MEMORIA DE LA PLATAFORMA AFECTATS PER EL TOP MANTA
2018
La Plataforma d’Afectats per el Top Manta es crea el 15 de Juny del 2016
Està formada per 42 organitzacions de la ciutat i del país:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BARCELONETA, CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA, CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, BORN
COMERÇ, BARCELONA CICLOTOUR, CENTRE COMERCIAL MAREMÀGNUM, L’AQUÀRIUM DE BARCELONA, MUSEU HISTORIA DE
CATALUNYA, COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA, ANGED, CEDAC, BARCELONA OBERTA, PIMEC COMERÇ, FUNDACIÓ
BARCELONA COMERÇ, COMERTIA, GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA, AMICS DE LA RAMBLA, ACIB, ABCcat, CONSELL DE
GREMIS, BARNACENTRE, ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA PALAU DE MAR, GEGANTERS DE LA BARCELONETA, CONFEDERACIÓ
CATALANA DE ASSOCIACIONS DE MARXANTS, CARROS 2000, COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS. D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE
GEMMÒLEGS DECATALUNYA, ANDEMA, RETAILCAT, GREMI HOTELS DE BARCELONA, QUIOSC AQUARI, ARTESANS DE PALAU DE MAR,
SABORS CATALANS , ENTITAT CULTURAL GEGANTERS DE LA BARCELONETA, AGRUPACIÓ DE FILATÈLICS I NUMISMÀTICS DE LA PL
REIAL DE BARCELONA ,COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DEL
SECTOR ÓPTICO, MERCAT DEL PORT ANTIC, APARTUR, ASSOCIACIO DEL PASSEIG DE GRACIA DE BARCELONA, ASSOCIACIÓ DE
VENEDORS MERCAT FIRA BELLCAIRE. ENCANTS BCN, COCAM (Confederació Catalana d’Associació de Marxants), ASSOCIACIÓ DE
NEGOCIS TURISTICS A CATALUNYA

Reunió preparació requeriment

OBJECTIU: Lluitar plegats contra la situació d’indefensió i restricció de llibertat de
moviments de la ciutadania en determinades vies i instal·lacions del transport públic a
causa de l’apropiació d’aquests espais per a la pràctica del Top Manta, l’enquistament
en les actuacions contra la venda il·legal d’aquest col·lectiu, les evidències dels greuges
que pateixen actualment el comerç i serveis de la ciutat davant la venda ambulant
il·legal o la manca d’atenció a diagnòstics imparcials sobre la situació (com el dictat pel
Síndic de Greuges) son alguns dels motius de lluita de la Plataforma.

El 2018, la plataforma ha tingut una activitat molt important, tot i que el resultat no ha
estat el esperat.
La Comissió de la plataforma Afectats per el Top Manta s’ha reunit diverses ocasions per
definir les accions a dur a terme, aquets 2018:

Reunions de la Comissió d’afectats per el Top Manta i la Venda Il·legal

ACCIONS:
PRESENTACIO DEL REQUERIMENT: es va acordar presentar un requeriment a
l’ajuntament, que va estat signat per 28 organitzacions i es va presentar conjuntament
el dia 6 de juny.

Presentació requeriment

REUNIONS: El 2018, els membres de l’equip tècnic i altres membres d ela plataforma
s’ha reunit en 45 ocasions amb diferents agents, organitzacions, administracions etc.
Destaquem les reunions amb el Síndic de Greuges, la Ministra Sra. Reyes Maroto, la
Delega del Govern, Sra. Teresa Cunillera, el Tinent d’alcalde Sr. Pisarello, amb el regidor
Sr. Jaume Collboni i regidora , Sra. Montserrat Ballarín, amb la Directora de Comerç ,
Artesania i Moda de la Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, amb el comissionat de seguretat,
Sr. Amadeu Recasens i representats del Mossos d’Esquadra, policia portuària, amb la
cooperativa Diomcoop, Diputats de ERC, etc. En totes, i tot la bona voluntat, no hi ha
hagut cap resposta satisfactòria i no es percep una solució del problema.

REUNIO AMB L’ALCALDESSA I PACTE AMB ELS GRUPS MUNICIPALS: Una de les accions
més importants del 2018 ha estat el pacte que es va fer amb els grups municipals, en el

que delmàvem: Un "Acord de Ciutat per un espai públic digne per tothom i contra el
seu ús il·legal per fer-hi activitats amb afany de lucre"
L’adhesió a les reivindicacions de la Plataforma Afectats per el Top Manta i la venda
il·legal.
Així mateix, la Plataforma d’Afectats per el Top Manta i la venda il·legal demanava al
govern municipal el compliment de totes les iniciatives polítiques sobre aquest tema
aprovades durant el mandat municipal. El pacte va ser signat per ERC, PDeCAT, PP, C’s
i , PSC
El Mateix dia, unes hores abans ens va rebre l’Alcaldessa Sra. Ada Colau, amb el Tinent
d’alcalde Sr. Gerardo Pisarello, i el regidor de Comerç, Sr. Agustí Colom, vam expressar
els nostres neguits i vam aconseguir una declaració institucional de l’Alcaldessa dient
que la venda Il·legal no estava permesa a la ciutat.

REUNION AMB LA MINISTRA SRA. REYES MAROTO
Aprofitant una visita a Barcelona, la Ministra de Industria, comerç i turisme, Sra. Reyes
Maroto, es va reunir amb el sector econòmic de la ciutat. El president de la Plataforma
Sr. Fermin Villar va explicar la situació del Top Manta i la Venda il·legal a la ciutat i va
aprofitar per demanar estar presents a la Taula sobre l’Intrusisme que des de el
ministeri tenien previst crear.

PRESENCIA A LA TAULA D’INTRUSISME DE LA MINISTRA SRA. REYES MAROTO.
El 4 de desembre es va crear la Taula d’Intrusisme i la Plataforma va estar present i va
intervenir explicant la situació a Barcelona.

COMUNICACIÓ: Hem participat un any més en la definició de la campanya de
comunicació conjunta entre la Generalitat i l’Ajuntament , en el repartiment dels
cartells i en la difusió de la campanya a les xarxes.

També hem fet difusió d ela campanya de comunicació del Ministeri.

El clipping de l’any 2018 recull més de 150 impactes. ( Annex II)

LLISTAT DE REUNIONS DE LA PLATAFORMA:
11 de gener: Reunió Comissió Top Manta
17 de gener: Reunió a l’Ajuntament
18 de gener: Reunió Advocat requeriment
30 de Gener: Reunió amb Gerardo Pissarello
2 de febrer: Reunió Comissió Top Manta

5 de febrer: Port Vell SL (policia portuària)
19 de febrer: Reunió Amadeu Recasens
5 de març: Reunió Comissió
14 de març: Reunió Plataforma
4 d’abril: Reunió Comunicació CCAM
9 d’abril: Reunió a Madrid amb el sector afectats per el Top Manta
13 d’Abril. Reunió Comissió Top Manta amb Ajuntament
30 d’abril. Reunió PLayGroung
3 maig: Reunió amb Tatiana Guerrero i Barcelona Activa: tema inserció
3 de maig: Reunió amb el Síndic
14 maig: Reunió amb Cottet I FEDAO explicar el requeriment
24 de maig: Reunió Plataforma
28 de maig: Reunió amb Agustí Colom
29 de maig: Reunió tècnica, preparació Requeriment
6 de juny: Presentació Requeriment
15 de Juny: reunió amb la cooperativa Diomcoop
21 de juny. Reunió amb Comissionada
22 de Juny: Reunió amb l’Alcaldessa:
22 de Juny: Acte amb els Grups polítics municipals
26 de Juny: Reunió amb Mercat dels Encants
10 de Juliol: Reunió Síndic
11 de juliol: Presentació campanya de comunicació contra el Top Manta. CCAM
18 de juliol : reunió comissionada top manta
18 de juliol : reunió amb la cooperativa diomcoop
3 d’agost: acompanyament turista agredit
7 de setembre: Reunió Plataforma
26 de setembre: Reunió amb Muntsa Vilalta. Protocol actuació
1 d’octubre: Reunió Plataforma
3 octubre: Reunió PIMEC. Elaboració Protocol actuació
5 octubre: reunió comissionada top manta
5 octubre: trobada estudiants batxillerat
5 octubre: trobada senador ERC Robert Masih + Alok Lahad
8 octubre: Reunió amb la Ministra de Empresa, Comerç i Turisme, Sra. Reyes Maroto
10 d’octubre: Reunió amb Roman i Asociados
26 octubre: reunió nou comissionat top manta
18 d’octubre: Reunió DCOMM. Comunicació Top Manta
19 novembre: reunió nou comissionat top manta
29 novembre: reunió interna
4 desembre: Participació a la MESA DE INTRUSISMO. Ministra Reyes Maroto
20 desembre: reunió Ajuntament. Marc Serra, Álvaro Porro, Xavi Roca
Altres reunions de Comunicació:
12 setembre: Basics BTV Top Manta
6 novembre: onda cero
14 novembre: RNE
15 novembre: Tele5

19 novembre: estudiant batxillerat
21 novembre: tertúlia Radio 4
27 novembre: estudiants batxillerat Treball final
29 de novembre: trobada periodista Miquel Puig
20 desembre: trobada estudiants UB antropologia

RESULTATS DE L’ACCIO
46 REUNIONS AMB DIFERENTS AGENTS I ADMINISTRACIONS
MÉS DE 150 IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

CLIPPING ANUAL 2018 DE LA PLATAFORMA AFECTATS PER EL
TOP MANTA
o
o
o
o
o
o

Tema: “El 'top manta' convierte el metro en zona de impunidad”
Data de publicació: 5 de gener 2018
Secció: actualitat
Audiència: 2.538.850
Valor: 30.085 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El 'top manta' converteix el subsol en zona d'impunitat”
Data de publicació: 5 de gener 2018
Secció: Societat/Viure
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 10.430 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El 'top manta' convierte el subsuelo en zona de impunidad”
Data de publicació: 5 de gener 2018
Secció: Societat/Viure
Audiència: 586.000
Difusió: 129.073
Valor: 8.258 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “TopManta”
Data de publicació: 15 de gener 2018
Secció: La ciutat
Audiència: sense dades
Valor: sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “L’oposició acusa Colau de resignar-se amb el “top manta””
Data de publicació: 16 de gener 2018
Secció: TV Noticies
Audiència: sense dades
Valor: sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Malestar por la inacción de Colau ante el asedio del top manta”
Data de publicació: 4 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 54.171
Valor: 390 €
Link

o Tema: “El comerç i la restauració critiquen Colau per «crucificar-los» i
o
o
o
o
o

protegir el «top manta»”
Data de publicació: 13 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 141.061
Valor: 1.516 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El món econòmic esmena la plana a l'executiu de Colau”
Data de publicació: 13 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 83.385
Valor: 738 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio critica la gestión de Colau de la actividad económica”
Data de publicació: 13 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 911.987
Valor: 10.123 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau se va de gira con el comercio en pie de guerra”
Data de publicació: 14 d’abril 2018
Secció: Inmobiliaries
Audiència: 54.171
Valor: 390 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “el comercio de Bcn critica la gestión que hace colau de la actividad”
Data de publicació: 14 d’abril 2018
Secció: Societat
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 3.627 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “el comerç de Bcn critica la gestió que fa colau de l'activitat”
Data de publicació: 14 d’abril 2018
Secció: Societat
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 2.702 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “Entidades de Ciutat Vella alertan del riesgo de deterioro del distrito”
Data de publicació: 26 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.066.934
Valor: 22.426 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Entitats de Ciutat Vella alerten del risc de degradació del districte”
Data de publicació: 27 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.066.934
Valor: 22.426 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Entitats de Ciutat Vella alerten del risc de degradació del districte”
Data de publicació: 27 d’abril 2018
Secció: Viure
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 4.613 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio estudia acciones legales contra Colau por el 'top manta'”
Data de publicació: 30 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 830.600
Valor: 8.970 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio estudia acciones legales contra Colau por el 'top manta'”
Data de publicació: 30 d’abril 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 46.900
Valor: 563 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Comercio en pie de guerra por el 'top manta'”
Data de publicació: 30 d’abril 2018
Secció: Societat
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 14.703 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Comerç en peu de guerra pel 'top manta'”
Data de publicació: 30 d’abril 2018
Secció: Societat
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 9.093 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio del Born alerta sobre el abandono del barrio”
Data de publicació: 14 de maig 2018
Secció: Local
Audiència: 2.112.407
Valor: 22.920 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio del Born alerta sobre el abandono del barrio”
Data de publicació: 14 de maig 2018
Secció: Vivir
Audiència: 586.000
Difusió: 129.073
Valor: 2.556 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “Vecinos y comerciantes, contra el 'top manta'”
Data de publicació: 4 de juny 2018
Secció: Comerços
Audiència: Sense dades
Valor: Sense dades
Link

o
o
o
o
o

Tema: “Presión sobre Colau por el 'top manta'”
Data de publicació: 5 de juny 2018
Secció: Economia
Audiència: 122.000
Difusió: 23.452

o Valor: 616 €
o PDF
o
o
o
o
o
o

Tema: “Vecinos y comerciantes, contra el 'top manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Tecnologia
Audiència: 5.072.381
Valor: 62.898 €
Link

o Tema: “El president de la plataforma d’afectats contra el top manta, Fermín
o
o
o
o
o

Villar”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Tecnologia
Audiència: 493.874
Valor: 5.161 €
Link

o Tema: “PDeCAT, Cs, PSC y PP de Barcelona apoyan a entidades contra el 'top
o
o
o
o
o

manta' y piden más medidas”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Catalunya
Audiència: 493.874
Valor: 5.161 €
Link

o Tema: “Comerciantes y restauradores de Barcelona reclaman a Colau un
o
o
o
o
o

pacto de ciudad para combatir el 'top manta'
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: CCAA
Audiència: 1.200.902
Valor: 12.850 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El problema dels 'top manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Economia
Audiència: 117.000
Difusió: 23.306
Valor: 548 €
PDF

o Tema: “Afectats pel Top Manta presenten un requeriment contra
l'Ajuntament per exigir solucions”

o
o
o
o
o

Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Catalunya
Audiència: 2.469
Valor: 24 €
Link

o Tema: “El moviment contra el TOPMANTA de Barcelona contra l'Ajuntament
o
o
o
o
o

per exigir solucions”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Barcelona
Audiència: 125.718
Valor: 1.238 €
Link

o Tema: “Comerciants i restauradors de Barcelona reclamen a Colau un pacte
o
o
o
o
o

de ciutat per combatre el 'top manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o Tema: “Comerciants i restauradors de Barcelona reclamen a Colau un pacte
o
o
o
o
o

de ciutat per combatre el ‘top manta’”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 190.213
Valor: 2.026 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comerç exigeix a Colau l’eliminació del top manta”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 278.789
Valor: 5.241 €
Link

o Tema: “Ultimàtum dels agents econòmics a Colau perquè actuï contra el ‘top
o
o
o
o
o

manta’”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Territori
Audiència: 62.931
Valor: 598 €
Link

o Tema: “Comerciants i restauradors barcelonins reclamen a Colau un pacte
o
o
o
o
o

per combatre el 'top manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 276.218
Valor: 2.983 €
Link

o Tema: “Comerciants i establiments donen un ultimàtum a l’Ajuntament per
o
o
o
o
o

erradicar el “top manta””
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: General
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link

o Tema: “28 entidades dan un ultimátum a Colau para que combata el 'top
o
o
o
o
o

manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Barcelona
Audiència: 867.548
Valor: 9.370 €
Link

o Tema: “Los comerciantes dan un ultimátum al Ayuntamiento contra el top
o
o
o
o
o

manta”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: 51.805
Valor: 337 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Jorge Alvares plataforma afectats pel TOPMANTA”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Basics
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Ultimàtum al top manta”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 500.779
Valor: 4.457 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “‘Top manta’, entre el agravio i la dignificación”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Opinió
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 24.761 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “‘Top manta’, entre el greuge i la dignificació”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Opinió
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 15.196 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “28 entidades dan un ultimátum a Colau por el 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Societat, Gran Barcelona
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 11.496 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “28 entitats donen un ultimàtum a Colau pel 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 15.196 €
PDF

o
o
o
o

Tema: “Ultimátum de los comerciantes al Ayuntamiento por el 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.158.880

o Valor: 23.424 €
o Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Ultimátum de los comerciants al Ajuntamiento por el ‘topmanta’”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Portada Viure
Audiència: 586.000
Difusió: 129.073
Valor: 195.786 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Ultimàtum dels comerciants a l’Ajuntament pel ‘topmanta”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Miscel·lània
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 5.633 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Ultimátum a Colau por el 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Opinió
Audiència: 586.000
Difusió: 129.073
Valor: 5.215 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Ultimàtuma Colau pel ‘topmanta’”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Opinió
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 63.554 €
PDF

o Tema: “Ultimàtum dels agents econòmics a Colau perquè actuï contra el 'top
o
o
o
o
o
o

manta''”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Nacional
Audiència: 117.000
Difusió: 23.306
Valor: 1.062 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “28 entidades exigen a BComú poner fin al auge del 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Economia
Audiència: 122.000
Difusió: 23.452
Valor: 3.407 €
PDF

o Tema: “Afectados por el «top manta» requieren al Ayuntamiento de Colau
o
o
o
o
o
o

que ofrezca soluciones”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Regional
Audiència: 240.000
Difusió: 80.108
Valor: 2.386 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Vecinos y comerciantes, contra el 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Regional
Audiència: 1.217.000
Difusió: 221.389
Valor: 5.069 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “Els comerciants de Barcelona donen un ultimàtum a Ada Colau”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Nacional
Audiència: 139.977
Valor: 1.309 €
Link

o Tema: “Ultimàtum dels agents econòmics a Colau perquè actuï contra el 'top
o
o
o
o
o

manta''”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Nacional
Audiència: 1.790.239
Valor: 20.230 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Exigen a Colau soluciones urgentes ante el «top manta»'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Nacional
Audiència: 453.000
Difusió: 107.801
Valor: 4.241 €
PDF

o Tema: “Comerciants i restauradors de Barcelona reclamen a Colau un pacte
o
o
o
o
o

de ciutat per combatre el 'top manta'”
Data de publicació: 6 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 445.734
Valor: 6.508 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Pilar Rahola, opinió a favor de la plataforma”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 445.734
Valor: 6.508 €
Link – Video despublicat

o Tema: “Ultimàtum dels agents econòmics a Colau perquè actuï contra el 'top
o
o
o
o
o

manta''”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Catalunya
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link Min 15

o
o
o
o
o
o

Tema: “El gran peligro para la salud de las gafas de sol del 'top manta'”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “top manta”
Data de publicació: 7 de juny 2018
Secció: Codi de barres
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link Min 25:13

o
o
o
o
o
o

Tema: “top manta”
Data de publicació: 10 de juny 2018
Secció: Informatius Cap de setmana
Audiència: sense dades
Difusió: sense dades
Link Min 30:23

o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau demana permisos per als venedors il·legals”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 2.469
Valor: 24 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau trasllada al govern català i espanyol la solució al top manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 278.789
Valor: 5.241 €
Link

o Tema: “Colau pide a la Generalitat y al Gobierno central más implicación
o
o
o
o
o

contra la venta ilegal”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o Tema: “Comerciantes de Barcelona piden a Colau que cumpla la ley ante el
o
o
o
o
o

top manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Comerciants i oposició s'uneixen contra Colau pel 'top manta'”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “La mala gestión del 'top manta' une a la oposición”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o Tema: “Colau pide permisos temporales de trabajo para los manteros sin
o
o
o
o
o

papeles”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Comerciants i oposició s'uneixen contra Colau pel 'top manta'”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 28.826
Valor: 370 €
Link

o Tema: “Colau pide a la Generalitat y al Gobierno central más implicación
o
o
o
o
o

contra la venta ilegal”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Tech
Audiència: 5.072.381
Valor: 62.898 €
Link

o Tema: “Colau reclama al Govern i l'Estat una solució «estructural» per al top
o
o
o
o
o

manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Nacional
Audiència: 125.718
Valor: 1.238 €
Link

o Tema: “Barcelona tindrà més efectius policials contra el top manta a l'estiu i
o
o
o
o
o

reclama al Govern que col·labori amb més Mossos”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Comunicació
Audiència: 25.362
Valor: 190 €
Link

o Tema: “Los comerciantes exigen hechos y no palabras a Colau con los
o
o
o
o
o

manteros”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Politica
Audiència: 97.219
Valor: 943 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Barcelona tindrà més efectius policials contra el top manta a l'estiu”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 62.931
Valor: 598 €
Link

o Tema: “Colau es compromet a incrementar la persecució del 'top manta' a
o
o
o
o
o

l'estiu”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 276.218
Valor: 2.983 €
Link

o Tema: “Comerciants i restauradors demanen a Colau que faci efectiu
o
o
o
o
o

l'increment de presència policial contra el top manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 190.213
Valor: 2.026 €
Link

o Tema: “Barcelona tindrà més efectius policials contra el top manta a l'estiu i
o
o
o
o
o

reclama al Govern que col·labori amb més Mossos”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 190.213
Valor: 2.026 €
Link

o Tema: “Barcelona tindrà més efectius policials contra el top manta a l'estiu i
o
o
o
o
o

reclama al Govern que col·labori amb més Mossos”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 445.734
Valor: 6.508 €
Link

o Tema: “La Plataforma d'Afectats pel Top Manta arrenca de Colau el
o
o
o
o
o

compromís de posar més policia al carrer”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Cat vespre
Audiència: 445.734
Valor: 6.508 €
Link

o Tema: “Colau arriesgó el pacto 'antimanteros' de Barcelona al exigir una
o
o
o
o
o

foto”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 97.219
Valor: 943 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “La oposición arropa al comercio de Barcelona contra el 'top manta'”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 97.219
Valor: 943 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau anuncia més pressió policial als manters a l'estiu”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 62.931
Valor: 598 €
Link

o Tema: “Comerciants i restauradors demanen a Colau que faci efectiu
o
o
o
o
o

l'increment de presència policial contra el top manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 445.734
Valor: 6.508 €
Link

o Tema: “Comerciantes de Barcelona piden a Colau que cumpla la ley ante el
o
o
o
o
o

top manta”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Empreses
Audiència: 51.805
Valor: 337 €
Link

o Tema: “Afectados por el 'top manta' alcanzan en Barcelona un acuerdo con
PDeCAT, Cs, PSC y PP al margen del de Colau”

o
o
o
o
o

Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 7.997
Valor: 48 €
Link

o Tema: “Colau pide permisos de trabajo temporal para reducir la
o
o
o
o
o

vulnerabilidad de vendedores ilegales”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: CCAA
Audiència: 5.563
Valor: 39 €
Link

o Tema: “Colau pide permisos de trabajo temporal para reducir la
o
o
o
o
o

vulnerabilidad de vendedores ilegales”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Local
Audiència: 3.806.506
Valor: 52.910 €
Link

o Tema: “Barcelona tendrá más efectivos policiales contra el 'top manta' este
o
o
o
o
o

verano y reclama al Govern que colabore con más mossos”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: CCAA
Audiència: 1.200.902
Valor: 12.850 €
Link

o Tema: “Barcelona disposarà de més efectius policials contra el top manta
o
o
o
o
o

aquest estiu”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 474.868
Valor: 4.274 €
Link

o Tema: “Colau pide permisos de trabajo temporal para reducir la
o
o
o
o

vulnerabilidad de vendedores ilegales”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: CCAA
Audiència: 493.874
Valor: 5.161 €

o Link

o Tema: “Afectats pel top manta aconsegueixen un acord amb PDeCAT, Cs,
o
o
o
o
o

PSC i PP al marge del de Colau”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: 493.874
Valor: 5.161 €
Link

o Tema: “Afectados por el 'top manta' alcanzan en Barcelona un acuerdo con
o
o
o
o
o

PDeCAT, Cs, PSC y PP al margen del de Colau”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: 230.148
Valor: 2.405 €
Link

o Tema: “Afectados por el 'top manta' alcanzan en Barcelona un acuerdo con
o
o
o
o
o

PDeCAT, Cs, PSC y PP al margen del de Colau”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: 443.407
Valor: 4.168 €
Link

o Tema: “Colau pide permisos de trabajo temporal para reducir la
o
o
o
o
o

vulnerabilidad de vendedores ilegales”
Data de publicació: 22 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: sense dades
Valor: sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio de Barcelona, contra Colau por el top manta”
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Noticies
Audiència: 3.742
Valor: 24 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Barcelona se divide por el “top manta””
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Catalunya
Audiència: 85.000
Difusió: 9.395
Valor: 822 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau reclama permisos temporals per als manters”
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Gran Barcelona
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 7.072 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “La oposición a Colau se une por el ‘top manta’”
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Catalunya
Audiència: 32.000
Difusió: 7.368
Valor: 861 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “La mala gestió del ‘top manta’ uneix l’oposició”
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Viure
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 3.962 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Colau promet més vigilància sobre els manters a l’estiu”
Data de publicació: 23 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 95.000
Difusió: 14.416
Valor: 1.245 €
PDF

o
o
o
o

Tema: “ERC abandona la declaració contra el 'top manta'”
Data de publicació: 29 de juny 2018
Secció: CCAA
Audiència: 316.000

o Difusió: 55.273
o Valor: 3.359 €
o PDF
o
o
o
o
o
o

Tema: “ERC abandona la declaració contra el 'top manta'”
Data de publicació: 29 de juny 2018
Secció: Última hora
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “ERC abandona la declaració contra el 'top manta'”
Data de publicació: 29 de juny 2018
Secció: Viure
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 3.359 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “Sin declaración sobre el 'top manta' ”
Data de publicació: 30 de juny 2018
Secció: Actualitat
Audiència: 2.158.880
Valor: 23.424 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “La Agenda Barcelona deberá esperar”
Data de publicació: 30 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 1.737 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “L'Agenda Barcelona haurà d'esperar”
Data de publicació: 30 de juny 2018
Secció: Societat
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 1.223 €
PDF

o Tema: “Sense declaració sobre el 'top manta'”
o Data de publicació: 30 de juny 2018
o Secció: Viure

o
o
o
o

Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 1.222 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Sin declaración sobre el 'top manta'”
Data de publicació: 30 de juny 2018
Secció: Viure
Audiència: 612.000
Difusió: 129.073
Valor: 1.113 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El auge de la 'turismofobia' en Barcelona inquieta al sector”
Data de publicació: 11 de juliol 2018
Secció: Economia
Audiència: 60.000
Difusió: 15.126
Valor: 4.904 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “El auge de la 'turismofobia' en Barcelona inquieta al sector”
Data de publicació: 11 de juliol 2018
Secció: Economia
Audiència: 453.162
Valor: 4.260 €
Link

o Tema: “El comerç trasllada a la ministra el seu desemparament davant el
o
o
o
o
o
o

'top manta'”
Data de publicació: 26 de juliol 2018
Secció: Societat
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 6.975 €
PDF

o Tema: “El comercio local traslada a la ministra su desamparo ante el 'top
o
o
o
o
o

manta'”
Data de publicació: 26 de juliol 2018
Secció: Societat
Audiència: 612.000
Difusió: 129.073
Valor: 6.691 €

o PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “La restauració demana canvis a les terrasses de Ciutat Vella”
Data de publicació: 28 de juliol 2018
Secció: Societat / Gran Barcelona
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 3.667 €
PDF

o Tema: “El Gobierno actuará contra el ‘top manta’ tres la inoperancia de
o
o
o
o

Colau”
Data de publicació: 28 de juliol 2018
Secció: Política
Audiència: 60.522
Valor: 572 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Els restauradors demanen un nou pacte a Ciutat Vella”
Data de publicació: 28 de juliol 2018
Secció: Societat / Viure
Audiència: 316.000
Difusió: 55.273
Valor: 12.290 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “Los restauradores piden un nuevo pacto en Ciutat Vella”
Data de publicació: 28 de juliol 2018
Secció: Societat / Viure
Audiència: 612.000
Difusió: 129.073
Valor: 9.452 €
PDF

o
o
o
o
o
o

Tema: “Barcelona es veu desbordada pel fenomen del â 'top manta'”
Data de publicació: 4 d’agost 2018
Secció: Comunicació
Audiència: 52.819
Valor: 475 €
Link

o Tema: “Barcelona es veu desbordada pel fenomen del â 'top manta'”

o
o
o
o
o
o

Data de publicació: 5 d’agost 2018
Secció: Nacional
Audiència: 90.000
Difusió: 23.306
Valor: 2.392 €
Pdf

o
o
o
o
o
o

Tema: “El responsable de turismo de Colau minimiza la paliza a un turista”
Data de publicació: 5 d’agost 2018
Secció: Comunicació
Audiència: 61.854
Valor: 585 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “La alcaldesa accidental pide que no se hagan discursos alarmistas”
Data de publicació: 7 d’agost 2018
Secció: Societat/Viure
Audiència: 612.000
Difusió: 129.073
Valor: 4.175 €
Pdf

o Tema: “El comercio de Barcelona estalla contra la impunidad de los
o
o
o
o
o

manteros”
Data de publicació: 27 d’agost 2018
Secció: Act
Audiència: 65.200
Valor: 557 €
Link

o Tema: “El comercio de Barcelona estalla contra la impunidad de los
o
o
o
o
o
o

manteros”
Data de publicació: 27 d’agost 2018
Secció: Economia
Audiencia: 60.000
Difusión: 15.126
Valor: 4.326 €
Pdf

o Tema: “El comercio de Barcelona estalla contra la impunidad de los
manteros”

o Data de publicació: 27 d’agost 2018
o Secció: Política

o Audiència: 2.083.714
o Valor: 21.254 €
o Link

o Tema: “El PSC exigeix a Colau que reaccioni davant l’esgotament de
o
o
o
o
o

comerciants i restauradors”
Data de publicació: 3 de setembre 2018
Secció: Agencies de Premsa
Audiència: 190.211
Valor: 1.9788 €
Link

o Tema: “El PSC exigeix a Colau que reaccioni davant l’esgotament de
o
o
o
o
o

comerciants i restauradors”
Data de publicació: 3 de setembre 2018
Secció: Local
Audiència: 425.832
Valor: 6.473 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Botigues i restaurants culminen el pitjor estiu dels últims anys”
Data de publicació: 5 de setembre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 2.020.413
Valor: 20.810 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Tiendas y restaurantes culminan el peor verano de los últimos años”
Data de publicació: 5 de setembre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 2.020.413
Valor: 20.810 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta reclama atreure més compradors no-residents per
preservar el model comercial”
o Data de publicació: 23 de octubre 2018
o Secció: Economia
o Audiència: 1.934

o Valor: 24 €
o Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El sector comercial alerta que las compras de los residentes no
pueden sostener el comercio”
Data de publicació: 23 de octubre 2018
Secció: Estil de vida
Audiència: 61.694
Valor: 595 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta reclama atraer más compradores no residentes
o
o
o
o
o

para preservar el modelo comercial”
Data de publicació: 23 de octubre 2018
Secció: Comunitats autònomes i províncies
Audiència: 440.091
Valor: 3.235 €
Link

o Tema: “La mayoría de los comercios céntricos, partidarios de abrir los
o
o
o
o
o

domingos”
Data de publicació: 23 de octubre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 1.845.371
Valor: 19.653 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta ve necesario atraer compradores no residentes a
o
o
o
o
o

la ciudad”
Data de publicació: 23 de octubre 2018
Secció: Comerç
Audiència: Sense dades
Valor: Sense dades
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El 'top manta' pren el centre en l'inici de la campanya nadalenca”
Data de publicació: 14 de novembre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 1.885.969
Valor: 20.086 €
Link

o Tema: “El 'top manta' toma el centro en el inicio de la campaña navideña”

o
o
o
o
o

Data de publicació: 14 de novembre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 1.885.969
Valor: 20.086 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comerç reivindica accions per recuperar el prestigi de Barcelona”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Empreses / Negocis
Audiència: 4.367
Valor: 26 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio canta las cuarenta a Ada Colau”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Economia
Audiència: 42.848
Valor: 279 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “Los comerciantes estallan contra el deterioro de la marca Barcelona”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Empreses / Negocis
Audiència: 63.051
Valor: 608 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta proposa crear un consorci de promoció comercial
o
o
o
o
o

per abordar els reptes de ciutat”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Agències de Premsa
Audiència: 177.000
Valor: 2.080 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta demana la creació d'un consorci per promocionar
o
o
o
o
o

la ciutat”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Actualitat / Última hora
Audiència: 1.202
Valor: 24 €
Link

o Tema: “Barcelona Oberta pide la creación de un consorcio para promocionar
o
o
o
o
o

la ciudad”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Multimèdia / Música / Vídeo
Audiència: 449.773
Valor: 3.306 €
Link

o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio barcelonès da mucha caña a Colau”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Comerç
Audiència: Sense dades
Valor: Sense dades
Link

o Tema: “Barcelona Oberta proposa crear un consorci de promoció comercial
o
o
o
o
o

per abordar els reptes de ciutat”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: General
Audiència: Sense dades
Valor: Sense dades
Link

o Tema: “El comercio barcelonés reclama un consorcio de promoción del
o
o
o
o
o

sector”
Data de publicació: 28 de novembre 2018
Secció: Economia
Audiència: 728.242
Valor: 7.719 €
Link

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El comerç reclama un consorci que el promocioni”
Data de publicació: 29 de novembre 2018
Secció: Regional
Audiència: 177.000
Difusió: 34.104
Valor: 7.493 €
PDF

o
o
o
o
o
o
o

Tema: “El comercio reclama un consorcio que lo promocione”
Data de publicació: 29 de novembre 2018
Secció: Societat
Audiència: 462.000
Difusió: 87.706
Valor: 10.207 €
PDF

o Tema: “El comercio barcelonés saca los colores a Colau con su gestión del
o
o
o
o
o
o

sector”
Data de publicació: 29 de novembre 2018
Secció: Regional
Audiència: 215.000
Difusió: 80.108
Valor: 9.016 €
PDF

ANNEX IACCIONS REALITZADES AL 2016-2017:
-

COMISSIÓ AFECTATS PEL TOP MANTA: Creació de la Comissió de Afectats pel Top
Manta que representaria a la Plataforma a les reunions institucionals i premsa.
o Comissió està formada per: Fundació Barcelona Comerç, Associació Veïns i
veïnes de la Barceloneta, ACIB, CEDAC, Associació Gastronòmica Palau de Mar,
Comertia, Barcelona Oberta, ABC, Consell de Gremis, Amics de la Rambla,
ANDEMA, GHB, Born Comerç, Barna Centre, Sabors Catalans.

-

EQUIP TECNIC: Configuració de grup de treball tècnic amb els gerents de les
organitzacions que treballarien els documents necessaris per la roda de premsa i les
reunions posteriors

-

RODA DE PREMSA I LECTURA MANIFEST: El dia 29 de Juny del 2016 es va convocar al
mitjans a la lectura del manifest. La assistència de mitjans i la repercussió va ser molt
bona.

-

REUNIONS 2016: A partit de la Roda de Premsa es van fer reunions amb l’objectiu de
traslladar la nostre preocupació i pressionar per tal que es prenguin mesures
necessàries:
o 29 de Juny: Reunió de la Comissió amb el tinent d’alcalde Gerardo Pisarello
o 5 i 7 de Juliol: Reunió amb representant sindicals de la GU
o 7 de Juliol: Reunió amb Direccio de Comerç i Comunicació de Ajuntament per
definir campanya i materials de comunicació
o 8 de juliol: Reunió amb el regidor del PSC Jaume Collboni
o 11 de juliol: Reunió amb Joaquim Forn i Mercè Homs de CiU

o
o
o
o
o
o

13 de juliol: Reunió Comisso de Seguretat Ajuntament de Barcelona
21 de Juliol: Reunió amb representants de les Marques (Andema)
21 de Juliol: Reunió amb la regidora Monserrat Ballarín i el Comissionat de
Seguretat Recasens
31 d’agost: Reunió amb Alberto Vilagrasa del PP
19 d’octubre: Reunió amb Síndic de Greuges
3 de novembre: Reunió amb Alfred Bosch i Trini Capdevila de ERC

A part d’aquestes reunions, hem fet moltes més accions, entre d’altres:
-

-

Hem donat suport a diferents comunicats de protesta de la GU i Mossos que
reclamaven mes mitjans per lluitar contra la venda il·legal.
Hem repartit entre tots els nostres associats flayers i cartells tant de Ajuntament com
de la Generalitat per sensibilitzar als compradors del perill econòmic que suposa per a
la ciutat aquest tipus de venda il·legal.
Hem redactat un document de Greuges comparatius que hem donat a les reunions
institucionals. (ANNEX I)
Hem participat en diverses tertúlies dels mitjans de comunicació, Ràdios televisions,
entrevistes a la premsa escrita, i enviat notes de premsa, etc...(Clipping. ANNEX II)
Hem dissenyat un Pla estratègic (ANNEX IV)

-

-

RESULTATS DE LES ACCIONS:
- AJUNTAMENT DE BARCELONA: Desplegament de accions per part de l’Ajuntament de
Barcelona:
o Més pressió policial al manters.
o Activitats permanents al Passeig Joan de Borbó amb l’objectiu d’ocupar l’espai
i no deixar posar als manters
o Pressió en altres zones com la Rambla “Mercadillo Rebelde”, Pla de Palau,
Colom, Plaça Catalunya etc...
o Creació de dispositius especial per lluitar contra el Top Manta
o Plans d’Ocupació pels col·lectius de manters
o Campanyes de sensibilització a compradors
-

SINDIC DE GREUGES: Creació de la Taula Interdepartamental a instancies del Síndic
de Greuges per posar en marxa les accions i recomanacions que contemplava al seu
informe de febrer del 2016, “Informe sobre el comerç irregular a la via publica”
o Reunió el 12 de juliol a la seu del Síndic de Greuges de alcaldes i regidors dels
principals municipis de Catalunya afectats per el fenomen amb representats
de la Generalitat i de la Delegació del Govern de l’Estat per cercar solucions
coordinades de totes les administracions i emprendre accions acurades i
decidides contra les organitzacions que important i controlen la logística de

o
o

productes falsificats. S’ha de destacar que en aquestes reunions també
participaven l’Administració Tributaria i les forces de seguretat de la
Generalitat, Ajuntaments i les estatals, a més de la Direccio General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya, el Secretari de Migracions, Igualtat i
Ciutadania, i representants de l’Oficina de Estrangeria.
Reunió de aquesta mateixa taula el dia 22 de novembre per fer seguiment dels
resultats de les accions i definir noves intervencions.
Nova reunió plantejada pel març del 2017.

-

RESULTATS ACCIONS CONTRA LES MAFIES I ORGANIZACIONS DELICTIVES QUE
IMPORTEN I CONTROLEN LA LOGISTICA DELS PRODEUCTES FALSIFICATS.
o Desarticulació de diversos grups/ bandes/ xarxes mafioses a diferents barris i
ciutats de l’Àrea Metropolitana: Besos, Badalona, Barcelona, Maresme, La
Jonquera etc. que es dedicaven a la distribució dels productes falsificats entre
els manters
o Incautació de milers de productes destinats a la venda del Top Manta.
o Escorcolls als magatzems dels xinos a Badalona

-

Les més importants:
o Novembre 2016: Escorcolls simultànies en Mataro, Hospitalet, Badalona i
Barcelona que ha propiciat la Desarticulació d’una Xarxa de falsificadors de
productes tèxtils
o Desembre 2016: Desarticulada la principal Xarxa de falsificació i distribució de
productes falsificats per la venda il·legal al Top Manta a Barcelona en una
operació conjunta de Guardia Urbana, Vigilància Aduanera i Agencia tributaria.
o Desembre 2016: Desarticulació juntament amb la Interpol d’una xarxa
internacional (71 persones) de traficants de falsificacions , la mes gran
d’Europa a la Jonquera.

Les falsificacions mouen més de 400.000M de Euros al mon.
SEGUIMENT:
-

Properes reunions de la Plataforma per fer seguiment de les accions amb els cossos de
seguretat.
Propera reunió de la Taula Interdepartamental del Síndic al març del 2017
Reunions i comunicació constant del membres de la Plataforma de Afectats per el Top
Manta
7 de març del 2017: Reunió de la Comissió Afectats per el Top Manta per definir
properes accions.

ACCIONS 2017

REUNIONS DE LA COMISSIO AFECTATS PER EL TOP MANTA

REUNIONS: El 2017 la Comissió s’ha reunit en 16 ocasions, amb el Síndic de Greuges, amb el
subdelegat del Govern, amb el Tinent d’alcalde Sr. Pisarello, amb la regidora de Comerç i
Mercats, Sra. Montserrat Ballarín, amb la Directora de Comerç , Artesania i Moda de la
Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, amb el comissionat de seguretat, Sr. Amadeu Recasens i
representats del Mossos d’Esquadra, policia portuària, etc. En totes, i tot la bona voluntat, no
hi ha hagut cap resposta satisfactòria i no es percep una solució del problema.

COMUNICACIÓ: Hem participat en la definició de la nova campanya de comunicació conjunta
entre la Generalitat i l’Ajuntament , en el repartiment dels cartells i en la difusió de la
campanya a les xarxes.

RODA DE PREMSA 19 de juliol : Es va convocar una Roda de Premsa el 19 de juliol en la que

vam denunciar la situació actual de la problemàtica a la ciutat de Barcelona i vam exigir a
l'Ajuntament i administracions implicades una actuació immediata que permeti donar
solució al problema. La Taula presidida pel nou president de la Plataforma, Sr. Fermin
Villar, i formada pels presidents i representants de totes les organitzacions signants van
declarar que no estan disposats a seguir esperant, ni deixar passar un any més, davant
l'amenaça de la "normalització" de la venda ambulant il·legal als espais públics de la
ciutat.

RODA DE PREMSA- TAULA DE REPRESENTANTS DE LA PLATAFORMA AFECTATS PER EL TOP MANTA

DEMANDES A L’AJUNTAMENT A LA RODA DE PREMSA:


Endegar d’immediat un pla de xoc acurat i decidit, per aturar l’efecte contagi de la
pràctica de la venda il·legal a nous col·lectius.



Recuperar les recomanacions de l’informe generat pel Síndic de Greuges, al 2016.



Continuar investigant sobre l’organització i coordinació dels grups mafiosos principals
responsables i beneficiaris de la venda Il·legal al carrer.



Condemna clara i concloent de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i resta d’autoritats
competents contra la venda il·legal del Top Manta.



No criminalitzar la Plataforma avui present. No demonitzar comerços, associacions,
gremis o qualsevol altre tipus d’associació de comerciants per exposar i lluitar pel que
considerem injust, incoherent i irresponsable: la venda il·legal.

RESULTAT : Van assistir 23 mitjans de comunicació i va tenir un gran impacte mediàtic.

LLISTAT DE REUNIONS DE LA PLATAFORMA 2017:














17 de gener: Reunió amb Síndic de Greuges
I de febrer: Reunió subdelegat del Govern, Sr Ablaneda
7 de març: Reunió Comissió Top Manta
15 de març: Reunió amb Pissarelo i Ballarin
26 abril: reunió Comissió Top Manta amb Regidoria de comerç
15 maig. Reunió Comissió Top Manta i Tatiana Guerrero
19 de maig: Comissió Top Manta
12 de Juny: Reunió Comunicacio amb Ajuntament
20 de Juny: Reunió Comissió
27 de juny: Reunió Comissió
12 de juliol: Reunió Tècnics Top Manta
19 de Julio: Roda Premsa.
15 de setembre: reunió Comissió





26 de setembre: Reunió Política
30 de novembre: Reunió Recasens i cossos de seguretat
12 desembre: reunió Comerç Generalitat. Seguiment campanya comunicació Top
Manta

ANNEX II- DOCUMENT DE GREUGES COMPARATIUS QUE HEM DONAT A LES REUNIONS
INSTITUCIONALS.
Els integrants de la Comissió Afectats Top Manta a la ciutat de Barcelona declaren que aquest
fenomen:
1. Té un impacte econòmic negatiu ja que nodreix l’economia submergida alhora que
suposa una evasió de les taxes a les que altres col·lectius, com comerciants i veïns, han
de contribuir;
2. Perjudica el sistema de la seguretat social ja que és un frau en la contractació laboral;
3. Suposa una ocupació il·legal de la via pública;
4. Suposa la comercialització de béns o productes de caràcter il·legal cosa que implica
una violació en els drets de la propietat intel·lectual i industrial, a més de comportar
una afectació de la salut pública;
5. Perjudica el teixit social urbà tenint un impacte negatiu en la supervivència dels
comerciants, envaint les instal·lacions del transport públic dificultant la mobilitat, i
creant una sensació d’inseguretat i tensió entre els veïns;
Els signants del manifest creiem que:
6. Aquesta situació requereix una acció ràpida per part de les administracions
competents degut a l’augment de manters durant els darrers mesos: la xifra ha arribat
a més de 800 manters venent simultàniament a la zona del port i les platges; sense
comptabilitzar altres zones de la ciutat com poden ser Plaça de Catalunya, Plaça
d’Espanya, Plaça de les Glòries, etc...
7. Cal abordar la situació amb humanitat, empatia però també amb valentia recordant
que és un col·lectiu vulnerable;
8. La violència o la repressió no són la solució
Proposem que:
9. Les autoritats competents duguin a terme les accions adequades per protegir el
comerç de proximitat de la ciutat, principal afectat per aquestes pràctiques;
10. No només s’afronti la situació des d’una perspectiva local sinó que transcendeixi a
nivell autonòmic i estatal de manera que pugui comptar amb més suport tant
econòmic com a nivell d’autoritats per prendre accions pacífiques contundents;
11. S’ofereixin noves eines de diàleg i d’acció efectives perquè els integrants del col·lectiu
que volen, puguin sortir de a situació;
12. S’investigui sobre l’organització i coordinació d’aquests grups i es prenguin mesures
sobre els principals responsables

ANNEX III.- MANIFEST 2016

MANIFEST
AFECTATS PEL TOP MANTA

L’espai públic és un dels valors més preuats de la nostra societat i el seu ús és, alhora, un dels
màxims exponents de la societat democràtica. Poder gaudir del mateix d’una forma lliure i
civilitzada és un dret bàsic de la nostra societat, i són les administracions, especialment les locals,
les que tenen el deure de vetllar perquè l’espai públic sigui un espai de convivència i pau, on no
hi hagi conflicte i on tots respectem les normes que garanteixen l’ordre necessari establert.
Tant és així, que els primers en respectar aquest pacte social som els ciutadans, però quan això
no es compleix, entra en joc el paper de l’Administració la qual ha d’actuar amb tota la
contundència de la llei per tal de garantir els drets i obligacions que ens permeten assolir la
convivència social.
Els sotasignats d’aquest document veiem amb preocupació com l’activitat de la venda ambulant
il·legal a l’espai públic de Barcelona augmenta dia rere dia davant la passivitat del govern
municipal. Si bé aquest fenomen no és nou i ha estat present a la ciutat des de fa anys, la manca
de voluntat explícita i el bonisme ingenu del Consistori per solucionar el problema, ha provocat
un efecte crida que ha generat concentracions de quasi 800 venedors il·legals, ocupant,
irrompent i dificultant el pas dels vianants en l’espai públic; creant així una imatge d’inseguretat
i degradació de la nostra ciutat, amb especial afectació a la zona del Port i les platges de
Barcelona.
En aquest sentit, requerim l’actuació immediata de l’autoritat per preservar la correcta
ordenació de l’espai públic, ja que els diferents col·lectius de comerciants, veïns i en definitiva,
ciutadans de Barcelona ens veiem absolutament desemparats davant d’aquesta situació a la
qual no se li posa ninguna solució.
Les entitats aquí representades entenem que l’aspecte social d’aquest problema ha de ser atès
per l’administració, la qual en té la responsabilitat, com d’igual manera la té a l’hora de preservar
els drets dels comerciants que legítimament ostenten el dret de confiar en la correcta aplicació
de la llei.
Per aquest motiu, els sotasignats d’aquest manifest reclamem a l’Ajuntament de Barcelona,
en tant que màxim responsable de l’espai públic de la ciutat, però també a la resta
d’administracions competents que actuïn de forma immediata contra la venda il·legal que es
produeix de forma massiva i reiterada a Barcelona.

ANNEX IV.- RODA DE PREMSA 2017.
POSSICIONAMENT DE LA PLATAFORMA I DEMANDA A LES ADMINISTRACIONS
Els integrants de la Plataforma Afectats pel Top Manta a la ciutat de Barcelona declaren que
aquest fenomen:
1. S’està enquistant de forma perillosa a Barcelona. Ha disminuït l’efecte crida, però nous
col·lectius, assentats des de fa cert temps a la ciutat, s’han sumat a la venda il·legal de
productes al carrer davant la manca de voluntat política de l’Administració per
solucionar el problema.
2. Està provocant importants i greus afectacions en la supervivència dels comerciants
legals, els que paguen els seus impostos i compleixen amb lleis i normatives.
3. Suposa la comercialització de béns o productes de caràcter il·legal, cosa que implica una
violació en els drets de la propietat intel·lectual i industrial, a més de comportar una
afectació de la salut pública.
4. Perjudica el sistema de la seguretat social ja que és un frau en la contractació laboral.
5. Provoca sensació d’inseguretat i tensió entre els veïns i perjudica la imatge de
Barcelona i de les persones i empreses que hi han darrera, gent corrent, amb obligacions
familiars, laborals, o ambdues, que pateixen aquesta situació injusta.
Els signants del manifest creiem que:
1. Existeix un greu problema de voluntat política per plantejar solucions. Els cossos de
seguretat han incrementant les denúncies i decomissions, però segueix sense existir un
posicionament clar de les administracions.
2. Mentre molts carrers de la ciutat de Barcelona s’han convertit en bulevards de venda
il·legal de productes, la pressió normativa sobre l’activitat legal a Barcelona no deixa
de créixer.
3. Cal una reacció ràpida davant el perill que aquesta situació sostinguda ja en el temps,
es normalitzi.
4. És necessària una solució urgent a la situació de desemparament actual de veïns i
comerciants, tant pel que fa a la invasió de l’espai públic com a l’incompliment continuat
de la legislació, competència deslleial i frau, lligat a la venda il·legal de productes al
carrer.
5. La inversió de l’Ajuntament en la constitució d’una cooperativa de manters ha estat
dotada en 800.000€. Ho considerem desmesurat i un greuge comparatiu amb els
múltiples col·lectius de la ciutat afectats per problemàtiques diverses.

6. Existeix un greuge comparatiu evident amb l’incompliment de normatives i obligacions.
En molts productes, aquesta pràctica compromet i posa en perill la salut dels
consumidors (ulleres de sol fabricades amb materials inadequats per a protegir l’ull de
les radiacions solars; begudes preparades sense cap tipus de control,...)
El Top Manta te conseqüències sobre tota la cadena del comerç legal. Des dels fabricants
al comerç, passant pel transportista o el distribuïdor i no només a les marques. Qui
compra unes bambes d’imitació al carrer no compra unes bambes autèntiques a la
botiga.
7. Marca Top Manta. És un despropòsit a tots els nivells. El material en la majoria dels casos
es continua comprant a xarxes mafioses. Es col·loca una marca i es ven al carrer, sense
cap tipus d’alta d’activitat, sense liquidació d’impostos, taxes,...etc.
Demanem, doncs...
Aturar la venda il·legal. Així de fàcil. Així de rotund. Per això, demanem:
1. Endegar d’immediat un pla de xoc acurat i decidit, per aturar l’efecte contagi de la
pràctica de la venda il·legal a nous col·lectius.
2.

Recuperar les recomanacions de l’informe generat pel Síndic de Greuges, al 2016.

3. Continuar investigant sobre l’organització i coordinació dels grups mafiosos principals
responsables i beneficiaris de la venda Il·legal al carrer.
I aprofitem, en aquest punt, per reconèixer i recolzar la tasca dels cossos de Seguretat
durant tot aquest temps. Fem públic, doncs, el nostre agraïment més sincer a tots ells.
4. Condemna clara i concloent de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i resta d’autoritats
competents contra la venda il·legal del Top Manta.
5. -No criminalitzar la Plataforma avui present. No demonitzar comerços, associacions,
gremis o qualsevol altre tipus d’associació de comerciants per exposar i lluitar pel que
considerem injust, incoherent i irresponsable: la venda il·legal.
Nosaltres, com ja vam dir fa uns dies, només som botiguers, comerciants i restauradors
de tota mena i condició que aixequem la persiana tots els dies, complint obligacions i
respectant la llei per guanyar-nos la vida. Som, només treballadors que veiem com
aquest fenomen, que no s’atura, no només perjudica al nostre sector i ens fa a tots cada
dia menys competitius, sinó que, de retruc, empobreix la nostra ciutat.
Insistim: som comerciants que lluitem per guanyar-nos la vida amb els nostres comerços
però, per sobre de tot, som persones. Persones que no anem contra les persones. Anem
contra la injustícia, anem contra el que ens està fent mal.
Per això, aquí i avui, tornem a ser aquí, un any després del nostre primer manifest, per dir-vos
que, continuem lluitant pel que és just, que continuem sent la veu insistent i persistent de tots

aquells que representem, comerciants, restauradors ... (botiguers, al final) que veuen, que
veiem, com el mitjà de vida al que hem dedicat tots els nostres esforços, els propis i els
d’algunes altres persones que tenim a prop, s’esvaeixen... i encara a no arribem a comprendre
el per què.

ANNEX V.- PLA ESTRATEGIC COMISSIO AFECTATS PER EL TOP MANTA

ACCIONS PLA ESTRATEGIC

REUNIONS INSTITUCIONALS

DIAGNOSI SITUACIÓ ACTUAL

COMUNICACIÓ

OBJECTIUS PLA ESTRATEGIC:
REUNIONS INSTITUCIONALS
Mantenir viu el contacte amb els agents involucrats,
públics i privats i ampliar el ventalls de greuges (Il·legalitat en general). Important: anar sumant
adhesions
DIAGNOSI SITUACIÓ ACTUAL
Tenir dades de la situació actual. Nombre de manters,
zones de ubicació, màfies, etc…. I molt important, llistat i xifres de greuges, impostos que no
paguen, ocupació espai públic, salut publica etc…
COMUNICACIÓ
Dissenyar una campanya de comunicació per tal de sensibilitzar al
public del que significa per a la economia local i dels comerciants aquestes practicas il-legals

ACCIONS DEL PLA ESTRATEGIC:
REUNIONS INSTITUCIONALS
1234567-

Síndic de Greuges
Sindicat SAPOL
Comissionat Amadeu Recassens
Tinent d’alcalde Pissarelo
Altres organitzacions que estan patint altres situacions conflictives.
Partits politics
.....
DIAGNOSI SITUACIÓ ACTUAL

1- Fer un informe amb:
a. Mapa amb les zones i hores conflictives.
b. Actualitzar decàleg de greuges
c. Afegir informació de ANDEMA: Itineraris dels productes falsificats, màfies que
operen etc...
d. .......
COMUNICACIÓ

1- Dissenyar una campanya de Comunicació per:
a. Fer arribar l’informe a tots els mitjans de comunicació
b. Sensibilitzar al public en general dels efectes economics i per a la salut que
comporten la compra il-legal
c. Altres accions

