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Un documental sobre l’exili
dels infants a Mèxic durant
la Guerra Civil centra l’acte
d’Aula Actual pel desembre

Una suma de 456 infants de la República espanyola es van exiliar a
Mèxic durant el 1937 per a salvar-los de les bombes.¿Com varem viure
aquests menors l’exili que havia de ser per uns anys, i es va
convertir en un desarrelament de dècades?
A partir del seu retrat, que es plasma en el documental “Los Niños de
Morelia: el exilio olvidado”, de les periodistes Yadira Hidalgo i Neus
Ràfols, Aula Actual ha organitzat un acte pel proper dimecres 11 de
desembre al Centre Cívic de Les Planes a les 18,30 hores.
Cal recordar que aquesta xerrada s’emmarca en un cicle de conferències
de la FAVBaix a partir del programa d’Aula Actual que ha dedicat
aquesta tardor a la recuperació de la memòria d’episodis de
desarrelament durant el segle XX.

Aula Actual, present en la
Mostra d’entitats del IV Congrés
del Tercer Sector
El projecte "Aula Actual” de la FAVBaix va participar en la Mostra
d’Entitats del IV Congrés del Tercer Sector que va tenir lloc els dies
27, 28 i 29 de novembre al recinte firal del Fòrum de Barcelona i va
aglutinar 2 mil participants.
La Federació Comarcal va compartir un estand veïnal amb la mutualitat
veïnal Sinera, la cooperativa Gestió Veïnal, i la CONFAVC , per
mostrar els projectes, serveis i campanyes que s’ofereix a la
ciutadania des del moviment veïnal, juntament amb una
L'objectiu d'aquest encontre, que enguany tenia com a lema "Avançar en
igualtat i drets socials"
és promocionar la innovació en les
polítiques social i fomentar les aliances entre el sector, horitzó pel
qual el Congrés s'ha vertebrat, a més de l'intercanvi de 62 bones
experiències, 2 conferències, 4 col·loquis amb 8 persones expertes i
10 debats amb la participació de 30 ponents.

Vine a celebrar els 25 anys de
la CONFAVC aquest gener
L’any 1988 es va constituir la CONFAVC, és a dir, fa 25 anys! I com a
excusa d'aquesta trajectòria històrica l’entitat està organitzant una
celebració d'aniversari on confluirà passat, present i futur del
moviment veïnal.
Aquest acte es farà el proper 25 de gener a la Sala D'actes de Les
Drassanes de Barcelona i estarà vertebrat a partir de diferents taules
rodones entorn de temes que ens faran reflexionar sobre el passat i
present de les AV per esbossar el futur. Eixos temàtics com els
moviments socials i les AV; l'acció política de la ciutadania, i l'era
d'Internet i la lluita als barris. Més informació: www.confavc.cat

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

