
Firma, participa i uneix-te a esenciales.info

 

 

Essencials

Per a qui?
Per als nostres veïns i 
veïnes, amics, familiars 
que venen d’altres indrets 
del món i a causa dels 
murs que imposa la llei 
d’estrangeria, es troben 
en situació administrativa 
irregular. Aquesta situació 
els impedeix l'exercici 
dels seus drets com són: 
l’accés a un contracte de 
feina, a un habitatge 
digne, a l’educació, a la 
salut, a empadronar-se, a 
la possibilitat de denunciar 
abusos, d’obrir-se un 
compte bancari i en 
general d'exercir la plena 
ciutadania. 

Com?
Exercint el teu dret de ciuta-
dania per a mostrar el teu 
desacord amb la legislació 
actual i promovent així una 
alternativa justa i possible. 
Recorda que tan sols podem 
firmar els ciutadans amb 
nacionalitat espanyola i 
majors d’edat. 

La teva firma, amb la de 
milers de persones més, té 
valor i serveix per a promoure 
un canvi concret i tangible 
#peraunnosaltresmésgran 

On puc obtenir més informació i firmar? 
A les parròquies i als espais socials de Càritas podreu demanar i 
trobar els fulls de recollida de signatures.  Recordeu que només 
es pot fer de manera presencial. La campanya finalitza el mes 
d’agost, per aquesta raó aquests propers mesos són claus per 
a poder arribar al número de signatures i fer que aquesta ILP 

sigui possible. 

Necessitem recollir 500.000 signatures per a poder construir 
500.000 oportunitats #peraunnosaltresmésgran

A  la web https://esenciales.info/ podreu trobar tots els punts 
fixes de signatura i també més informació sobre la proposta.

Iniciativa Legislativa 
Popular per a una 
regularització 
extraordinària de 
persones estrangeres 
a Espanya.

* La teva signatura,
 els nostres drets



I per què?Però, tenim 
clar de què 
estem parlant?

Què és una ILP?
És una iniciativa legislativa 
popular és una via per la 
qual, els ciutadans espanyols 
majors d'edat, promouen 
una reforma legislativa de 
manera directa. Suposa 
trucar a les portes del 
Congrés i demanar als i les 
diputades que legislin sobre 
alguna cosa en concret.

Què demanem?
Demanem que les Corts 
Generals acordin introduir 
una Disposició en la Llei 
orgànica d'Estrangeria 
amb el següent contingut: 

“El Govern, mitjançant 
Reial decret establirà, en 
el termini de 6 mesos, un 
procediment per a la 
regularització dels 
estrangers que es trobin 
en territori espanyol“ 

• És necessari revertir una situació injusta. Entre 390.000 i 470.000 
persones estrangeres viuen a Espanya en situació administrativa 
irregular. Les vies d'obtenció d'una autorització de residència i/o 
treball són molt difícils. Una vegada obtinguda, resulta molt fàcil 
que les persones la perdin, caient de nou en la irregularitat. Això 
genera una espiral de vulnerabilitat i desprotecció que incre-
menta l'exclusió social i va en contra de l'objectiu de generar una 
societat inclusiva i integradora.

• El respecte dels drets humans de cada persona. La irregularitat 
fomenta l'explotació laboral i oblida que les persones estrange-
res són subjectes de drets. Les converteix en invisibles i suposa 
una pèrdua objectiva per a tots, tant econòmica com social.

• És una opció inherent a la pròpia Església: Cap a un nosaltres 
cada vegada més gran que no deixi a ningú enrere.

• Càritas coneix molt bé aquesta realitat com va posar en relleu 
amb l'última campanya mundial sobre mobilitat humana 
forçada on és van generar els materials de la campanya 
Compartint el viatge  que utilitzem per sensibilitzar sobre aquest 
tema en l'àmbit educatiu.

Càritas Diocesana de Girona, com a part de la Confederació de 
Càritas Espanyola, forma part d’una xarxa d’organitzacions de la 
societat civil que demanarà al Congrés dels Diputats debatre la 
proposta sobre la regularització extraordinària de persones 
estrangeres. Aquesta iniciativa la promouen diverses entitats, 
vinculades a l’església i també al propi col·lectiu migrant que s’han unit 
en la plataforma *Esenciales. Ens organitzem per defensar els drets 
que manquen a totes les persones que estan condemnades a la 
invisibilitat davant les institucions, a l’explotació laboral o a l’exclusió de 
facto dels serveis públics bàsics.  


