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Centenars d’immigrants “sense papers” s’han tancat a diversos locals de
Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, on han iniciat una vaga de fam
indefinida per reclamar un veritable procés de regularització d’estrangers a
l’Estat Espanyol.
La regularització impulsada des del Govern Central no ha donat resposta, ni de
lluny, a les necessitats d’aquest col·lectiu ja que els requeriments d’aquest procés
– un contracte de treball, el padró o el certificat de penals – són inaccessibles per
la majoria d’immigrants que viuen al nostre país.
Per aquest motiu, una vegada més, volem reclamar la mobilització de la societat
catalana i la seva solidaritat amb la lluita dels immigrants contra la situació
d’injustícia que pateixen, fruit de la Llei d’Estrangeria que només els dóna dues
sortides: l’expulsió o la més absoluta de les marginacions.
Des de l’Assemblea per la Regularització Sense Condicions exigim al Govern
una sèrie de demandes relatives a aquest procés extraordinari de tres mesos,
iniciat el passat Febrer:
1. Que s’accepti qualsevol document acreditatiu que la persona immigrada
viu al país, i no tant sols del padró.
2. Poder accedir al permís de residència sense requisit del contracte de
treball.
3. Que s’allargui el termini de regularització
4. No haver de presentar el certificat de penals
5. La renovació de totes les sol·licituds denegades, ja que les persones han
perdut els seus drets adquirits després de molts anys vivint i cotitzant en
aquest país
6. Regularització immediata i sense condicions per als menors d’edat.
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TANCAMENTS: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL PI (CIUTAT
VELLA), C.S.O. CAN VIES (SANTS), PARRÒQUIA DE SANT MEDIR
(SANTS), UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, ESPAI
OBERT (POBLE SEC), PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL (SANTA
COLOMA) , CSO L’ÒPERA (HOSPITALET)
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