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Unes 300 persones de les AV del
Baix Llobregat i de la plantilla
es manifesten contra
l’acomiadament de 50 persones a
l’Hospital Moisès Broggi
Al voltant de 300 veïns
i
veïnes
del
Baix
Llobregat i vinculats a
associacions
veïnals
pertanyents a Federació
Comarcal d’Associacions
Veïnals
del
Baix
Llobregat (FAVBaix) i
al comitè d’empresa de
l’Hospital
Moisès
Broggi
es
van
manifestar el passat 2
de juny per a rebutjar
l’acomiadament
de
50
professionals.
“Estem
assistint
com
les urgències de l’Hospital es col·lapsen mentre la tercera planta
encara resta buida”, denunciava el president de la FAVBaix, Julian
Carrasco qui estava present a la manifestació i recordava la lluita de
més de 25 anys que les AV havien fet per a aconseguir l’edificació del
segon hospital de referència de la comarca. Carrasco advertia que el
moviment veïnal no callaria davant de les continues retallades que es
segueixen aplicant des de la Conselleria de Salut.
Aquest acte de protesta s’emmarca en la campanya de denúncia que la
FAVBaix fa davant el desmantellament de la sanitat pública, tant a
l’Hospital de Sant Joan Despí, com al de Viladecans, on l’organització
veïnal també va alertar de la paralització de la seva “promesa”
ampliació” i de la successiva transferència de serveis a hospitals
privats com el de Sant Boi de Llobregat.

L’assemblea de Sinera dóna llum
verda al nou servei “Senior” pel
veïnat de més de 60 anys
A
partir
d’ara
les
persones
majors
de
60
anys
i
sòcies
d’alguna AV
que fins ara no
tenien cobertura de Sinera, poden
acollir-se
al
nou
servei
“Senior”. La mutualitat en aquest
cas es farà càrrec de la gestió i
de
les
despeses
del
servei
funerari, amb un límit màxim del
capital assegurat.
Aquesta
va
ser
la
principal
novetat
de
l’assemblea
de
la
mutualitat que es va celebrar el
dia 17 de juny amb una seixantena
de
representants
de
socis
protectors,
mutualistes
i
entitats veïnals.
En aquest marc també van ser
renovats els càrrecs de la Junta Directiva, amb la incorporació com a
nous vocals del nou president de la FAVBaix, Julián Carrasco; de
Josep Xarles, vocal de la Federació d’AV de Barcelona (FAVB) i
d’Eduard Sancho, vocal de la FAV de Sant Boi de Llobregat.

La FAVCO organitza una xerrada
entorn de la nova reforma de
l’administració local
Amb l’objectiu d’analitzar les conseqüències en el veïnat de Cornellà
de la recentment aprovada Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, la Federació d’AV de Cornellà amb la
col·laboració de l’Ajuntament del municipi, han organitzat una xerrada
el proper 27 de juny al Centre Cultural Joan N. García Nieto a les
18’30 hores.
A l’acte intervindrà el vice-president de la CONFAVC, Fernando Pindado
i l’alcalde del municipi, Antonio Balmón, i estarà presentat pel
coordinador de la revista La Veu del Carrer, Manel Clavijo.
Aquesta reforma impulsada pel Govern central pretén l’estalvi de 8.000
milions. Ara bé, segons fons sindicals, desapareixeran o quedaran
greument deteriorats serveis municipals vinculats als centres cívics i
residencials, a programes d'inserció, les guarderies, els serveis de
neteja i de recollida de brossa, etc. Amb xifres exactes, es tem que
la Reforma causarà la destrucció d’entre 30 i 40 mil llocs de treball.

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

