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Perquè ningú no es quedi
per a tothom!
 
 

Els efectes del confinament per la pandèmia del coronavirus ens han 

obert la possibilitat d’empatitzar

vèiem molt llunyanes

al carrer amb por a ser identificat, no poder anar a l’escola o patir per 

si el sistema sanitari t’atendrà

 

Aquest és la situació permanent de milers de persones migrants

veïns i veïnes que ja viuen

no tenir papers no podran afrontar 

social i econòmica que vindr

  

No tenir papers implica no tenir

marginalitat crònica en l

  

Per això, avui, Volem

implica la regularització de totes les persones que actualment 

es troben en situació irregular

desenvolupar el seu potencial en igualtat de condicions, 

deures. 
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Perquè ningú no es quedi enrere, papers 
per a tothom! 

efectes del confinament per la pandèmia del coronavirus ens han 

d’empatitzar amb situacions que fins ara 

llunyanes: no poder treballar, el futur inestable, sortir 

amb por a ser identificat, no poder anar a l’escola o patir per 

t’atendrà.  

és la situació permanent de milers de persones migrants

viuen als nostres pobles i ciutats i que pel

no podran afrontar en igualtat de condicions

social i econòmica que vindrà. 

papers implica no tenir drets, convertint la pob

en l’única alternativa de vida legalment

Volem acollir és un lema més necessari que mai i 

la regularització de totes les persones que actualment 

es troben en situació irregular per garantir que poden 

desenvolupar el seu potencial en igualtat de condicions, 
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