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Els trastorns mentals
degeneratius centraran la
propera xerrada d’Aula Actual
Els principals trastorns neurodegeneratius, els seus símptomes i
tractaments” centraran la xerrada i debat posterior que se
celebrarà el proper 31 d’octubre al Centre Cívic de Les Planes,
dins del marc del programa “Aula Actual” de la Federació
Comarcal d’AV del Baix Llobregat (FAVBaix).
La principal conferència anirà a càrrec del psiquiatre Juan
Antonio Atarés, i s’iniciarà a les 18’30h també amb la
intervenció del president de la FAVBaix, Julio Jiménez, i del
director del programa, el psicòleg Jordi Balcells.
Aula Actual, una iniciativa desplegada a diferents associacions
veïnals (AV) de la comarca- en aquesta ocasió l’AV de Les Planes
de Sant Joan Despí- té l’objectiu de tractar des dels barris
problemàtiques quotidianes a través de xerrades i activitats amb
persones expertes.

Vine a córrer aquest 21
d’octubre contra els
desnonaments a Sant Just
L’AV de Sant Just Desvern enguany ha dedicat la 23 edició de la
Cursa que cada any organitza per una causa, a divulgar i
sensibilitzar sobre la Iniciativa Popular Legislativa (ILP) per
la dació en pagament, la moratòria als desnonaments i el lloguer
social.
La cursa, que se celebrarà el 21 d’octubre pels carrers del
poble i acabarà amb un esmorzar popular, té l’objectiu
d’accelerar la recollida de signatures que estan impulsant les
entitats promotores d’aquesta iniciativa -entre elles la FAVBaix. I és
que perquè la ILP entri al Congrés a ser debatuda, es requereix de
d’un mínim de 500 mil firmes abans del 31 d’octubre. Més informació de
la campanya http://www.quenotehipotequenlavida.org/

L'AV de Roses-Castellbell
renova la Junta Directiva

L'AV Roses-Castellbell ha renovat Junta Directiva, liderada per
Silvestre Gilabert a la Presidència; José Lerma, a la
Vicepresidència; José Fernánez i Francisco Solís, a la
Secretaria, i un equip de quinze persones més a les altes àrees
i vocalies restants.
La renovació es va fer en el marc de la darrea Assemblea
General, celebrada el passat juny. En aquest mateix mes, el
veïnat del barri va gaudir d'un berenar en motiu de la Dia del
soci i sòcia.

Vsiteu la nova web de la FAVBaix: http://www.favbaix.cat

