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Més de 10.000 persones firmen
perquè l’Hospital de Viladecans
sigui el centre de referència
L’Hospital de Viladecans, que actualment era el centre hospitalari de
referència per a gairebé 200.000 veïnes i veïns de Viladecans, Begues,
Gavà, Sant Climent de Llobregat i Castelldefels, passarà a ser un
hospital bàsic, amb la pèrdua consegüent d’especialitats mèdiques,
llits hospitalaris i intervencions quirúrgiques de major complexitat
que passaran a desenvolupar-se a l’Hospital concertat de Sant Boi.
Aquesta va ser la principal novetat comunicada pels alcaldes de
Viladecans i Gavà, després d’haver-se reunit amb el director de
CatSalut, Josep Maria Pedrosa, el passat 19 de juny. Una noticia ja
intuïda pel veïnat i els treballadors i treballadores, mobilitzats al
centre hospitalari durant les darreres 24 hores per a denunciar
aquesta degradació que ja es perfilava.
Per a frenar aquest gran cop de la sanitat pública de la comarca, la
Plataforma Defensem l’Hospital de Viladecans, capitanejada per les AV
dels municipis afectats, va iniciar una recollida de signatures que ja
ha acumulat 10.000 firmes i l’adhesió de més de 100 signatures
d’entitats.

El desarrelament familiar i social,
centrarà la programació d’Aula
Actual de la pròxima tardor
Quatre conferències sobre episodis històrics i també presents en què
col·lectius humans han hagut de desarrelar-se de la seva realitat
familiar i social, vertebraran la programació per la propera tardor
del projecte Aula Actual.
Aquesta reflexió partirà amb els dos documentals de memòria històrica
“La maternitat d’Elna” i “Los niños de Morelia” que expliquen el
desarrelament de persones adultes i infants, durant la Guerra Civil.
La immigració dels anys 60 a Catalunya procedent del territori
espanyol, i l’onada migratòria dels anys 90, de persones procedents
del Magreb, d’Amèrica Llatina o de països centreeuropeus, amb les
dificultats d’adaptar-se a la nostra realitat sociocultural, centraran
la segona part d’aquesta programació tardorenca.

Arrenca una campanya veïnal perquè
els ajuntaments obrin serveis de
reparació per les preferents
“Amb la finalitat que les AV pressionin als ajuntaments per a què
aquests obrin oficines d’informació d’assessorament i reparació pels
300.000 veïns i veïnes afectades per les obligacions subordinades i
les participacions preferents, la CONFAVC ha iniciat una campanya
dotant a les entitats veïnals sòcies d’un text model de moció.(El
trobareu : http://www.favbaix.cat/category/sabies-que/).
La moció també insta que els equips directius de caixes i bancs
renunciïn a cobrar indemnitzacions i aquestes partides siguin
orientades a pagar un fons per ajudar a les persones afectades per
aquests productes d’alt risc, o d’alguna manera, els sigui reparat el
prejudici provocat per la comercialització d’aquests productes.
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