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Les retallades dels serveis
hospitalaris centren la
darrera reunió de sanitat

Com repercutirà la fusió en una sola direcció dels centres
hospitalaris
Moisès Broggi de Sant Joan Despí i de la Creu Roja
d’Hospitalet de Llobregat, a més de la pèrdua d’11 milions d’euros de
pressupost i 200 persones a la plantilla del primer, va centrar la
reunió de Sanitat que la FAVBaix va organitzar el 2 de juliol.
El president de la Federació, Julio Jiménez, va instar a les AV a
estar en vigilància perquè aquesta “fusió del Consorci no repercuteixi
amb un deteriorament dels serveis d’especialistes, ni amb les llistes
d’espera d’intervencions i proves”.
L’encontre informatiu
va reunir una vintena de persones que es van
mostrar preocupades també per l’erosió dels serveis sanitaris als
barris després del tancament de molts Centres d’Atenció Primària
(CAP), com per la posada en marxa aquest mes del copagament sanitari i
l’euro per recepta.
Davant d’aquest fet es va consensuar planificar accions de cara el
setembre, així com promocionar assemblees informatives a les AV per a
sensibilitzar entorn de la Iniciativa Penal Popular contra les
retallades sanitàries que ha portat a terme el Govern de la
Generalitat.

El programa d’Aula actual arriba a
El Prat amb una xerrada sobre
l’agressivitat contra la gent gran
El programa de socialització del coneixement als barris entorn de
temes quotidians que afecten al veïnat, Aula Actual de la FAVBaix,
aterra per primera vegada a El Prat de Llobregat.
El 10 de juliol al Centre Cívic Cèntric del municipi acollirà la
Jornada d'agressivitat i violència contra la gent gran. Un acte que
estarà presentat pel director del projecte, Jordi Balcells.
També sota el paraigües d’Aula Actual se celebrarà aquest 30 de juny
un Festival Solidari a l’Auditori Miquel Martí i Pol de Sant Joan
Despí. L’acte, co-organitzat per la FAVBaix i l’AV de Les Planes,
s’iniciarà a les 18 hores i té com objectiu recaptar fons públics pel
veïnat del municipi amb risc d’exclusió social.

La Mesa del Parlament admet a
tràmit la proposta de consulta
popular sobre les retallades que
ha promogut la Generalitat

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposta de consulta
popular per via de referèndum sobre les retallades del Govern de la
Generalitat que la Plataforma Prou Retallades - en la qual forma part
la CONFAVC- va registrar el mes de juny.
Posteriorment s’ha de posar en marxa el procés que ha de conduir a la
recollida de més de 220.000 signatures (el 3% de la població de
Catalunya) que avalin la consulta popular, que qüestionarà: “Creu que
l’acció del Govern de Catalunya hauria de donar prioritat a les
polítiques de salut, educació i serveis socials, per garantir aquests
drets bàsics i complir amb l’Estatut?”

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

