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PRESENTACIÓ
Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant (Dakar-Barcelona) desfà els passos d’aquells que es dediquen a la manta a Barcelona. Emprèn
un viatge des de Dakar fins a la capital catalana amb l’objectiu de comprendre per què en Mohammed va voler entrar al seu televisor i arribar a
Europa d’un salt; per què l’Aziz va passar la joventut a bord d’una pastera (i com va acabar fundant un sindicat de venedors ambulants); per què
l’Awa no sap on és el seu marit, o com la Fatou va abandonar el carrer per presidir una cooperativa amb més d’una dotzena de treballadors, tots ells
antics manters.
Aquest llibre parla sobre la manta per fer-ho sobre les migracions, les fronteres, la desigualtat, la ciutat o la lluita col·lectiva. Mira de fer entendre per
què la venda ambulant ha ocupat els mitjans de comunicació des de l’estiu del 2015, fet que ha suposat una pedra a la sabata per al Govern de
l’Ada Colau, que ha respost a la pressió amb plans socials, però també amb saturacions de l’espai i operatius policials. I, sobretot, intenta explicar
com els manters se n’han sortit gràcies a l’autoorganització: el Sindicat Popular de Venedors Ambulants ha donat veu al col·lectiu, ha creat una
marca (Top Manta) i ha rebut el suport d’un dels fundadors dels Black Panther, en Bob Brown, i del mateix papa Francesc.
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Yeray S. Iborra
<strong>Yeray S. Iborra</strong> (Besòs, 1990) és periodista. Des del 2009 ha explicat històries a <em>Cafèambllet</em>, <em>Sentit Crític</em>,
<em>ARA</em>, <em>Jornada</em>, <em>MondoSonoro</em>, <em>La Marea</em> i <em>Indiespot</em>. S’ha format per a això al màster de
Periodisme Literari i Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2016 ha escrit sobre Barcelona a <em>Catalunya Plural</em> i
<em>eldiario.es</em>, on ha dedicat gran part del seu temps a seguir els manters. És membre del col·lectiu de periodisme literari i acció social
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