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Tret de sortida a la comarca a
la recollida de signatures de la
la
Iniciativa
Legislativa
Popular per la dació en pagament

L’assemblea informativa el 7 de maig organitzada per la FAVBaix
va donar llum verda a la comarca a la recollida de les més de
500 mil signatures necessàries per a poder tramitar la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congrés dels Diputats.
Aquesta ILP impulsada per entitats sindicals i socials demana la
dació en pagament retroactiva, és a dir, un canvi legislatiu
perquè les persones que no puguin pagar les quotes hipotecàries,
en el moment de ser desnonades i quan el seu habitatge passa en
mans de l’entitat creditora, se’ls liquidi automàmticament el
deute.També exigeix una moratòria de desnonaments i la
reconversió de les hipoteques com a lloguer social.
La FAVBaix insta a totes les entitats veïnals federades a que se
sumin a la recollida de firmes del veïnat- fins el 31 d’octubrea més de sensibilitzar sobre aquesta injustícia social als
barris.
Per
mes
informació:
http://www.quenotehipotequenlavida.org/

La FAVBaix coordinarà accions sobre
les participacions preferent

Amb l’objectiu de coordinar accions i assessorar al veïnat
afectat per les participacions preferents, la FAVBaix ha mogut
fitxa i crearà una comissió especial.
Des de Setmana Santa la FAV de Cornellà ja compta amb una
oficina d’informació la qual ja ha censat 2.000 persones
afectades amb la finalitat que un advocat pugui mediar entre
l’entitat bancària i el veïnat perjudicat. La Federació també
organitza setmanalment petites concentracions davant de les
entitats bancàries que han promogut aquesta estafa financera.

Jordi Giró és elegit nou president
de la CONFAVC a la 27 assemblea
“Avui ens anem d’aquí amb il·lusió de treballar fort pels
barris”. Amb aquestes paraules el nou president electe de la
Confederació d’AV de Catalunya Jordi Giró, es va dirigir a les
més de 100 persones – entre elles representants de 17 AV i
federacions del Baix-, reunides a la 27 Assemblea que es va
celebrar a Barcelona aquest 12 de maig.
Giró, de l’AV de la Vila Olímpica de Barcelona, i vicepresident
de la FAVBarcelona, preu el relleu a Joan Martínez.
La nova Junta està constituïda per Fernando Pindado (AV Verdum,
Barcelona); Francesc Caballero (AV Balàfia, Lleida); Gemma
Ubasart (AV Torreguitart, Sabadell); German Rafales (AV Les
Colomeres, Gavà); José José Miguel Sanz (AV de Torrent d’en Pere
Parres, Terrassa); Jose Luis Muñoz (president de la FAV de Santa
Coloma), i Pol Ansó (de l’AV de l’Espai rural de Gallecs).

El Blog del moviment veïnal de la comarca
http://www.favbaix.blogspot.com/

