COMUNICAT DE PREMSA
Gregorio Sánchez substitueix a Julio
Jiménez a la presidència de la Federació
d’Associacions
Veïnals
del
Baix
Llobregat
16 de març.- El president de la Federació d’Associacions Veïnals de
Castelldefels, Gregorio Sánchez liderarà a partir d’avui la Federació
Comarcal d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat (FAVBaix),
després que Julio Jiménez, formalitzés la seva renúncia de la
Presidència de la Federació, dotze anys al seu capdavant, per
motius personals, encara que seguirà formant part de la seva Junta
Directiva.
Aquest relleu al lideratge de la FAVBaix, que aglutina 77
associacions veïnals (AV) i federacions, ha esdevingut la principal
novetat de la 28 assemblea de les AV del Baix Llobregat, celebrada
avui al Centre Cívic de Les Planes de Sant Joan Despí i que tenia
com un dels objectius centrals promoure la “renovació i regeneració
de la Junta Directiva de la FAVBaix, segons apunta el Pla de Treball
del 2013 presentat i aprovat.
En aquest encontre els i les representants de 23 AV i 2 federacions,
han donat llum verda aquest “full de ruta” de cara aquest any, on
s’especifica la prioritat del treball en xarxa amb altres entitats de la
comarca per a lluitar per la recuperació de serveis públics bàsics de
l’Estat del Benestar, defenestrats amb les retallades. Elaborar un
mapa de la situació dels serveis hospitalaris i dels Centres d’Atenció
Primària (CAP’s) sobre com estan afectant les retallades del Govern
autonòmic i central, i encarar i fer pinya amb altres col·lectius
enfront la problemàtica dels desnonaments i de les estafes

financeres, són altres eixos dels Plans de Treball del 2013, així com
millorar la comunicació a les AV.
El tret de sortida de l’assemblea l’ha donat el president de l’AV Les
Planes, Antonio Gámez; de la FAVBaix fins aleshores, Julio
Jiménez; i de la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC), Jordi
Giró; i l’alcalde del municipi, Antonio Poveda. Tots, dirigents veïnals
i polític, han denunciat l’històric retrocés dels drets socials i de
benestar que està patint el veïnat.
En aquestes intervencions d’obertura, tant l’alcalde com el president
de la CONFAVC, sumat el secretari general de CCOO de la
comarca, Toni Mora, han tingut paraules de reconeixement a
Jiménez i a la feina feta durant els 12 anys de Presidència de la
FAVBaix. Paraules que han destacat els clars i constants valors de
Jiménez, i el seu compromís ferm i constant amb l’organització
veïnal i la ciutadania de la comarca.
Per més informació: Comunicació (Neus Ràfols) 653 79 43 50/ 93 471 04 45
Us adjuntem fotografies d’aquesta 28 assemblea.
Foto 1: Julio Jiménez, parlant, amb Gregorio Sánchez al costat (dreta)
Foto 2. Julio Jiménez rebent un ram de flors com a reconiexement dels 12 anys
de Presidència a la FAVBaix.
Foto 3. Taula d’obertura: president de l’AV Les Planes; l’alcalde de Sant Joan; i
els presidents de la FAVBaix i la CONFAVC.
Foto 4. El nou president, Gregorio Sánchez, parlant amb Julio Jiménez, president
sortint, escoltant-lo a l’esquerra.

