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Sant Joan Despí acollirà el
desembre una jornada entorn
de la violència masclista
Quins són els factors sociològics que alimenten la violència
masclista? Amb quins serveis públics i instruments judicials poden
comptar les víctimes? Què pot fer, el moviment veïnal?
Amb la finalitat de sensibilitzar entorn d’aquests aspectes que giren
al voltant de la violència masclista, la FAVBaix, juntament amb la
Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC), ha organitzat pel proper 12
de desembre una jornada que tindrà lloc a l’Àrea de Serveis a la
Persona de Sant Joan Despí, a les 18’30 hores.
La taula rodona, sota el lema “Barris contra la violència masclista”,
comptarà amb la investigadora del grup Antígona, Maria Barcons; la
regidora d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament local,
Elena Embuena; a més, dels presidents de la FAVBaix i la CONFAVC,
Julio Jiménez i Jordi Giró respectivament, que explicaran perquè el
moviment veïnal està movent fitxa entorn d’aquest problema social.
L’acte, moderat per la representant veïnal Pepi Hidalgo, comptarà amb
la intervenció de la presidenta de l’Àrea de Serveis Generals de
l’administració local, Belén García.

L’AV de Vista Alegre denuncia la
retallada del 85% del pressupost
pel projecte d’Intervenció
Les actuacions previstes pel Projecte d’Intervenció Integral de Barri
durant tot aquest any al barri de Vista Alegre de Castelldefels han
estat pràcticament nul·les. La causa? El pressupost previst per l’any
2012, de més d’1 Milió i mig de euros, s’ha reduït a tan sols 200 mil
euros, és a dir, en un 85%.
Amb aquesta queixa central, els representants de les entitats del
barri i de l’AV, van assistir el passat 4 de desembre al Segon Comitè
d’Avaluació i Seguiment del Projecte, encapçalat per l’alcalde, Manuel
Reyes (PP), i el Secretari de la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat, Armand Calderó.
Aquesta reducció del pressupost inicial s’ha traduït en el tancament
gairebé total- només s’obre el dijous- de l’oficina informativa del
projecte, en l’acomiadament directe de l’equip tècnic contractat, a
més d’altres conseqüències com l’aturada dels diferents programes de
participació i integració al barri.
Cal recordar que l’any 2010, el Govern de la Generalitat, aleshores
liderat per José Montilla (PSC), va designar el projecte de Vista
Alegre - presentat per l’alcalde socialista Joan Sau- com a
destinatari de la subvenció de 10 milions d’euros, a assumir
equitativament, tant l’Ajuntament com la Generalitat. Posteriorment
les dotacions pressupostàries de la Llei de Barris van ser
paralitzades després de l’acord entre CiU i PP al Parlament català.

Forma’t en xarxes socials!

Com podem reforçar la participació a la nostra entitat a partir de les
xarxes socials i sistemes de dades obertes? Aquests temes i més
centraran
el
curs
totalment
subvencionat
“Xarxes
socials
i
transformació social: claus i eines” que es realitzarà el proper 18 i
19 de desembre a la seu social de la CONFAVC.
Més informació:
www.confavc.cat

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

