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Les AV del Baix, convocades a la
Jornada “Enfortim l’organització”

Amb l'objectiu d'enfortir les dinàmiques de treball entre les entitats
veïnals i la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC), se celebrarà
una jornada de debat el proper 17 de desembre, en la qual s'ha
convocat a totes les organitzacions veïnals de la comarca.
L'encontre arrencarà a les 9 h amb les intervencions de Pep Martí i
Jaume Gatell, experts en participació, i seguirà amb un plenari en el
qual es debatran les línies de treball per a aconseguir consolidar
una organització amb un suport social ampli.
A la segona part de la Jornada se celebraran tres taules de debat -amb
la participació de persones expertes o activistes- entorn de l’acció
social i els drets a l’accés a l’habitatge i a la sanitat.
Aquest encontre tanca la ronda de reunions que la Junta de la CONFAVC
ha fet a vuit municipis on les entitats veïnals tenen federació local.
Concretament la FAV de Viladecans, l’AV de Can Palmer, Lluis Moré i la
Montserratina d’aquest municipi, i les AV Vistalegre (Castelldefels),
Vinyets-Molí Vell i Casablanca (de Sant Boi de Llobregat), són les
entitats que van assistir a la reunió del passat 28 de novembre a
Viladecans, amb la Junta de la FAVBaix i de la CONFAVC. Un reunió en
el qual es va parlar de la necessitat de treballar per la convivència
veïnal, la cohesió social i la necessitat d’enfortir la comunicació i
generalitzar l’ús de les TIC’s al moviment veïnal.

Més de 1.800 veïns i veïnes han
participat al programa Aula Actual
Temes al voltant de la salut, com la prevenció de malalties del cor,
el sobrepès i l’estrès. Tallers dirigits a la gent gran per enfortir
les habilitats neuromotrius, xerrades entorn de problemes que han
d’afrontar els i les les nostres adolescents com les necessitats
educatives o la violència, a més de formació en TIC’s i activitats de
solidaritat amb altres veïnes i veïns d’altres països.
Aquest ha estat el ventall d’activitats del programa Aula Actual en
les quals més de 1.800 veïns i veïnes de la comarca han participat
durant l’any 2011. Una línia de treball de la FAVBaix que busca
apropar i divulgar els coneixements als barris i al veïnat.

Més informació: www.aula-actual.cat

Activistes veïnals de la comarca
parlen per Boca Ràdio sobre “Eines
contra la violència masclista”

Les
activistes veïnals de la comarca, Pepi Hidalgo, de l'AV Les
Planes de Sant Joan Despí, i Maria Jose Martínez, presidenta de l'AV
del Trèvol de Sant Vicenç dels Horts, juntament amb la tècnica de
gènere de la FAVBaix, Raquel de la Vega, van participar el passat 29
de novembre al programa radiofònic Barris sobre el projecte "Eines
contra la violència masclista".
Aquest curs, que s’està desplegant a Esplugues, consta d’una formació
per a proporcionar eines de coneixements a activistes entorn de com
assessorar i derivar als serveis locals a les veïnes maltractades.
Barris és un programa de Boca Ràdio, una emissora gestionada per una
entitat juvenil sense ànim de lucre del barri del Carmel. Podeu
escoltar al programa al següent enllaç:
http://estudis.bocaradio.org:8005/podcast/index.php?id=264

Visita al bloc de la FAVBaix: http://favbaix.blogspot.com/

