COMUNICAT de l’ Associació GRUP CALIUATENEU DIVERS
Data: 14 Gener 2019

Avui a les 16:00h una representació de familiars, de l’equip tècnic de l’entitat, 2
responsables tècnics i 1 representant polític del Districte de Sarrià Sant Gervasi de
l’Ajuntament de Barcelona ens hem reunit a l’actual seu de l’entitat al c/Pàdua nº30.
La reunió ha tingut una durada de 2 hores.
Per la nostra part s’ha exposat la greu situació de desprotecció i vulnerabilitat en la qual es
troba l’entitat GRUP CALIU-ATENEU DIVERS, i també la situació d’abús causada per la
pressió immobiliària. La demanda de l’entitat ha estat escoltada: Volem una seu definitiva.
La resposta per part de l’Ajuntament de Barcelona ha estat aquesta:
-La voluntat i el compromís ferm en la cerca d’alternatives a la situació actual, son
conscients de la urgència de la mateixa.
-Fer gestions a curt i a mig termini per tal que GRUP CALIU-ATENEU DIVERS pugui
realitzar les seves activitats en un espai definitiu.
Extraiem les següents conclusions:
-Es una qüestió purament econòmica i de voluntat política que l’Ajuntament de Barcelona
trobi una sortida a la situació problemàtica en la que es troba GRUP CALIU-ATENEU
DIVERS.
-L’Entitat GRUP CALIU-ATENEU DIVERS que en aquests 28 anys de projecte mai ha
demanat cap ajuda d’aquestes característiques a l’Ajuntament de Barcelona té la
determinació de mobilitzar-se de forma indefinida i fins les darreres conseqüències per
aconseguir una seu definitiva digna i degudament habilitada per continuar
desenvolupant les seves activitats d’oci, cultura i formació.
Des d’aquí farem arribar mitjançant un vídeo de denúncia a tot el veïnatge, als moviments
socials i les associacions del districte de Sarrià-Sant Gervasi i de tota Barcelona la
denúncia d’aquesta situació local i global d’especulació immobiliària que pateix la nostra
ciutat actualment i que ara directament afecta i posa en risc la continuïtat del nostre
projecte. Us demanem que feu difusió a les vostres xarxes del mateix vídeo.
Us mantindrem informats de qualsevol canvi al respecte.
Si vols contactar amb nosaltres:
grupcaliu@yahoo.es
www.grupcaliu.cat
@grupcaliu
Moltes gràcies pel vostre suport!
GRUP CALIU-ATENEU DIVERS

