Abril 2014

Julián Carrasco escollit nou
president de la FAVBaix a la 29
Assemblea celebrada a Sant Feliu

Julián Carrasco va ser escollit nou president de la Federació Comarcal
d’AV del Baix Llobregat (FAVBaix), en la XXIX Assemblea de les
entitats veïnals de la comarca que es va celebrar dissabte 29 de març
al recinte de Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.
Carrasco, pertanyent a l’AV La Plana d’Esplugues, ja va assumir la
Presidència de la Federació entre 1995
i 2001, però a partir d’ara
formarà equip amb una Junta d’àmplia representació territorial amb
activistes veïnals d’Esplugues, Cornellà, Sant Just Desvern, Sant
Feliu,
El
Prat,
Gavà,
Sant
Vicens
dels
Horts,
Viladecans,
Castelldefels i Sant Joan Despí.
En el moment de la presa del càrrec, Carrasco va instar a les AV a
treballar perquè retornin a la centralitat de “la vida dels barris”, i
perquè s’obrin a dialogar amb altres actors que també estan treballant
pel benestar del veïnat: “Sumar sempre és bo i les AV hem de tenir les
portes ofertes”, va emfasitzar Carrasco. L’Assemblea també va donar
llum verda, per unanimitat, al Pla de Treball previst pel 2014-15.

Les causes i la situació de la
immigració centren una xerrada
d’Aula Actual a l’AV Les Planes
A través d’una mirada retrospectiva de la immigració durant els anys
70 – interna i cap a països europeus i Amèrica Llatina- i cercant les
similituds entre aquell veïnat immigrant i el que ha vingut a l’Estat
espanyol a partir dels anys 90, es desplegarà una xerrada el proper
dimecres 9 d’abril a l’AV de Les Planes Sant Joan Despí.
La conferència anirà a càrrec del
s’iniciarà a les 18’30 de la tarda.
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L’acte forma part del projecte de la Federació Comarcal d’AV del Baix
Llobregat (FAVBaix), Aula Actual, que busca tractar col·lectivament
temes de màxima actualitat, des dels barris i el teixit veïnal, i va
dirigit a diferents franges de població, segons el tipus d’activitat.

L’exposició “Les dones del
moviment veïnal d’ahir i d’avui
arriba a Viladecans
Aquest cap de setmana 4 i 5 d’abril
l'exposició de la CONFAVC "Les dones
del moviment veïnal d'ahir i d'avui"
va
arribar
a
l’Escola
de
la
Montserratina de Viladecans en el
marc de la Festa del Civisme.
En aquesta edició es va presentar el
Banc del Temps i també l'exposició
acompanyada
del
web
–
dones.confavc.cat-en
el
qual
es
recullen
els
perfils
de
16
activistes veïnals, entre elles el
l'AV
La
de
la
presidenta
de
Montserratina, Carmen Rodríguez.
"Hi ha moltíssimes veïnes que estan
realitzant una gran tasca simplement
per tal de crear una societat més
justa. Aquestes dones no tenen cap
reconeixement pel gran treball que
realitzen. Jo em sento molt afortunada, em dic a mi mateixa , entre
tantes he sortit escollida per expressar els meus pensaments i idees",
conclou Rodríguez, aplaudint la iniciativa de fer una exposició per
part de la CONFAVC.

Visiteu la nova web de la FAVBaix: www.favbaix.cat

