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La FAVBaix recull signatures
per tirar endavant la ILP per
la Renda Garantida Ciutadana

Amb la finalitat que tots els veïns i les veïnes de Catalunya tinguin
una cobertura de 664 euros mensuals per a sobreviure, les federacions
veïnals com la FAVBaix, aglutinades entorn de la Confederació d’AV de
Catalunya (CONFAVC)s’han adherit a la campanya de la Iniciativa
Legislativa Popular per la Renda Garantida Ciutadana.
D’aquesta manera la FAVBaix se suma a aquesta campanya impulsada per
més de 30 entitats que busca fer realitat l’article 24.3 de l’ Estatut
de Catalunya, encara no desenvolupat, però que explicita que “les
famílies en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda
Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”.
Com totes les ILP de rang autonòmic es requereixen 50.000 firmes. Les
AV de la comarca poden venir a buscar els plecs de signatures a la seu
de la FAVBaix i les poden entregar fins el 15 de juliol. Posteriorment
es vehicularan a la CONFAVC i la Comissió Promotora d’aquesta ILP.
La Renda Garantida Ciutadana es concep com un dret universal per a
tota la ciutadania major de 18 anys, que no disposi d’uns ingressos
econòmics superiors als mínims per a viure- establerts en 664 per
l’any 2012- durant els darrers 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

Vius amb una persona malalta de
càncer? Vine a la xerrada d’Aula
Actual el 5 de juny a Sant Joan
Com podem, des de l’entorn familiar, ajudar positivament a una persona
malalta de càncer? Com afrontar amb empatia la lluita contra la
malaltia i els tractaments mèdics?
Amb aquest horitzó la FAVBaix, i dins del programa Aula Actual, ha
organitzat una conferència el dimecres 5 de juny, a càrrec de la
doctora Alicia Lozano, una professional amb 25 anys d’experiència com
a oncòloga i de les cures pal·liatives. Lozano actualment treballa a
l’Institut Català d’Oncologia.
La xerrada, prevista per les 18’30 al Centre Cívic de Les Planes de
Sant Joan Despí,forma part del projecte d’Aula Actual, que cerca,
entre altres objectius, portar els coneixements de la medicina
preventiva i la millora de la qualitat de vida als barris a través de
cicles de xerrades divulgatives.

L’AV Vistalegre recorda les
víctimes de violència masclista
amb una pancarta al seu local
Vint-i-quatre són, pel moment, les dones assassinades per violència
masclista a l’Estat Espanyol, i 24 és la xifra que presideix la
pancarta penjant de la façana de la seu de l’AV Vista Alegre.
D’aquesta particular manera l’entitat veïnal de Castelldefels ha
decidit sensibilitzar al veïnat contra aquesta trista realitat social:
cada víctima és comptabilitzada i no oblidada.

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

