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Milers de veïns i veïnes
participen a la manifestació
contra el desmantellament de
l’Hospital de Viladecans

Més de 5.000 veïns i veïnes de Begues, Gavà, Castelldefels,
Viladecans, de Begues i de Sant Climent de Llobregat van participar a
la manifestació per aturar el desmantellament de l’Hospital de
Viladecans que va desplegar-se el dimarts 30 d’octubre al vespre.
Aquesta gran mobilització va arrencar a les 18 hores de la Plaça
Europa i va aconseguir aglutinar els alcaldes de Viladecans, Carles
Ruiz; Gavà, Joaquim Balsera, i Castelldefels, Manuel Reyes, malgrat el
diferent color polític.
Apel·lant als 18 llits de serveis de cures intensives promeses en
l’ampliació del centre aprovada el 2008, i als 12 quiròfans més per a
reduir les llistes d’espera, el president de la FAVBaix, Gregorio
Sánchez va tancar aquest acte multitudinari convocat per la Plataforma
en Defensa de l’Hospital, en la qual les AV estan tenint un paper
vertebrador molt rellevant.

La Botiga Solidària de Cornellà,
exemple d’aprofitament
alimentari a un acte de la
CONFAVC

La Botiga Solidària de Cornellà, un projecte liderat per la FAVCO i
altres entitats i que proporciona aliments a 500 famílies cada mes,
serà una de les bones pràctiques d’aprofitament alimentari que
s’exposaran a la jornada del 6 de novembre a la seu de la CONFAVC. El
Plat de Gràcia i els espigoladors de Gallecs seran les dues altres
bones experiències que s’explicaran, després de la intervenció de
l’activista sobre sobirania alimentària Esther Vivas.
Aquest acte forma part de la campanya de sensibilització “Malbarates o
aprofites”, promoguda per les organitzacions Espai Ambiental i la
Fundació ENT, i que va arrencar el mes d’octubre amb la divulgació de
bones pràctiques a través de les xarxes socials i d’actes públics com
l’àpat popular “Dinar de Sobrats” previst pel dia 9 de novembre a la
plaça Huertas Claveria de Can Felipa. Inscripció gratuïta: Inscripció
gratuïta a: mjofra@ent.cat/ 938935104

Tret de sortida als tallers
d’Aula Actual als instituts
Com entrenar les capacitats per
la futura inserció laboral,
desenvolupar
l’esperit
emprenedor;
valorar
les
diferents
intel·ligències i ser conscients de les oportunitats i els riscos de
les xarxes socials. Aquest ventall de temes vertebren les dues
sessions que l’equip d’Aula Actual desenvolupa, a partir de tallers,
als centres de secundària del Baix Llobregat que així ho sol·licitin.
Per exemple, aquest novembre s’inicien els tallers a dos instituts de
secundària de Sant Joan Despí- l’IES Gran Capitán i Ferrer i Guàrdia
-, i a inicis de l’any, a un de Castelldefels.

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

