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L’AV Ca n’Espinós alerta que
si l’Ajuntament tanca el
servei“Aquí hi ha gana” més
de 50 famílies no menjaran

Un total de 52 famílies del barri de Gavà Ca n’Espinós que sumen 260
persones es poden quedar sense menjar si l’Ajuntament fa efectiu la
seva amenaça de tancar el servei que l’entitat veïnal està donant a
través del programa “Aquí hi ha gana”.
Aquest projecte va arrencar fa un any i mig quan les persones
vinculades a l’AV
van organitzar-se per a obrir un servei de
repartiment de menjar de productes no peribles i higiènics comptant
amb la col·laboració del Banc d’Aliments
El vestuari del Centre Cívic, després de ser supervisat per aquesta
entitat,
és
el
lloc
d’emmagatzematge,
un
emplaçament
que
l’administració local considera inapropiat. Amb aquest argument,
l’Ajuntament ha amenaçat de tancar el servei aquest mes. També ha
denegat cap tipus de negociació amb l’entitat veïnal.

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.

Jordi Giró, nou president de
la CONFAVC en la 27 assemblea
Jordi Giró, s’ha convertit en el nou a president la Junta Directiva de
la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC), després de ser elegit a
la 27 Assemblea general d’Associacions Veïnals (AV) de Catalunya,
celebrada el passat 12 de maig a Barcelona.
Giró liderarà l’entitat amb una nova Junta constituïda per Gemma
Ubasart (Acció Social i Drets civils); Fernando Pindado (Defensa dels
drets i Redefinició de polítiques públiques); José Luis Muñoz
(responsable de Sanitat i Residus); Pol Ansó, (Habitatge i Educació);
German Rafales (Medi Ambient); José Miguel Sanz (Economia Social), i
Francesc Caballero (temes de mobilitat i territorials de Lleida).
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