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Sant Just aconsegueix un servei
pel veïnat afectats per les
participacions preferents

L'AV de Sant Just Desvern ha aconseguit que l'Ajuntament donés llum
verda a una moció per obrir un servei especialitzat pel veïnat afectat
per les participacions preferents. Segons el seu president, Jaume Ruy,
a finals d'aquest setembre es concretarà de quina manera es desplegarà
aquest servei municipal, aprovat en el ple del 25 de juliol.
D'aquesta manera Sant Just Desvern se suma a la FAVTerrassa, que també
el mes de juliol va aconseguir el compromís del consistori local, i en
el context d’una campanya veïnal impulsada per la CONFAVC.
Per la seva part la FAV de Castelldefels tornarà a presentar el proper
26 de setembre una moció d’objectiu idèntic.
Cal destacar que el text d’aquesta moció “model” també demana que els
quadres directius de les entitats financeres que hagin venut aquest
tipus de productes tòxics renunciïn a les seves indemnitzacions i les
derivin per a reparar les grans pèrdues de les persones afectades.

La
FAVBaix:
treballant
per
eradicar la violència masclista

Una suma de 42 veïnes de tot l’Estat Espanyol ha estat assassinades
per la violència masclista, ja sigui per a les seves parelles o exparelles (40) o en el context de la prostitució o tracta de blanques
(2 víctimes), segons el registre de la Red Feminista.
Davant d’aquesta realitat la FAVBaix segueix amb la seva línia de
treball per eradicar els maltractaments masclistes des dels barris. A
més de desplegar la segona fase de voluntariat del projecte “Eines
contra la violència masclista”, el president de l’entitat, Gregorio
Sánchez, va participar a la Comissió de Violència de Gènere del
Consell Comarcal, juntament amb 24 persones representants d’altres
entitats més i administracions públiques.
“Com a resultats dels estudis presentats a aquesta Comissió, queda
clar que encara hem de fer molta feina d’informació i pedagogia”, va
destacar Sánchez, emfasitzant la necessitat de fer divulgació dels
recursos que les víctimes tenen, com els telèfons d’assistència: 900
900 120 i el d’emergències: 116

La FAVBaix i la CONFAVC fan
aliança
per
exportar
Aula
Actual a altres territoris
Amb l’acord que el programa Aula Actual es desplegui a altres
federacions, es va culminar la reunió que van mantenir els presidents
de la CONFAVC i la FAVBaix, Jordi Giró i Gregorio Sánchez
respectivament, acompanyats del director i la tècnica del projecte,
Aurora Gómez i Jordi Balcells; i del responsable del projecte de la
FAVBaix, Julio Jiménez.
Aquest programa de la FAVBaix té com objectiu divulgar coneixements de
tot tipus per a diferents públics als barris, i fa deu anys que està
en
marxa
en
diferents
entitats
veïnals
de
Sant
Joan
Despí
Castelldefels i Esplugues. Concretament aquesta tardor es centrarà en
el tema de la memòria històrica.

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

