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Presentació

101 són els articles de l’Ordenança de Civisme de Manresa aprovada l’estiu del 
2012, i 101 són també les vegades que, si fa falta, li direm NO!. 

Volem desgranar les diferents finalitats implícites, no sempre òbvies, del mo-
del de societat que defensa aquesta ordenança (que hem anomenat simbòlica-
ment com a 101) i cap a on ens portarà si seguim en aquesta direcció.

Nosaltres defensem que l’ordenança 101 ens afecta negativament i que està feta 
a mida per a complir múltiples objectius: a grans trets pretén omplir les arques 
municipals i millorar la imatge de la ciutat (cada vegada més enfocada a atraure 
el turisme intern); vol dotar de legitimitat (d’identificació entre la població i l’au-
toritat) i de noves eines a la Guàrdia Urbana; busca dificultar i perseguir algunes 
de les formes tradicionals de difusió i propaganda dels col·lectius contestataris; 
intenta ocultar les desigualtats socials existents; i difon a ultrança la moral més 
recalcitrant de la societat.   

Els defensors de l’ordenança 101 no s’han inventat res que no existís. Es tracta 
d’una còpia de l’ordenança ja implementada fa anys a Barcelona, després que els 
grans mitjans enarboressin grans titulars de civisme populista i que s’ha anat 
aplicant en posterioritat a diverses ciutats de Catalunya. Des de l’Ordenança 101 
s’aposta per un model de ciutat i convivència basat en la delació, la imposició i 
la sanció de tota persona que no faci el que algunes han decidit que és el millor.  
Els “ciutadans de bé”, de missa el diumenge, de cotxes oficials i de panxa (i de 
retruc cartera) plena. Els qui diuen ser defensors del bé comú i de la convivència 
a la ciutat, tot imposant-nos una moral rància totalment inhumana a cop de 
“talonari”.

És per això que acusem a les elits polítiques, morals i econòmiques  de la ciu-
tat, de generar més desigualtat i misèria.

Que les fem autores intel·lectuals i còmplices de l’intent d’aniquilar tota vida a 
l’espai públic.

Els assenyalem com a explotadors que són: vividors a costa de la resta i servi-
dors del poder i el capital.

I és per això que els hi declarem la guerra; a ells i al seu model d’insolidaritat i 
d’individualisme. Guerra als tentacles que administren moral i veritat. Guerra a 
una guerra cada cop menys subtil contra les explotades i les rebels.

Des de l’Assemblea Llibertària intentarem crear i defensar alternatives a aquest 
model de societat. Cercant trencar l’aïllament que patim, relacionant-nos com 
a iguals per a crear llaços solidaris. Perquè ens oposem a l’ordenança 101: una 
ordenança classista, enfocada al negoci i al control social.

Assemblea Llibertària del Bages

Pel què fa a propostes concretes de com es podria arribar a funcionar, es tracta-
ria en un primer moment de:

•	 Recuperar la vida de barri. Recuperar els carrers, les places, conèixer i rela-
cionar-se amb les veïnes.

•	 Basar les relacions humanes en el respecte mutu i en la solidaritat, en comp-
tes d’un civisme autoritari.

•	 Apostar per la creació d’Assemblees de barri. Aquestes a part de tenir un 
paper actiu en la denúncia activa de les injustícies i en el reforç i la creació 
de llaços de suport mutu, pugui també mica en mica gestionar els conflictes 
que sorgeixin. No només ens hem de conèixer, hem d’actuar com a subjectes 
polítics.

•	 No recolzar polítiques classistes, recaptadores, ni controladores que ens 
afecten i ens agredeixen en el nostre dia a dia.



A més a més, aquesta ordenança també està pensada per silenciar les veus dis-
cordants. Utilitza la mateixa estratègia que el Franquisme quan parlava de la 
“Ley de vagos y maleantes”: considera que les formes tradicionals de comunicar 
de les lluites socials com han estat els grafits, les pancartes o els cartells són bru-
tícia, tot ocultant el caràcter polític d’aquestes manifestacions.    

És per tot això i molt més que mostrem una oposició frontal a l’Ordenança Cí-
vica de Manresa.

Alternatives

Hi ha altres formes de gestionar els conflictes entre iguals. Tots els actes titllats 
d’incívics són el símptoma que alguna cosa no està funcionant. Enfocar els pro-
blemes de convivència com un factor d’ordre públic és un error. I queda molt 
clar que la suposada acció pedagògica realitzada unidireccionalment de dalt cap 
a baix és inútil i autoritària.   

En primer lloc, ens sembla de vital importància desobeir una ordenança injusta. 
S’han de seguir fent (o inclús incrementar) totes aquelles activitats punibles que 
considerem nefastes per a restar-li eficiència a l’Ordenança. Seguint aquesta línia 
ens podríem arribar a plantejar fins i tot de forma col·lectiva el negar-nos a pagar 
les multes que se’ns imposin. Desobediència.

En segon lloc, es tractaria de seguir visualitzant el nostre descontentament des 
de tots els mitjans possibles: fer que l’Ordenança no surti rentable ni econòmica-
ment ni políticament, amb el sabotatge i la irrupció de la normalitat política de 
la ciutat. Potser allò més complicat: intentar que es deixi d’acceptar socialment. 
Deslegitimar l’Ordenança.

Per últim, la resistència. Es tractaria d’oposar-nos a un model de ciutat que s’ha 
demostrat caduc i agressiu i que dificulta enormement les possibilitats de con-
vivència. La construcció dels nous barris o la destrucció dels antics implica no 
tan sols una aberració arquitectònica i social amb moltes conseqüències pel pa-
trimoni històric i el medi natural, sinó també una aposta per un model de vida 
allunyat de les relacions socials, de la convivència diària, de la proximitat, la 
coneixença recíproca... Recolzament mutu i solidaritat entre iguals.

L’Ordenança 101 és classista

L’Ordenança del civisme busca regular l’espai públic en benefici de les elits 
econòmiques i polítiques de la ciutat. Intenta crear una ciutat al servei del mer-
cat i no de les persones. L’Ordenança 101 no qüestiona les causes de la pobresa ni 
la – cada vegada més profunda – precarització de les nostres vides, sinó que vol 
amagar i perpetuar la desigualtat i el conflicte social a l’espai públic.

No tenen sentit les sancions econòmiques per a la gent que no té diners i està 
vivint al carrer.

L’Ordenança 101 aposta per un model sancionador i disciplinari centrat en els 
sectors més pobres i inconformistes de la població.  Amb aquest model autorita-
ri s’invisibilitzen les contradiccions d’aquest sistema, conformant una ciutat on 
les persones que hi viuen es preocupen més de si els nens juguen a pilota al mig 
d’una plaça o dels pixats al carrer, que no pas de si el veí del costat arriba a final 
de mes o que les empreses (d’aquestes mateixes elits) ens exploten cada cop més. 
En resum, l’Ordenança 101 busca privatitzar l’espai públic, tot posant-lo al servei 
del mercat i d’una ciutat cada vegada més consumista i classista.
 
L’Ordenança 101 criminalitza la pobresa a través de multes o sancions a qui de-
mana almoina al carrer, a la gent que agafa aigua de les fonts, a les treballadores 
sexuals, a qui estén la roba al balcó, a les que beuen fora dels bars, a la venda 
ambulant... en definitiva, a tot allò que socialment no està ben vist. Però ben vist 
per la moral de l’èxit social i econòmic. El concepte del “civisme” fa que arribem 
a pensar que els interessos de les elits són els mateixos que els nostres, els de la 
gent que depèn d’un treball per sobreviure. Mentrestant fan reformes laborals 
que ens condemnen a la precarietat, retallen en sanitat, ens desnonen de les nos-
tres cases, viuen a costa de la nostra feina...

Com a mostra evident de les desigualtats existents trobem un urbanisme que 
cataloga a les persones segons el nivell econòmic. Just al centre de la ciutat tro-
bem un dels barris més degradats: el Barri Antic. Aquest barri el volen relacionar 
constantment amb la delinqüència i l’incivisme per a gentrificar-lo,  canviar la 
població històrica que hi ha viscut per gent benestant. Per això és impossible que 
no sorgeixin conflictes latents entre realitats tan diferents que cohabiten en una 
mateixa ciutat.

Fa lleig gastar-te 200 € en una jaqueta i trobar-te a la porta de la botiga algú 
demanant caritat.  



El què intenta l’Ordenança 101 és perpetuar aquestes desigualtats.

L’Ordenança 101 és negoci i recaptació

L’aplicació de l’Ordenança 101 es basa en sancions administratives de caràcter 
econòmic, és a dir, que el govern municipal amenaça i actua amb l’extorsió com 
a eina. El fet d’incomplir l’Ordenança 101 és considerat un “dany” a la convivèn-
cia, que sempre té un cost econòmic.

Les sancions també tenen rebaixes sempre i quan reconeguis la culpa i realit-
zis el pagament en els 15 dies posteriors.

El moralisme d’aquesta Ordenança fa que tant et puguin prendre els diners 
(multa o embargament) com el teu temps (serveis a la comunitat). Uns serveis 
comunitaris als què només hauran de recórrer aquells sectors més empobrits, 
amb tot l’estigma social que aquest implica. (De forma similar a l’estigma amb el 
què la societat mira i jutja a les persones preses: “si fan treballs per la comunitat 
és que “alguna cosa hauran fet”).

L’Ordenança 101 s’aplica amb tota la fermesa a les zones comercials i de negocis, 
allà on es mouen  més diners. L’Ordenança 101 té un clar afany recaptatori in-
crementat en un context de crisi com l’actual. La seva interpretació serà aleatòria 
d’acord amb les necessitats de les arques municipals. Per això en determinats 
moments s’intensifiquen les campanyes de civisme i la presència policial. Quan 
parlem de l’afany recaptatori que té l’Ordenança no podem deixar de pensar 
en el procés de privatització de l’espai universal que estem vivint a través de les 
zones blaves, els nous pàrquings privats i la desaparició dels gratuïts... i és que 
l’Ordenança el què fa és reforçar aquest model especulador.
    

L’Ordenança 101 és control social

L’Ordenança 101 aposta per un model policial que imposa l’ordre i la pau social 
que volen les elits de la ciutat a través de les lleis sustentades en una suposada pe-
dagogia (unidireccional i  autoritària). Una ciutat controlada, regulada, vigilada 
on totes les conductes al carrer estiguin reglamentades, castigades i censurades.

Es persegueixen una sèrie de comportaments, actituds i maneres de relacio-

nar-se considerades impròpies en la via pública. La base moralista d’aquesta la 
trobem en el greuge que les accions sancionades repercuteixen (molesten) als 
altres ciutadans. D’aquesta forma es crea una separació entre el bon ciutadà i el 
mal ciutadà.

La dominació a la qual estem exposats és total, a través de lleis, institucions i 
figures d’autoritat s’ha interioritzat la lògica del poder a través de la por a la re-
pressió (“no ho puc fer”) i la impotència (“ho faria però...”). Amb aquesta lògica 
es legitima la figura del policia i la intromissió de les institucions com a eina de 
resolució de conflictes, en defensa del bon ciutadà que sempre està disposat a 
posar el seu granet de sorra per perpetuar aquest sistema.

Assumint aquesta lògica com a pròpia, som nosaltres mateixos els qui recrimi-
nem les actituds incíviques, denunciant o increpant si cal. Més que desenvolupar 
llaços entre les persones el què fem és allunyar-nos i estratificar la societat. El 
model porta implícita la intromissió en la vida dels altres, fomentant-se la dela-
ció i el control cap als demès.

Qüestionar-nos aquests valors és qüestionar fins a quin punt legitimem les insti-
tucions i tot el què les sustenta. Tot aquest terreny conquerit  l’han aconseguit a 
través de la repressió, la moral, el legalisme, el xantatge... que estan molt arrela-
des a la societat. Què ens queda a nosaltres per triar? A quin bar fem la cervesa o 
quin model de pantalons volem portar...  Normalitzar aquesta ordenança és un 
pas més de la dominació/domesticació dels explotadors cap a la resta. Ens estan 
programant per acatar un sistema més autoritari del què ja tenim.


