
Som la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Martí i, per al·lusions, volem intervenir sobre un dels 
precs que apareixen en l’ordre del dia del Consell Plenari. El grup del Partido Popular es queixa de 
que  “algunos  partidos   que  han   pegado  carteles  en  paredes,  cristales,  mobiliario  urbano,  
colaborando a degradar y ensuciar más nuestros barrios  y con ello elevar el gasto  de la limpieza y  
mantenimiento,  se  solicita  que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  aplicar  las  ordenanzas  
municipales y con ello repercutir estos gastos,  a los partidos que no han respetado la normativa”.

Després de veure aquest prec, ens hagués agradat molt poder presentar i registrar una sol·licitud 
d’intervenció en el Consell Plenari, però la publicació de l’ordre del dia en un temps tant ajustat no  
permet  complir  la  condició  de  les  48  hores  d’antelació,  per  això  fem aquesta  intervenció  en 
l’Audiència Pública. Volem aprofitar per a demanar la publicació d’aquests ordres del dia al web 
amb temps suficient per a que la participació ciutadana sigui major, poques vies de participació 
ciutadana que hi ha, encara ens les dificulteu.

Doncs bé, des de la CUP, de forma conscient hem penjat aquests cartells en llocs no permesos per 
diversos motius:

1. Per raons econòmiques  : els cartells i les pancartes han estat els principals recursos de 
visibilitat  al  carrer.  Altres  candidatures,  heu  utilitzat  mètodes  com ara  ocupar  les  vies 
urbanes amb autobusos de campanya que contaminen, entorpeixen el trànsit i aparquen en 
llocs no permesos.

2. Per raons de visibilitat  : els plafons facilitats per l’Ajuntament de Barcelona, han estat situats 
en llocs poc o gens visibles. En les principals avingudes del districte, Rambla Prim, Rambla 
Guipúscoa i Avinguda Diagonal, s’han instal·lat en els laterals i no en la part central dels 
passejos, això dificulta la visibilitat d’aquests elements per a la gent que passeja o per a les 
persones ocupants dels vehicles que hi circulen.

3. Per raons de denúncia  :  els  cartells  sobre els vidres d’entitats  bancàries,  sobre edificis 
abandonats i en immobiliàries són una denúncia directa als culpables d’aquesta crisi i els 
seus efectes. Nosaltres denunciem que la banca, l’especulació i habitatges ens ha portat a 
una  situació  on  cada  dia,  als  nostres  barris,  es  desnonen  més  persones  dels  seus 
habitatges i és més difícil que les joves es puguin independitzar. 

I la principal raó de totes, és que no creiem en les campanyes electorals tradicionals, en les que tot 
es  troba  regulat,  regulat  a  favor  dels  partits  institucionalitzats,  aquells  que  condicionen  a  les 
periodistes de TV3 a informar segons normes electorals i no per l’interès de la pròpia notícia.

I sobre la seva preocupació per la despesa de la neteja, trobem a faltar la mateixa insistència per a 
partits i organitzacions que omplen els carrers del barri amb pintades, enganxines i pancartes que 
inciten  a  l’odi,  el  racisme  i  la  violència,  com  són  les  que  fan  el  Casal  Tramuntana  i  les 
organitzacions que hi donen suport.


