Març 2014

Sota el lema de “Nous reptes”
se celebrarà la 29 Assemblea de
la FAVBaix amb l’objectiu de
renovar la Presidència

La FAVBaix convoca a totes les entitats veïnals sòcies el dia 29 de
març a l’Assemblea general del moviment veïnal de la comarca que
tindrà lloc al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.
Aquest encontre, que organitza anualment la FAVBaix per establir
línies de treball comunes de les associacions veïnals, enguany arriba
a la 29 edició amb el repte de renovar la Presidència degut a la
dimissió de Gregorio Sánchez al capdavant.
Com encarar la retallada dels serveis del Benestar; l’alça del
transport públic; el debat del dret a decidir, l’impacte de la pobresa
i l’atur, a més del desplegament del programa Aula Actual, són temes
que vertebraran l’edició d’aquesta assemblea, en el marc d’uns barris
fortament empobrits a escala econòmica i de serveis.

Un centenar de persones
assisteix a la presentació de la
II Marxa contra l’atur, acte
apadrinat per la FAVCornellà
Amb
la
sala
del
Centre
Cultural Juan García Nieto
plena amb més d’un centenar
de veïns i veïnes, es va
presentar la II Marxa de
persones
de
persones
desocupades
del
Baix
LLobregat que va començar a
caminar el dia 22 de febrer a
Castelldefels, i va confluir
el
dia
27
de
febrer
a
Montcada i Reixac amb l’altre
branca de la II Marxa del
Vallès
fins
arribar
al
Parlament.
En l’acte de Cornellà, organitzat per la FAVCO, els i les
treballadores aturades provinents de les assembles de diferents
municipis de la comarca van alertar que actualment uns 3 milions de
veïns i veïnes desocupats no estan rebent cap mena de sou ni ajuda
social.

La FAVBaix s’adhereix a
#stop Pujades transport
La FAVBaix s’ha adherit a la Plataforma Stop Pujades Transport
per
exigir la retirada de l’augment del 2014 i congelació del preu del
transport públic d’acord amb les tarifes del 2013, a més d’una
convocatòria d’una Taula Social per a fixar les tarifes. I és que, per
exemple, el bitllet més venut, la T-10, , ja té un cost de 10,30€ (1
zona) i 43,55€ (6 zones). Això significa un 5,10% i un 4,9% més que
l’any anterior, respectivament, i un 71% més que fa deu anys.
Aquest augment continuat de les tarifes que afecta a totes les zones i
molt per sobre dels increments de l’IPC, converteix el transport
públic en un luxe per les persones usuàries.
Per tal de frenar aquest nou “abús” que colpeja les economies
familiars, molt “fragilitzades” ja per l’atur generalitzat, la FAVBaix
insta a les AV a sumar-se a les mobilitzacions.

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

