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La FAV de Cornellà insta a
concentrar-se els dijous a
oficines d’entitats bancàries
contra les estafes financeres

El veïnat de Cornellà està cridat a concentrar-se cada dijous a la
tarda per protestar contra les estafes bancàries. La primera
d'aquestes accions va tenir lloc el passat dijous 4 d’abril davant de
l’Oficina de Catalunya Caixa del barri de Sant Ildefons.
La iniciativa està convocada per la Federació d'Associacions de Veïns
de Cornellà (FAVCO), que recull les queixes dels veïns i les veïnes
afectats per les estafes bancàries i els productes financers d'alt
risc. Segons la Federació, més de 300 persones s'han dirigit ja a
l'entitat veïnal per explicar la seva situació, encara que la FAVCO
calcula que a la ciutat són més de 1.500 les persones afectades per
aquest tipus de producte bancari.

Unes 16 veïnes es formen contra
la violència masclista
Una suma de 16 veïnes del teixit veïnal del Baix Llobregat assisteixen
cada setmana fins el 13 de maig al curs "Eines contra la violència
masclista”, un programa de la FAVBaix i la CONFAVC de formació
subvencionada de 30 hores, que té l’objectiu de crear una xarxa de
dones que puguin atendre i assessorar a les víctimes que pateixen
maltractaments i derivar-les a serveis especialitzats.
L’acte inaugural del curs, que es va celebrar el passat 18 de febrer,
va comptar amb la presència, de la dirigent veïnal de la FAVBaix, Pepi
Hidalgo; amb la gerent de la CONFAVC, Alba Gómez, i amb la regidora
d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, administració col·laboradora del projecte. També hi va
participar la conferenciant convidada, Laura Ramírez.

Què ofereix la banca ètica?:
xerrada el 25 d’abril

Recollint un dels punts plantejats a la 28 assemblea d'AV de Catalunya
referent a la necessitat que les entitats del moviment veïnal apostin
pels serveis que dóna la banca ètica, la Confederació d’AV de
Catalunya ha organitzat una xerrada pel 25 d'abril a les 18'30 de la
tarda a la seu de l’entitat, c/ Aiguader número 18 de la Barceloneta.
En aquest encontre el coordinador adjunt de Coop 57, Raimon Gassiot,
i el responsable de la delegació de Catalunya de Fiare, Jordi Ibañez,
vindran a exposar el ventall de serveis financers de cada una
d'aquestes iniciatives que comparteixen un objectiu comú: l'oferiment
de serveis amb uns compromisos ètics, també vinculats, en ambdós
casos, al desenvolupament de projectes d'economia social i solidària.
Confirmeu l’assistència a veins@confavc.cat.

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

