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Gregorio Sánchez substitueix
a
Julio
Jiménez
a
la
presidència de la FAVBaix

El president de la FAV de Castelldefels, Gregorio Sánchez liderarà a
partir d’aquest març la 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 va esdevenir la principal novetat de la 28 Assemblea de
les AV del Baix Llobregat, celebrada el 16 de març al Centre Cívic de
Les Planes de Sant Joan Despí.
El treball en xarxa amb altres entitats per a recuperar els serveis
públics bàsics de l’Estat del Benestar; l’elaboració d’un diagnòstic
sobre com estan afectant les retallades els serveis sanitaris, i
encarar la problemàtica dels desnonaments i de les estafes financeres,
vertebren els principals eixos del Pla de Treball del 2013, aprovat
durant l’assemblea per les 23 AV i 2 federacions presents.

L’economista Gay de Liébana dóna
una classe magistral per l’AV
Diagonal-Bòbiles de Gavà
Gairebé 300 veïns i veïnes de Gavà van omplir la Sala d’actes del
centre educatiu Santa Ángel el passat 13 de març per assistir a la
conferència del mediàtic economista Josep M. Gay de Liébana, qui va
presentar a Gavà el seu darrer llibre “Espanya s’escriu amb E
d’endeutament”.
Durant l’acte, organitzat per l’AV de Diagonal-Bòbiles, Gay de Liébana
va explicar la greu situació econòmica espanyola i va pronosticar que
“fins a finals del 2014 l’economia a Espanya seguirà caient fins
arribar a una taxa d’atur del 27%”, a més d’alertar al veïnat de noves
pujades d’impostos i més retallades en àmbits com la sanitat,
l’educació i les pensions.
Per la seva part, el president de l’entitat veïnal, Manuel Gómez, va
destacar que la intenció de l’AV és fer “un parell de xerrades a l’any
que siguin d’interès per la ciutadania”.

La banca ètica centra una
xerrada de la CONFAVC a l’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 CONFAVC ha organitzat una
xerrada pel 18 d'abril a les 18'30 de la tarda.
En aquest encontre representants de Coop 57, Triados Bank i Fiare
vindran a exposar les línies ideològiques i el ventall de serveis
financers
de
cada
una
d'aquestes
iniciatives
amb
diferències
rellevants entre elles però amb un objectiu comú: l'oferiment de
serveis financers amb uns compromisos ètics especials. Per a confirmar
assistència, s’ha d’escriure a: veins@confavc.cat.

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

