
1 - La Nova Ordenança Cívica diu:
“L’incivisme és degut a una pèrdua de
normes culturals pròpies”.

Segons el vostre parer, quina solució, de les
esmentades a sota, seria la més indicada per
refermar les arrels culturals de la nostra ciutat:

a) Prohibir la venda de barrets mexicans a La
Rambla.

b) Restringir els colors de la carta d’ajust al 
vermell i al groc.

c) Servir sempre el falafel amb pa amb toma-
quet.

2 - La Nova Ordenança Cívica diu:
“seran sancionats tots aquells que “provo-
quin una degradació visual de l'entorn”. 

A continuació, aparella mitjançant fletxes
les següents “degradacions visuals” amb
la sanció que cregui més adequada:

Degradacions visuals:
Torre Agbar (o “La Polla del Francès”)              
Campanyes publicitàries de Nike (o similar)   
El Fòrum i el Maremàgnum

Sancions:
Dinamitar 
Traslladar a Madrid
Copiar mil cops “No embrutaré la ciutat”

3 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o
acceptar, serveis sexuals retribuïts a l’es-
pai públic”.

Resol el següent problema:

Un ajuntament “X” posa multes por la
quantitat de 750 eur a tota persona que es
prostitueixi al carrer. Si al codi penal vigent
la prostitució no hi és tipificada com a
delicte i sí el proxenetisme, és dir, el fet de
lucrar-se a costa de la prostitució d’altres,
marqueu amb un cercle quina de totes
aquestes persones és el proxeneta en
aquest cas:

a) L’alcalde
b) El regidor de viabilitat
c) El director de l’Agència Tributària
d) L’ajuntament en ple

4 - La Nova Ordenança Cívica diu:
“L’Ajuntament adoptarà totes les mesures
al seu abast per ERADICAR el fenomen de
la mendicitat en qualsevol de les seves for-
mes amb la intenció de salvaguardar el
dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a
transitar per la ciutat de Barcelona sense
ser molestats”

Què entenem aquí per ERADICAR?:

a) Amagar ben lluny 
b) Recol·locar en indrets pintorescs 
c) Eliminar  
d) Fer que se’n penedeixin 

5 - La Nova Ordenança Cívica diu:
“la mendicitat serà sancionada amb multes
de fins a 120 eur. Aquestes sancions
podran ser substituïdes amb cursos on
s'informarà les persones afectades.”

¿Què creieu que expliquen les assistents
socials als captaires que van a aquests
cursos? 

(contesteu sense pensar-hi gaire)

a) Pronto la riqueza estará repartida ecuamente...jajaja! 
es broma!

b) Déu n’hi dó com està tot…
c) Que si tenen 3 euros, provin sort amb la

loteria de Nadal.
d) Qui no treballa és perquè no vol.
e) Vostè no és pas ximple, és gandul.
f) La vida és per gaudir-la, que són dos dies!

6 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“La neteja no sol·licitada dels parabrises
dels automòbils detinguts en els semàfors
serà especialment perseguida”.

Per acabar d’una vegada per totes amb el
perniciós fenomen dels netejaparabrises
en los semàfors, ¿quina d’aquestes mesu-
res adoptaríeu en primera instància?:

a) Prohibir la circulació de cotxes en els punts
de major aglomeració d’aquesta mena de
delinqüència (Diagonal – València,  
Meridiana – Aragó, etc.). 

b) Sancionar els vehicles dotats de parabrises
que s’aturin als semàfors. 

c) Detenció preventiva de qualsevol individu
aturat als voltants d’un semàfor quan està
sospiyosament en vermell per als vianants. 

d) O para al semàfor o parabrises.

7 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“És prohibida la pràctica de jocs amb ins-
truments a l’espai públic, no és permesa la
pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb
patins o monopatins. Igualment queda pro-
hibida la utilització d’escales, baranes,
bancs, passamans, o qualsevol altre ele-
ment del mobiliari urbà, per a les acrobà-

cies amb patins i monopatins “

A continuació, descriviu molt breument (no
més de cinc línies) per a què podria servir
el edifici del Macba a partir d’ara.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

8 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“Per salvaguardar la seguretat, la salubri-
tat, l’ús racional i ordenat de la via pública,
i a més, protegir les propietats industrial i
intel·lectual, la competència lleial en l’eco-
nomia de mercat i els drets de consumi-
dors i usuaris, queda terminantment prohi-
bida la venda ambulant”.

Llegiu amb atenció el paràgraf anterior i
contesteu la següent pregunta:
¿Què és més delicte, segons el vostre
parer?

a) Comprar un CD de Bisbal al Corte Inglés 
i que la SGAE es quedi amb quasi tots els
vostres diners sense haver fet res per guan-
yar-los.

b) Comprar un CD de Bisbal al top manta per
menys de la meitat de preu que al Corte
Inglés i que el venedor guany algo per haver-
-lo venut.

c) Comprar un CD de Bisbal.

9 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“Es prohibeix [a banda de tot el que ante-
riorment ja ha estat prohibit] la realització
d’activitats i la prestació de serveis no
autoritzats en l’espai públic, com ara el
tarot, vidència, massatges, tatuatges i
altres activitats anàlogues.”

Quines són aquestes “activitats anàlo-
gues” segons la vostra opinió? Contesteu
amb sinceritat, no us reprimiu pas.

a) Tota la resta.
b) Qualsevol cosa (segur que alguna cosa han

fet). 
c) Tot el que sembli raret. 
d) Jo no hi entenc, d’aquestes coses. Tot el

que es prohibeixi em sembla bé.

10 - La Nova Ordenança Cívica diu: 
“Totes les persones que són a Barcelona
tenen el deure de col·laborar amb les auto-
ritats municipals. L’Ajuntament de
Barcelona posarà els mitjans necessaris
per tal de facilitar que, en compliment del
seu deure de col·laboració, qualsevol per-
sona pugui posar en coneixement de les
autoritats municipals els fets que hagin
conegut que siguin contraris al civisme.”

¿Quin d’aquests crims li agradaria més
delatar? 

a) Nen jugant a pilota a plaça sota casa meva. 
b) Pidolaire dormint al caixer de la cantonada. 
c) Alcalde proxeneta. 
d) Arquitecte francès amb deliris fàl·lics. 
e) 30.136 turistes amb barret mexicà. 
f) Vehicle dotat de parabrises i aturat en un

semàfor. 
g) Noia amb minifalda que, ves per on, sem-

blen totes unes putes…
h) Altres:……………………………..   

QÜESTIONARI SOBRE LA NOVA ORDENANÇA CÍVICA - 10 MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVIÈNCIA CIUTADANA
Agència de recollida de participació ciutadana per VCC (Voluntaris Contra el Civisme)

Contesteu les següents preguntes amb sinceritat. Sigueu breu i no copieu el vostre veí.

Todas las citas entre comillas que aparecen en este cuestionario son, aunque cueste creerlo, absolutamente verdaderas. 
Pots descarregar-te el document original de l’ordenança aquí:
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,10062992_10222299_1_85680643,00.html?accio=detall&home=

Pots descarregar-te aquest qüestionari aquí:: http://www.conservas.tk/cuestionarios/cuestioCAT.pdf/

EL NOSTRE CONCURS:
¿Amb quina frase acaba l’última pel·lícula de Joan Clos van Damme, un clàssic del top manta?

1- Tolerància zero!
2- El carrer és meu

3- Neteja, polidesa i ornat!

Agència de recollida de participació ciutadana per VCC (Voluntaris Contra el Civisme)
“Aquest espai és de tothom: No es pot trepitjar!”
Vidal-Quadras

“Prohibim el que promocionem!”  
Joan Clos


