
Campanya pels drets dels i les immigrants

Després d'una reunió entre Papers i Drets per a tots i la FAVB, es va acordar 
impulsar conjuntament una campanya pels drets de les persones 
immigrades centrada en les reivindicacions de tancament dels CIE, papers 
sense necessitat de contracte, sanitat universal i gratuïta i igualtat de drets 

S'ha elaborat un esborrany de manifest pendent de consensuar, s'estan 
realitzant assemblees d'immigrants i s'ha gestionat per part de la FAVB, la 
utilització de la Casa del Mar per a realitzar una assemblea a Barcelona i la 
disposició de l'església de Sant Medi per un dejuni. 

Es proposa el següent calendari de continuïtat de la mobilització

Algunes de les assemblees més recents:

Granollers: diumenge 12 de gener, unes 60 persones. Assemblea amb 
presència de la PAH amb la qual es decideix actuar conjuntament

Santa Coloma de Gramenet: divendres, 17 de gener, unes 80 persones.

Lleida: dissabte, 18 de gener, unes 60 persones. Assemblea amb presència 
de la CGT amb la qual es decideix actuar conjuntament

Pineda de Mar: diumenge, 19 de gener, unes 100 persones.

 Assemblees convocades:

Mollerussa: diumenge, 2 de febrer, 16:00h., al casal L’Arreu C/Palau 34.

Barcelona: dissabte, 8 de febrer, a les 18:00, a la Casa del Mar, C/Albareda, 
1, metro Paral·lel o Drassanes.

Mataró: dissabte 1 de febrer, 17'00h. al carrer Colombia, 31  al local de IKRA 

Martorell: dissabte 1 de febrer 18:00 h. Al local de la CNT (Pau Claris 20-A, 
Entresol).

Altres poblacions on s’està explorant la possibilitat d’organitzar 
assemblees:

Vilanova i la Geltrú, Vic, Badalona, Sabadell/Terrassa.

Davant la necessitat de mantenir la mobilització es faran accions 
descentralitzades per poblacions pel 8 de febrer i es confluirà en una acció 
conjunta el 23 de febrer a Barcelona
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Accions descentralitzades 8 de febrer:

Lleida: manifestació conjunta amb CGT i altres Organitzacions.

Sta. Coloma: Concentració dilluns 3 de febrer 18:30 Plaça de la Vila.

Granollers: dejuni a l’església de Bellavista i manifestació.

Mataró: manifestació conjunta dels pobles del Maresme.

Cornella: a determinar conjuntament Amb La Marxa d'aturats

Sabadell/Terrassa: a determinar.

Barcelona: Assemblea.

Després de la reunió amb les 3 administracions del dia 24 de gener: hem 
decidit donar un nou impuls en la lluita pels papers per els desallotjats de la 
nau de Puigcerdà i  aprofitant  que el  2 de febrer en si  compleixen els 5 
mesos de la presentació de la primera Sol·licitud sense ningú resultat fins la 
data, si planteja el següent calendari d’accions: 

Dijous 6 de febrer Assemblea de desallotjats 

Divendres 7 febrer roda de premsa 

Dissabte 15 de febrer acció reivindicativa "tornem"

Acció central a Barcelona 23 de febrer: 

Tancament amb dejuni a l'església de Sant Medi (Sants) de 10 a 17 hores i a 
l'església de Santa Maria del Pi de 11 a 17h.. Tancament obert amb dejuni a 
Plaça Sant Jaume de 11 a 18 hores. Concentració conjunta a les 18 hores a 
Plaça Sant Jaume

Enrique Mosquera
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