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Migració. La reivindicació ‘Papers per a Totes i Tots’ arriba a la ciutat contra la Llei d’estrangeria i les taxes municipals

Tancament a la Casa de la Reconciliació
Primer va ser Barcelona i aviat la van seguir
Badalona i L’Hospitalet. Els migrants volen
regularitzar la seva situació i agilitzar els tràmits
Una vintena de persones romanen
tancades a la Casa de la Reconciliació de Can Serra des de l’11 de
juny, seguint les protestes iniciades
a municipis com Barcelona i Badalona per reivindicar els drets de les
persones migrades per regularitzar
la seva situació, convocades pel
col·lectiu Paper per a Totes i Tots.
A L’Hospitalet, a més, reivindiquen
que l’Ajuntament elimini les taxes
per fer informes d’arrelament i reagrupament familiar i que es permeti

Breves

Manifestación contra
la libertad provisional
de ‘La Manada’
La Associació de Dones de Sant
Josep organizó el 29 de junio una
manifestación contra las agresiones
sexistas con motivo de la puesta en
libertad provisional de los miembros
de La Manada, acusados de violar a
una joven en Pamplona. La marcha
recorrió la rambla de Just Oliveras
y leyó un manifiesto ante el Ayuntamiento, donde se concentró en silencio por las mujeres que ya no tienen
voz, víctimas de la violencia sexista”. y

El TSJC concede tres años
después la incapacidad
laboral a Naty López
Esta vecina de Bellvitge sufrió un
infarto y un ictus que le dejaron importantes secuelas. El Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) le
denegó la incapacidad laboral y le
dio el alta. Naty inició una acampada
ante el ICAM como protesta y, tras
una sentencia favorable del Juzgado
Social de Barcelona, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
ratifica su incapacidad. y

l’empadronament sense domicili.
Els afectats s’han reunit amb la
síndica de L’H, Merche García, amb
diversos grups municipals i amb el
regidor de Benestar Social, Jesús
Husillos. Aquest els ha comunicat
que l’Ajuntament està disposat a
estudiar una rebaixa de les taxes
de diversos tràmits relatius a la
Llei d’estrangeria. El portaveu dels
migrants, Ibrahim, denuncia que tramitar un informe de reagrupament
familiar o un permís de residència

Inici de la tancada a la Casa de la Reconciliació el passat 11 de juny

costa entre 60 i 100 euros, una taxa
que a altres municipis no es paga.
Sobre facilitar el padró a qualsevol persona que visqui a L’H encara
que no tingui domicili regular, el
regidor ha recordat que la Llei del
cens és competència de l’Estat
però que permet censar persones
que visquin en domicilis poc convencionals o no regularitzats. Així,
l’Ajuntament proposa estudiar cas
per cas. Els migrants, per la seva
part, han plantejat poder empadronar-se a la Casa de la Reconciliació.
Les converses entre el col·lectiu
tancat a Can Serra i l’Ajuntament
continuen obertes i preveuen una
nova trobada aquesta mateixa setmana. y

