[Nota de Premsa] Dues persones de l’Ateneu Flor de Maig declaren
davant del jutge com a imputades el proper dimecres 20 de Març

Las entitats socials del Poblenou convoquen una concentració davant dels Jutjats el dimecres,
per a mostrar el recolzament veïnal al projecte de recuperació de l’històric edifici.
El proper dimecres dia 20 de Març declararan a las 12hs davant el Jutjat d’Instrucció
nº6 de Barcelona la Presidenta y la Secretaria de l’Ateneu Flor de Maig com a
imputades por un delicte d’usurpació.
El passat 20 d’Octubre es va convocar una mobilització veïnal a la que van assistir més de 300
persones sota el lema “Recuperem la Flor de Maig”, quatre mesos després de que l’històric i
emblemàtic espai social del Poblenou fos tancat per la falta d’acord entre l’Ajuntament i la
propietat. L’acció de protesta va desembocar en un procés de recuperació veïnal de l’edifici,
que ja s’ha convertit en un important epicentre del moviment associatiu del Poblenou.
Actualment participen a l’espai més de 400 persones de manera estable i acull un
gran nombre de projectes, entre els que destaca la Coordinadora de Cooperatives del
Poblenou, l’espai de recolzament a persones afectades per processos de desnonament, o la
plataforma en defensa de l’educació pública del Poblenou.
Des del mateix moment en que la mobilització social va reobrir l’espai, es va iniciar
un procés de negociació, que avui en dia encara continua obert, entre el Districte de
Sant Martí i l’Ateneu Flor de Maig, encaminat a assegurar una recuperació veïnal
permanent d’un dels edificis amb mes càrrega històrica i simbòlica per a la xarxa
associativa del Poblenou.
Convocatòries:
−

Concentració veïnal sota el lema “La Flor de Maig és del Poblenou” a las 12hs a la
Ciutat de la Justícia (Entrada per Gran Via).

−

Compareixença

davant

dels

mitjans

de

comunicació

després

de

les

declaracions de les imputades a les 13h a la Ciutat de la Justícia (Entrada per
Gran Via).
Contactes per a la premsa:
−

Andrés García Berrio, advocat: 638 33 63 83

−

Bernat Bossacoma, membre de l’Ateneu La Flor de Maig: 657 20 02 30

http://ateneuflordemaig.wordpress.com/
flordemaig3@gmail.com

