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MANIFESTACIÓ DISSAbTE 18 A lES 16h A lA PlAçA UrqUINAoNA

la campanya Casa Nostra, Casa Vostra ha posat en el centre del debat públic la defensa dels 
drets humans de les persones refugiades i migrades. Desenes de milers de persones han signat el 

manifest que reclama i exigeix a totes les institucions passar de les paraules de solidaritat als fets.

Esquerra Unida i Alternativa fa una crida a tota la societat catalana a omplir els carrers el proper 
dissabte 18 a les 16h a la Plaça Urquinaona. Dissabte sortirem a reclamar la dignitat de tot ésser humà 
i el dret d’asil de totes les persones, a proclamar que cap persona és il·legal i que volem que totes 
les institucions catalanes actuïn des de la sobirania emparats en les resolucions del Parlament de 
Catalunya, i per la mobilització social que exigeix actuar ara i aquí com la millor manera de denunciar 
l’actitud xenòfoba i vergonyant del govern del PP i de la Unió Europea. 

Perquè quan diem Volem Acollir, estem parlant:
•	 De persones.

•	 De persones que han hagut de marxar de casa seva i del seu país a causa d’unes  
 guerres que elles no han provocat.

•	 De	persones	que	sovint,	en	la	fugida,	cauen	en	mans	de	màfies	que	s’enriqueixen	amb		 	
 la seva necessitat.
•	 De persones ofegades a la mar Mediterrània.
•	 De persones que malviuen en terra de ningú.
•	 De persones que esperen que les acullin en alguns dels països de la vella Europa.

Però quan diem Volem Acollir també parlem:
•	 De la creació de vies segures per	tant	de	lluitar	contra	les	màfies.
•	 De garantir el dret d’asil.
•	 De crear un ampli consens entre la ciutadania de Catalunya, Espanya i la resta  
	 d’Europa	per	modificar	la	política	exterior	de	la	Unió	Europea	sotmesa	als	interessos		 	
 de les multinacionals.

•	 De treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra  
 i vulneració dels drets humans, que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats   
 de les poblacions, i per organitzar la solidaritat, i per tant, oposar-nos a les relacions   
 de dominació que ens marca l’imperialisme.
•	 D’organització de la ciutadania per exigir als seus governs.

•	 De l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans que recull el dret de lliure   
 circulació de les persones.

Per tot això, des d’EUiA, ens hem adherit a la campanya “Casa nostra, casa vostra” i us animem a 
signar el manifest si encara no ho heu fet, que trobareu a: www.casanostracasavostra.cat, així 
com a organitzar actes en les vostres localitats.

Així mateix, fem una crida a participar a la manifestació que començarà dissabte 18 a les 16h a la 
Plaça Urquinaona de Barcelona per exigir a totes les institucions que compleixin amb els acords 
internacionals i facin realitat el clam ciutadà de Volem Acollir.

CATAlUNYA ÉS UN ClAM: VolEM ACollIr

https://www.casanostracasavostra.cat/

