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L’assemblea de les AV del Baix
Llobregat:
contra
l’euro
sanitari i per la Vaga General

La 27 Assemblea de les AV del Baix Llobregat va tenir com a
protagonista el recolzament del moviment veïnal de la comarca a la
Vaga General del 29 de març, ja que es va argumentar, que més enllà de
la reforma laboral, els Governs central (PP) i autonòmic (CiU) estan
dinamitant els drets socials i desmantellant l’Estat de Benestar.
A més, el plenari de l’encontre, enguany celebrat a Castelldefels
també es va manifestar unànimement contra l’euro de la recepta
sanitària i l’alça dels serveis bàsics com l’electricitat i el
transport.
Aquesta 27 edició es clausurar amb la renovació de la Junta de la
FAVBaix, liderada de nou per Julio Jiménez, i amb la incorporació de
noms com Pepi Hidalgo i Antonio Gámez -de l’AV Les Planes de Sant Joan
Despí-,
Loli Penelas, de l’AV Sant Cosme-Demià del Prat; Carmen
Rodríguez, de l’AV Montserratina de Viladecans; i José Corrales, de
l’AV Marianao de Sant Boi de Llobregat.

El 12 de maig, totes les AV a
la 27 assemblea de la CONFAVC

Sota el lema "Associacions veïnals: nous reptes socials" estan
convocades les 654 entitats federades aquest 12 de maig a l’Assemblea
de les AV de Catalunya que enguany es desenvoluparà a Barcelona.
Un dels fets destacats d’aquesta 27 edició serà la celebració
d'eleccions per a renovar la Junta Directiva de l'entitat, després que
els i les membres d'aquest òrgan posessin els seus càrrecs a
disposició del Consell Federal, explicitant que la Junta es trobava
"debilitada", i demanant la incorporació de més persones.
Respecte aquests comicis, des del passat 28 de març i fins el 12
d’abril està obert el període de presentació de candidatures.

Aula Actual centrarà una xerrada
sobre la violència a la gent gran
Com detectar els primers símptomes que revelen que un adult major
pateix violència física o psíquica? Aquest serà l’objectiu central de
la xerrada que es farà el 25 d’abril dins del projecte de la
FAVBaix,Aula Actual.
El debat forma part d’un cicle per a tractar des de la proximitat
diferents tipus de violència que pot patir el veïnat en diferents
àmbits i edats. Més informació: http://www.aula-actual.cat/
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