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1.      .Qué ha pasat Descripició dels fets

  Aquesta matinada 14    '      furgones dels mossos d esquadra han arribat a desallotjar la 
   ,    '  2009       universitat lliure la rimaia que des de l continua obrint espais de cultura popular i 

.autogestionada         .No ens ve de nou             ,Avui un altra volta han tornat a entrar a casa nostra  
      .utilitzan una estratègia jurídica del tot irregular        :  Un altra volta ens han robat han agafat 

,      '      diners incautant material informàtic per tal d aconseguir informació i han sustret objectes 
  ' -    .per poder d incriminar nos davant la premsa         També han detés a una companya que 

     .        encara es troba a les Corts Aquest no és el primer cop que re ,bem     i som conscients que 
   .no serà el darrer             Després de cada desallotjament hem tornat a renèixer més forts amb 

     .      .més ideés i amb més suport Per què cada vegada som més

2.    _Què és la Rimaia

            '   Som les mateixes que fa tres anys vam nèixer de les runes d una universitat enfonsada

  .pel paradigma neoliberal             Les mateixes que vam néixer de la mà d’una crisi financera 
          .   intrínseca a aquest sistema que avui està soterrant les nostres vides Quan ens limiten 

' ,    ,          l educació ens neguen la sanitat ens tanquen per no tenir papers o ens persegueixen per 
-   .prostituïr nos al carrer   

         ' ,       Per què la Rimaia no és només de quí l habita la Rimaia som totes aquelles que hem 
     .     ' ,utilitzat aquest espai per compartir coneixement Per crear grups d autoaprenentatge  

,    ,   ,  .teatre fer classes de llengües seminaris de filosofia estudis crítics      Un espai on treballar 
        .el gènere i on teixir xarxes amb altres col·lectius         Una casa per aquelles que voliem viure 
    .          la quotidianitat de manera col·lectiva També un lloc de trobada distés per als veïns i 

'   '   .d organització per l assemblea de barri            Som totes aquelles que vam sortir al carrer per la 
 ,     ,  .vaga general que hem prés les places les universitats        Som totes aquelles que davant el 

,       .conformisme ens organitzem i lluitem dia a dia

     ,  ,  ,   ...    , Però sobretot una actitut una resposta unes ganes una xarxa un vincle i molt més i per  
     això no aconseguiran el que volien



3.  ?Què farem

      .Un edifici és sol tochos i ciment       '      Sòn les idées que l omplen i la potència de transformar 
            .les nostres vides i els nostres barris allò que els hi fa por     '  El desallotjament d avui´és sol 
        .un síntoma més de que anem per bon camí        Tants desallotjaments colpejen a diari una 

      ,      , forma més de la seva continauda violència en les moltes formes tancant urgències amb 
' ,  '    .l atur retallant l educació i la sanitat

   ,      ,    ,    Avui ens han desallotjat però no ens han tancat perquè estem construïnt estem imaginant una  
 ,    ,     .educació nostra amb els nostres mitjans a força de solidaritat        .I això no ho poden retallar

              .reafirmem el nostre compromís i sabem que el nostre lloc està al carrer amb totes       I si volen que mirem 
    ' ,    -    .a un altra banda s equivoquen res podrà desviar nos del nostre camí      LA RIMAIA ESTARÀ AL 

CARRER

--->     ,   ,Volveremos a tener un espacio no lo dudéis

--->    , ..(         99%  Seguir con nuestros planes etc vamos a volver a las plazas con el a demostrar 
                que esto es imparable y que el sistema está agonizante y que el camino está en la 

   , , ..)autoorganización y la capacidad bl bla

--->              Seguir con las actividades en la calle y aprovechar este momento para seguir 
,         .creciendo seguir cuestionándonos y abriendo a todas las personas interesadas

4.  ?I demà

 10: Dijous 17:30         Taller de bicicletas en la Pl Folch i Torres

                 19:00   Clases de Tango

                  21:00  Sopar popular

 :   La Rimaia Creativitat i Resistència

       ...   El que estem fent per aquí és similirar ara ho llancem

       .Avui seguim reneixent I vam néixer per això         Per ser el malson de les seves 
      ,       ser el fantasma que desperta els barris per ser l’escletxa que deixa passar el 
.llum


