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Cap de setmana de lluita de la campanya papers sense contracte

Com és sabut, la Campanya papers sense contracte ve realitzant una sèrie de mobilitzacions per a reclamar la
possibilitat d'obtenir i renovar els papers per a les persones immigrades sense necessitat de comptar amb un
contracte de treball d'un any de durada, requisit inassolible en l'actual situació de crisi econòmica que travessem.

Dintre d'aquesta campanya s'han realitzat ja presentacions de documentació en més de 40 poblacions de Catalunya
amb un total de 2800 sol·licituds presentades. Els diferents ajuntaments han enviat aquesta documentació a la
Generalitat i estan a l'espera de rebre la contestació de la mateixa.

Davant la falta de resposta de la Generalitat i l'arribada d'algunes denegacions (encara escasses); considerem que
la Direcció general d'Immigració de la Generalitat està travant innecessàriament el procés de regularització de
desenes i potser centenars de milers de persones que amb més de 3 anys d'estada en l'Estat espanyol manquen de
papers o no han pogut renovar-los.

És per això que aquest cap de setmana del 12 al 13 de juny, la campanya ha realitzat una sèrie de mobilitzacions
descentralitzades per a aconseguir que la Generalitat de Catalunya i posteriorment el Govern de l'Estat, reconeguin
la vulnerabilitat i el perill d'exclusió social de les persones immigrades com causa suficient per a l'exempció de
contracte. Aquestes mobilitzacions han estat:

El 12 de junyconcentració davant les oficines de la Direcció d'Immigració de la Generalitat de Catalunya al Calabria
147 de Barcelona. També el 12 de juny concentració davant les oficines de la OMAC de Figueres.

El 13 de juny concentració davant el Ple de l'ajuntament de Mataró per a assistir a la presa de possessió del nou
alcalde de la localitat. Assistència a la presa de possessió dels ajuntaments de Granollers, Les Franqueses i
Canovelles. El mateix 13 de juny, concentració de Sense Papers a la Plaça Porxada de Granollers.

Així mateix volem comunicar que la campanya continuarà presentant sol·licituds d'arrelament en els diferents
Ajuntament per a fer visibles als milers de sense papers en risc d'exclusió social. Les previstes per a la setmana
entrant són les de Ripoll, Manlleu, Torelló, L'Escala, L'Hospitalet de Llobregat i moltes altres localitats més petites.

Per a qualsevol informació addicional o pregunta sobre el desenvolupament d'aquestes accions, podeu dirigir-vos a
aquest mail papersidretspertothom@gmail.com
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