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Resum:
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes anima l'estudiantat a assistir a la manifestació convocada avui mateix a les 20:30 hores, al

mercat de Sant Antoni (davant el bar Els Tres Tombs). S'hi pot arribar amb la línia 2 (lila) de metro, parada Sant Antoni.
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Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han desallotjat la Universitat Lliure La Rimaia. El resultat
és de 10 persones detingudes i denunciades per usurpació, amenaces, atemptat i danys. A
l'edifici de Gran Via s'hi trobava la Biblioteca Popular Espontània i s'hi realitzaven diverses
activitats com ara classes de català o d'electrònica.
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes anima l'estudiantat a assistir a la manifestació
convocada avui mateix a les 20:30 hores, al mercat de Sant Antoni (davant el bar Els Tres
Tombs). S'hi pot arribar amb la línia 2 (lila) de metro, parada Sant Antoni.
  
A continuació reproduïm el comunicat que l'Assemblea de la Rimaia ha publicat.

HAN DESALLOTJAT LA UNIVERSITAT LLIURE "LA RIMAIA"!
  
*** CONCENTRACIÓ, avui 14 de juliol, A LES 20.30 AL MERCAT DE SANT ANTONI (al costat dels
3 tombs)
  
* 10 detingudes durant el desallotjament, entre elles professores i alumnes de la universitat lliure.
  
Després de patir un desallotjament el 2 de febrer al c/casanova 17 avui, 14 de juliol, altra vegada ha
vingut la brigada dels mossos d'esquadra a treure'ns de gran via 550. Després de mesos de treball
per rehabilitar l'espai abandonat per la saga Guerrero Gilabert ? coneguts per nombroses denúncies
d'assetjament immobiliari, per estar dins el procés judicial del cas Pretòria i per controlar Gaesco,
líders en la inversió bursàtil - els mercenaris del capital han actuat i ens han fet fora d'un edifici del
barri i pel barri.
  
Un cop més el poder polític s'ha posat al costat dels especuladors, dels lladres del nostre temps i de
les nostres vides. Un cop més no han servit de res les reivindicacions veïnals (l'Associació de Veïns i
Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample va exposar a davant de la regidora del districte Assumpta Escarp
una moratòria de llicències hoteleres i que la Universitat Lliure La Rimaia no fos desallotjada de la
seva seu a gran via 550). Un cop més els mossos d'esquadra han entrat de matinada sense seguir
el procés que la via civil comporta. Un cop més qui mana en aquesta ciutat prefereix estar al costat
dels rics, dels que volen fer hotels, dels que destrossen els espais de relació al barri, dels que
només pensen amb la lògica del mercat .
  
Ells tenen dret a especular i nosaltres no tenim dret a l'habitatge ni als espais alternatius d'acció
social fora del circ ridícul i infame de l'ajuntament de Barcelona.
  
Nosaltres treballem per a recuperar els espais buits i omplir-los de pensament, de reflexió i d'acció
per aturar el seu projecte; el projecte de treure'ns dels nostres barris, dels nostres espais de trobada,
i posar-hi aquesta ciutat-aparador pels turistes i pels lobbies empresarials. Com veieu, qualsevol
espai popular suposa una amenaça al "model Barcelona", al parc turístic en que es vol convertir la
ciutat, on el dret a especular passa per sobre dels drets col.lectius i de les iniciatives populars. Volen
reprimir-nos i recloure'ns a les perifèries, als llocs allunyats de la vista pública. Volen amagar-nos i
fer-nos còmplices del seu gran negoci empresarial. Encara no han entès que aquest és un esforç
inútil.
  
La Universitat Lliure La Rimaia és un projecte popular i autogestionat lliure d'interessos econòmics.
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A La Rimaia s'hi fan desenes d'activitats i allotja nombrosos col·lectius i entitats. És tracta d'un espai
de trobada, de formació, de reflexió i d'acció entorn altres maneres de veure el món, que obre una
escletxa dins un model cada cop més alienant i individualista; un sistema cada cop més podrit, al
cap i a la fi. La Rimaia allotja l'única biblioteca popular del barri, una magnífica teteria, aules de
formació, un espai d'informàtica amb internet disponibles per a tothom i múltiples espais polivalents
oberts a totes les veïnes. Un indret per la trobada i la transformació social, per fer-nos més fortes i
més lliures.
  
La Rimaia planta batalla. Continua i no aflaca. No podran desallotjar la cultura popular!
  
Comunicat publicat per l'Assemblea de La Rimaia.
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