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La
immigració
durant
el
tardofranquisme
i
les
problemàtiques
ciutadanes
centren un acte d’Aula Actual

Els historiadors Oriol Jonqueras i Xavier Domènech protagonitzaran la
xerrada sobre “Catalunya en el tardofranquisme: la immigració i les
problemàtiques ciutadanes” el proper dimecres 15 d’octubre al Centre
Cívic de La Gavarra.
Domènech també presentarà el llibre “Construint la ciutat democràtica”
una publicació que indaga en el naixement del moviment veïnal als
barris perifèrics receptors d’immigrants, i la seves grans aportacions
en la construcció dels municipis democràtics durant la transició.
L’acte, que s’iniciarà a les 18’30, comptarà amb les intervencions
dels presidents de la FAVBaix i de la Confederació d’AV de Catalunya,
Gregorio Sánchez i Jordi Giró respectivament. Aquest darrer també
presentarà l’Axiu històric especialitzat de la CONFAVC.
Cal destacar que aquesta xerrada s’emmarca en un cicle de conferències
dedicades a la recuperació de la memòria històrica d’episodis de
desarrelament durant el segle XX.

Llum verda a Castelldefels a la
moció per a crear un servei pels
afectats per les preferents
Amb la finalitat que les persones afectades per les participacions
preferent comptin amb un servei d’assessorament i de reparació, la FAV
de Castelldefels va aconseguir que l’Ajuntament local en el darrer ple
celebrat el dia 26 de setembre donés llum verda a la moció que obre
les portes a aquest servei al municipi.
També la FAV de Terrassa i l’AV de Sant Just han aconseguit que les
administracions locals es comprometessin a aconseguir oficines de
reparació pel veïnat afectat.
Cal destacar que la moció “model” aprovada als tres municipis forma
part d’una campanya promoguda per la Confederació d’AV de Catalunya
(CONFAVC) que també demana que els quadres directius de les entitats
financeres vinculats a la venta de productes tòxics renunciïn a les
seves indemnitzacions i les derivin per a reparar als afectats.

Convocades totes les AV a la
Comissió de Sanitat de la
FAVBaix el 14 d’octubre

La situació
la Comissió
d’octubre a
Cornellà de

de la sanitat a la comarca centrarà la propera reunió de
de Sanitat de la FAVBaix, que tindrà lloc el proper 14
la seu de l’entitat: Domènech Montaner 28 Locals 5 i 6,
Llobregat.

L’encontre, dirigit per la Vocal de Sanitat de la FAVBaix, Pura
Velarde té l’objectiu de poder acordar actuacions col·lectives. Es
demana que es confirmi l’assistència a favbaix@confavc.cat

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

