimilació  arbitrària 
entre  el  que  és  una  actitud  política,  ni  que  sigui  radical  (cosa  que  hauria  de  ser  
absolutament legítima en una democràcia), amb vandalisme, la inclusió al mateix sac de 
col·lectius diferents, pot fer que s'aprofundeixi en una fractura social. El que cal no és 
confondre a la gent amb la generalització de la inseguretat. Aquesta és una actitud del tot 
irresponsable.

Som nosaltres, la gent, qui exigim civisme a qui pretén legislar a favor de qui només mira 
pel seu propi benefici o el d'uns pocs a costa de la immensa majoria. Som nosaltres qui  
no tolerem que la utilització de l'espai comú es reguli a cops de sanció i mètodes punitius,  
en comptes d'apostar per l'educació, la participació i la resolució mediada dels conflictes 
que es puguin produir. La nostra societat fa temps que ha descartat la via del càstig com 
mètode  educatiu  perquè  s'ha  demostrat  poc  efectiva,  per  tant,  les  institucions  i  les 
persones que les governen que optin per la pervivència d'aquests mètodes serien titllades 
d'immobilistes  i  reaccionàries.  Això  no  fa  més  que  generar  allunyament  i  desafecció.  
L'administració municipal és, en tot cas, deutora de l'experiència col·lectiva que, al llarg de 
la història, ha anat construint l'espai públic. Els moviments, plataformes i persones a títol  
individual que ens sentim compromeses en els afers de la col·lectivitat, volem preservar 
aquest  patrimoni  comú  i  la  seva  utilització  enfront  els  intents  per  privatitzar-lo, 
mercantilitzar-lo  o banalitzar-lo.  No permetrem que es confongui  la higiene de la  vida 
col·lectiva amb l'esterilització  de la  vida col·lectiva.  Des de l'acció  política i  des de la 
creació  de  xarxes  alternatives  de  consum  i  cultura  seguirem  impulsant  una  ciutat 
desbordant de vida i activitat.

LA PROPOSTA D'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME:

Darrere l'eufemístic nom de “Ordenança de Convivència i Civisme” s'amaga una proposta 
profundament  reaccionària  basada  en  les  sancions,  les  actuacions  policíaques  i 
l'apropiació de l'espai públic per part de l'Ajuntament, que s'atorga el monopoli de decidir 
què es pot fer i què no es pot fer. D'aquesta forma, el govern (PSC i ICV-EUiA) s'apunta al 
carro iniciat per altres municipis, com Barcelona, afegint-se a aquesta onada repressiva i 
d'atacs als drets civils pels quals tants anys hem lluitat.

El text s'inicia amb un preàmbul que defineix objectius com "promoure l'acció educativa  
com a instrument de consciència social" o "avançar cap a un projecte global d'educació  
cívica", però enlloc del document es concreta cap acció que vagi en aquest sentit. Per 
contra, l'ordenança conté 5 pàgines de règim sancionador absolutament desproporcionat,  
arribant a l'extrem que la multa per penjar un cartell o pancarta a un lloc no permès podria  
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comportar una sanció (600€) superior a, per exemple, la que pot imposar un jutjat penal 
per atemptat contra la integritat física d'una persona.

L'element més perillós i  preocupant  d'aquesta ordenança és la  prohibició  de facto de 
qualsevol  tipus  de  manifestació,  concentració  o  protesta  organitzada  que  no  sigui 
explícitament autoritzada per l'Ajuntament. Aquest fet, sumat a la prohibició (a la pràctica 
total) dels mitjans de difusió més a l'abast de les classes populars (cartells, enganxines,  
pancartes, megafonia...), sobrepassa totes les línies vermelles d'una societat mínimament 
democràtica i suposa un atemptat directe contra la llibertat d'expressió. Davant la creixent 
mobilització popular per fer front a les criminals polítiques de retallades de serveis públics 
i drets laborals, el govern local deixa molt clar de quin costat està.

Des  del  Compromís  per  Cerdanyola  som  conscients  que  existeixen  algunes 
problemàtiques puntuals en la convivència a la nostra ciutat, però en cap cas aquestes 
suposen  problemes  socials  greus  que  obliguin  a  emprendre  accions  repressives. 
Cerdanyola no necessita retrocessos en matèria de drets civils ni més eines repressives, 
com ens planteja el govern, sinó que necessita més i millors instruments per avançar en la 
justícia social. Instruments que incideixin en les causes de les problemàtiques i no en les  
seves conseqüències, i  que situïn la mediació com a via prioritària de la resolució de 
conflictes comunitaris.

Aquesta ordenança, i  més encara en els termes en que s'està plantejant, suposa una 
modificació de les actuals regles i normes de convivència de les que ens hem dotat les 
ciutadanes  i  els  ciutadans,  i  és  per  aquest  motiu  que  una  mesura  d'aquestes 
característiques no pot elaborar-se des de despatxos i d'esquenes a la ciutadania. Cal, 
ben al contrari, iniciar un procés de debat a fons, amb el temps necessari i, sobretot, obert  
a  tota  la  ciutadania,  en  el  que col·lectivament  puguem confrontar  les  nostres  visions, 
anàlisis i propostes, per finalment  arribar a un acord amb el màxim de consens.

Per tot això exposat, el Compromís per Cerdanyola fem les següents

PROPOSTES:

PRIMERA. Instem al  govern municipal  a aturar la tramitació  de la citada ordenança i  
iniciar el necessari procés de participació ciutadana real per impulsar un Pacte de Ciutat  
per  la  Convivència,  un  acord  fruit  del  consens  ciutadà  i  l'anàlisi  en  positiu  de  les 
problemàtiques reals de Cerdanyola.

SEGONA. Adjuntem amb aquest escrit una proposta de text elaborada en una comissió 
oberta, en la que el Compromís per Cerdanyola hem participat conjuntament amb d'altres 
col·lectius  i  moviments  socials  locals,  i  que  presentem  com  Esmena  a  la  Totalitat  i 
proposta de debat oberta al conjunt de la ciutadania de Cerdanyola.
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D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA

PRIMER. Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en 
termini.

SEGON. Que s'estimin les al·legacions exposades.

Cerdanyola, 1 de febrer del 2013
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