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La FAVBaix s’afegeix a la
convocatòria de Vaga General
per aquest 14 de novembre

La Federació Comarcal d’AV del Baix Llobregat (FAVBaix)crida a totes i
a tots els representants veïnals de la comarca a sumar-se a la
convocatòria de Vaga General, prevista pel dijous 14 de novembre.
La Junta de la FAVBaix considera que la protesta ha de transcendir
l’àmbit laboral, ja que ha de ser un reclam col·lectiu contra les
polítiques de greu mutilació a l’Estat del Benestar, aplicades tant
pel Govern Central com pel Govern de la Generalitat.
Per a explicar els motius d’aquesta adhesió, la Junta de a Federació
està participant a les assemblees locals que s’han organitzat a Sant
Boi de Llobregat i al barri de Sant Ildefons de Cornellà, des del
Fòrum Social del Baix Llobregat, amb la participació d’entitats
socials i sindicals de la comarca.
Veí, veïna, el dia 14-N, suma’t a la Vaga General!
Els drets socials que ens estan mutilant, els drets dels barris, no es
toquen!

La FAV de Castelldefels
engega un procés participatiu
per a dinamitzar les AV
Quina ha de ser la prioritat del treball veïnal per les 16 AV de
Castelldefels?
Com
superar
les
dificultats
i
reconèixer
les
potencialitats? Aquests qüestions i més vertebraran la Jornada de
Participació que la FAV de Castelldefels ha organitzat pel proper 28
de novembre.
L’acte estarà dinamitzat per l’expert en participació ciutadana, Pep
Martí, i es farà a les 19 hores al Centre Municipal Frederic Monpou.

La CONFAVC organitza un debat
electoral convocant a
representants de vuit partits

Què volem saber les associacions veïnals (AV) dels programes
electorals dels partits que es presenten a les eleccions el 25-N? Per
a analitzar-ho en detall, la CONFAVC ha organitzat un debat electoral
el proper 13 de novembre a les 18’30, al Pati Llimona de Barcelona.
L’acte, moderat pel conegut periodista Toni Marín (Ràdio 4-RNE),
comptarà amb la participació de Jaume Collboni (PSC); Dolors Camats
(ICV-EUiA); Manuel Reyes (PP); Ester Capella (ERC), Jordi Cañas
(Ciutadans-Partit per la Ciutadania); Santiago Espot (Solidaritat
Catalana per la Independència) i David Fernández (CUP), esperant la
confirmació de l’assistència d’una persona representant de CiU.
Amb la finalitat que les AV hi participin, podeu enviar les vostres
preguntes a veins@confavc.cat sobre accés a l’habitatge, a la sanitat
pública, l’educació, a la cohesió social i a la sostenibilitat.

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

