
EXTRACTES DE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CIVISME 

El fet que s’hagin aprovat inicialment aquestes mesures és preocupant. 

Considerem que els motius impulsors d’aquesta ordenança, en comptes de la 

convivència i respecte mutu són la retallada de llibertat i l’abús d’autoritat. 

Per una banda, l’esperit recaptatori de l’Ajuntament, per altra banda, com 

augmentar la por i repressió. Mesures per reprimir qualsevol tipus d’activitat 

ciutadana i/o cultural, protesta social que es pugui donar al carrer o espai públic, si 

no passa pel seu “vist i plau” (filtre o censura). 

Aquí mostrarem alguns dels molts punts que coarten i limiten l’ús de l’espai públic. 

No pas els que afecten conductes com deixar les caques de gos al carrer o regular els 

“botellons”, sinó els punts més socials i de participación ciutadana, dels quals 

l’Ajuntament s’ha guardat de no “informar” 

 

 

   Segons això, es anciónarà a aquelles persones, que demanen  almoïna, sector exclòs  

                   socialment, en comptes de crear mecanismes per aturar la pobresa.  

 

 

 

Multarà a persones que intenten buscar-se la vida treballant honradament, per 

intentar sobreviure oferint serveis inocus.  

 



 

Això dona carta blanca a criminalitzar l’ús d’espai públic, en aquest cas per acampar, 

tot i éssent com a símbol de protesta social, ja que ho consideren motiu de sanció i 

incivisme, en comptes de sumar-se a les reivindicacions pels problemes que ens 

afecten a totes. 

 

 

 

Sota la premisa de que aquestes lleis s’aplicaràn amb sentit comú, desgraciadament 

aquests dies ha aparegut un clar exemple del que és el “sentit comú” i “causar 

molèsties” per a certs agents, encarregats d’aplicar-les. 

Amenaça de multa de 200€ a un esplai per jugar al carrer amb una pilota d’escuma. 

[COMUNICAT] - http://bit.ly/ZSVQYQ      [VÍDEO] - Al Ple http://bit.ly/15UyS7A 

 

 

Entre línies es pot llegir el “guiño” o “picada d’ullet” de cara al col·lectiu skater. 

Aquest punt pot ésser d’argument per coartar o sancionar en qualsevol moment, això 

sí, sense ampliar espais d’oci, que han quedat petits a la ciutat, ni donar alternatives. 

 

 

El problema apareix quan ens adonem que pràcticament no hi ha llocs autoritzats per 

l’Ajuntament a zones de pas.  

Ex: Podrien multar per penjar cartells contra les retallades/estafa, #sosxarau, xerrades 

de sanitat, educació, i moltes més activitats. amb la “llei” a la mà. 

 

http://bit.ly/ZSVQYQ
http://bit.ly/15UyS7A


La repartició d’octavetes informatives, sense cap ànim de lucre, i també el repartiment 

de papers de gent que s’ofereix per a treballar en serveis de feina, haurà d’estar 

burocratitzada, supervisada i aprovada per l’Ajuntament. 

 

 

Amb aquesta norma precisament vulnera, entre d’altres, el dret fonamental de la 

ciutadania a la informació. 

Segons això, i vist alguns exemples a Cerdanyola, podría servir,  per reprimir en cas que 

es col·loqués en un espai públic cartells informatius sobre, per exemple, informació de 

xerrades i textos sobre lleis que ens afecten a totes, convocatòries, que estiguin al marge 

de la “informació oficial i exclusiva” de l’Ajuntament de torn. 

Per una banda, al 47.2.e i 47.3.a  Sancionen per no penjar cartells a espais habilitats, però 

quan des de fóra de l’Ajuntament es creen solucions, aquests, en comptes de acceptarles, 

tindran “legitimitat” per poder-ho sancionar.  

 

No es fa cap esment de les pancartes i cartells de propaganda política col·lapsant la ciutat 

durant setmanes, després de les campanyes electorals. 

 

Per la resta de pancartes d’events, convocatòries, informatives, és evident que si hi 

hagués les zones necessàries de cartelleria a llocs de pas i visibles,  s’anirien renovant de 

manera natural sense la imposició cap norma com aquesta. 

 

 

És a dir, legitimar que es pugui criminalitzar i tatxar d’incívic qualsevol acte, ja sigui 

espontani o no, de la via pública.  

Aquí tenim un exemple molt clar d’una manifestació,  totalment espontània de la 

PAH:  

 



 (30-01-13) [VÍDEO] Agents exigeixen “qualsevol CONCENTRACIÓ o 
MANIFESTACIÓ superior a 20  persones s'ha de comunicar prèviament..." 
(via instància) durant la Manifestació espontània des d'un pis en ares de 
desnonament fins l'entitat financera. (Nota: la instància pot ser aprovada o 
no, segons criteri de les autoritats). [Conversa - minut 5'40] 
http://www.youtube.com/watch?v=dqY4R04gpOw 

És a dir, impossibilitat de dur a terme manifestacions o altres events de 
manera espontània i improvitzada, per criteri in situ de la ciutadania. 

 

 
 

Les conseqüències directes d’això fan que col·lectius i gent disposada a donar vida a la 

ciutat amb activitats culturals i d’oci, sense ànim de lucre, només tinguin traves i 

imposicions burocràtiques. 

 

 

Rentar fruites i verdures a les fonts pot ser motiu de sanció. 

 

Que totes aquestes lleis es vulguin aprovar només indica un atemptat contra la 

llibertat d’expressió, dret a protesta, a la informació, ús i gaudir l’espai públic sense 

cap problema, en comptes de buscar solucions. 

No serveix el fet que s’avali confiant en el “sentit comú”, ja que el que no s’ha de fer 

és permetre que existeixi la possibilitat de portar a terme campanyes tan repressives 

amb lleis que trenquen amb un model real de convivència de totes i tots. 

Es per això que diem NO a l’ordenança cívica i apostem per un altre model de 

convivència on els protagonistes i creadors siguin els ciutadans i ciutadanes, no a al 

revés.  

http://www.youtube.com/watch?v=dqY4R04gpOw

