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?El PSC acusa Colau de convertir
Barcelona en «una ciutat sense
llei» pel «top manta»
Els socialistes adverteixen, dos mesos després de la seva expulsió del govern,
que la venda ambulant irregular "està adquirint dimensions mai no vistes" amb
"milers" de manters

Unes turistes compant un bolso a un manter del passeig de Gràcia. Foto: Adrià Costa

El PSC segueix marcant distàncies amb el govern d'Ada Colau dos mesos després que Barcelona
en Comú l'expulsés pel suport socialista a l'aplicació a l'article 155 de la Constitució
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142382/colau/trenca/pacte/govern/amb/psc) . Ara ha
expressat la seva discrepància sobre la gestió del fenomen del "top manta" per boca de la regidora
Montserrat Ballarín. "Ja n'hi ha prou de les cortines de fum que el govern d'Ada Colau fa anys que
porta sobre aquest fenomen", ha reclamat Ballarín, i ha agregat: "Aquesta ciutat i aquest grup
polític no podem permetre més que el govern d'Ada Colau permeti que es converteixi en una
ciutat sense llei".
La socialista ha centrat la seva intervenció a criticar l'equip de Colau en el marc d'un nou debat
sobre la venda ambulant irregular a la Comissió municipal de Presidència, i que en bona part ha
forçat el PSC. Segons la regidora, el fenomen "està adquirint dimensions mai vistes i s'està
cronificant", i ha assegurat que "hi ha més venedors que mai" que ofereixen també més
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productes que mai en més espais que mai. Opina que, si abans es comptaven per centenars,
ara són milers. "No hi ha voluntat política del govern de garantir l'espai públic per a tothom", ha
criticat, i li ha retret que "mira cap a una altra banda".
Bona part de l'oposició -el Grup Demòcrata (el PDECat), Cs, ERC i el PP- també han advertit de la
cronificació del "top manta". Segons el republicà Jordi Coronas, la situació està "enquistada", i per a la
popular Àngels Esteller, està "24 hores obert" i actua amb "la permissivitat i complicitat de
l'Ajuntament". Ballarín, a més, s'ha preguntat si la Guàrdia Urbana té l'ordre de no actuar en
recintes tancats com el metro i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i si el cos policial ha
deixat de tenir accés a les gravacions del suburbà.
El govern defensa l'actuació municipal
El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha assegurat que al govern li preocupa molt el
"top manta". Ha titllat l'afirmació de la socialista segons la qual hi ha milers de manters com "un
exercici d'autèntica fantasia comptable", i li ha preguntat si ha canviat de criteri respecte l'octubre
passat quan el PSC encara era al govern. Abans de la intervenció de Ballarín, Recasens ha
recordat la de la també socialista Carmen Andrés de l'octubre quan va dir, segons ell, que ja
treballava en la línia de l'abordatge social i el control de l'espai públic.
Segons ell, el fenomen està "molt més contingut" que en altres etapes, les ordres que rep la
Urbana són "clares i precises" en el marc del protocol Víctor Alfa, i que actua segons els principis
de "proporcionalitat, oportunitat i congruència". A més, ha subratllat que no poden desatendre
altres aspectes com els furts en els comerços. El comissionat ha fet un breu balanç de l'actuació per
afrontar el "top manta" des que es va posar en marxa en pla de xoc el juny del 2016: més de
79.000 denúncies i 1,1 milions de productes comissats.
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