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El 16 de març, totes les AV
del Baix, convocades a la
l’Assemblea anual a Sant Joan
Quines trinxeres de lluita veïnal són prioritàries als barris,
durament empobrits per la crisi econòmica? Quines actuacions s’han
d’activar davant de la retallada brutal de l’Estat del Benestar?
Aquestes qüestions, que han de vertebrar el Pla de Treball de cara el
2013, centraran l’assemblea anual del moviment veïnal del Baix
Llobregat, convocada per la FAVBaix. Enguany l’encontre es farà a
partir de les 9’30 del dissabte 16 de març al Centre Cívic Les Planas,
de Sant Joan Despí: c/ J.F Kennedy número 4.
Si ets una persona involucrada al moviment veïnal de la comarca, vine
i participa-hi! Enfortim l’organització veïnal! Treballem pels barris!
Més informació: http://www.favbaix.cat

Aquest febrer arrenca el curs
sobre violència masclista
El proper 18 de febrer es donarà el tret de sortida al projecte de
formació “Eines contra la violència masclista” a l’equipament
municipal Àrea de Serveis a les Persones de Sant Joan Despí, amb una
conferència inaugural sobre les causes socials del masclisme.
Aquest programa de 30 hores lectives totalment subvencionat, té
l’objectiu de crear una xarxa de dones que puguin assessorar a les
víctimes que pateixen maltractaments. És un projecte de la Fundació
CONFAVC juntament amb la FAVBaix que es desplegarà des del 25 de
febrer fins el 13 de maig. Si t’hi vols apuntar, escriu a
favbaix@confavc.cat. Més informació: www.favbaix.cat/ www.confavc.cat

Aula Actual aterra a
Castelldefels amb una xerrada
sobre la gent gran
Amb la finalitat de divulgar coneixements als barris entorn de
problemàtiques d’avui en dia, el programa d’Aula Actual de la FAVBaix
arribarà el proper 19 de març a Castelldefels amb la xerrada “Dóna
vida als anys: 14 recomanacions per afrontar la vida amb èxit” a
càrrec del psicòleg i director del projecte, Jordi balcells.
L’acte es farà a les 19 hores a la Sala Polivalent Ramón Fernández
Jurado de la Biblioteca Central de Castelldefels, i està impulsat per
la federació d’AV local i la comarcal.

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

