
TOP MANTA: SOBRE LA COOPERATIVA DEL SINDICAT DE MANTERS 
Aquest treball de recerca consisteix a mostrar la transició que han viscut els top manta, 
especialment a la ciutat de Barcelona.  
 
Tothom alguna vegada ha vist els manters fent venda ambulant al carrer i ningú sap la vida 
dificultosa que han hagut de patir per causa dels països desenvolupats. Tampoc es valoren els 
productes que venen, ja que el nostre pensament majoritari està vinculat a la convenció social. A 
més a més, per portar a terme aquesta investigació, cal preguntar-se sobre diferents qüestions: 
viuen alguna repressió policial en els carrers? Han cercat alguna solució per resoldre els fets 
problemàtics que patien? Els articles que venen on s’originen? Quins productes venen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest últim apartat, l’he fet entrevistant un treballador del centre comercial top manta, que també 
és un representant del Sindicat de manters.  
 
En síntesi, els resultats de la recerca evidencien que el sindicat no és una solució per resoldre les 
condicions miserables que viuen els top manta, ja que només dona reconeixement a la situació. 
En canvi, el projecte de la marca top manta és una iniciativa per incorporar-se a la societat i poder 
tenir un treball digne i legal amb papers. Però, encara actualment, no tots els manters han pogut 
regularitzar les seves situacions. 
 

Per resoldre aquestes incerteses sobre el tema, el treball s’ha dividit en tres apartats. En primer lloc, a través 
d’estudis acadèmics i vídeos, he pogut explicar la història de la immigració africana cap a Europa, fent una anàlisi 
de les lleis internacionals, juntament amb la llei d’estrangeria. En segon lloc, he fet un estudi sobre l’arribada dels 
immigrants als estats Europeus i com aquestes persones sobreviuen a través de la venda ambulant. Aquesta situació 
produeix una economia informal o entesa com a il·legal, on el descontentament social augmenta pels conflictes amb 
els comerciants.  
 
Finalment, he indagat sobre la repressió policial cap als top manta, 
mitjançant notícies. Arran d’una actuació policial contra els venedors 
ambulants, que va provocar la mort de Mor Syllan, un manter senegalès, 
es va crear el sindicat de manters, amb l’objectiu de defensar els seus 
drets, com a persones, i poder recollir les demandes i necessitats del 
col·lectiu davant la persecució, la discriminació i el racisme. 
Seguidament, van poder buscar alternatives per intentar regularitzar la 
seva situació, com per exemple la creació d’una botiga a Barcelona amb 
la seva pròpia marca. 
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