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Vine
a
celebrar
el
aniversari de la CONFAVC!

25

Aquest 25 de gener la Confederació
d’AV
de
Catalunya,
la
CONFAVC,
celebra els seus 25 anys d’existència
amb una jornada on confluirà la
revisió del passat, present i futur
del moviment veïnal i les AV.
Aquesta celebració, que es farà a la
Sala D'actes de Les Drassanes de
Barcelona, està vertebrada a partir
de diferents taules rodones entorn de
temes com la història del moviment
veïnal dins dels moviments socials –
amb l’historiador Xavier Domènech-;
la participació ciutadana – amb el
politòleg Joan Subirats-, i la lluita
als barris a la era d’Internet, amb
l’expert
en
sobirania
tecnològica
Àlvaro Cano.
La jornada es clausurarà amb una taula rodona “Teixint Xarxes” on
estan convidades diferents persones representants dels moviments
socials pertanyents a l’economia social (Ivan Miró); a les lluites
feministes (Belén Cañizares); i a l’ecologisme i la lluita per una
’aigua (Eloi Badia).
Un homenatge a les i als activistes veïnals històrics donarà el punt i
final a la jornada, on també a mig matí està prevista una exposició
sobre “Les dones del moviment veïnal d’ahir i d’avui”, per a donar
visibilitat al treball, moltes vegades silenciós i silenciat, de les
veïnes als barris. Més informació: www.confavc.cat.

Com afectarà la reforma de
l’administració local als
serveis i drets de ciutadania?
Amb la finalitat d’analitzar les conseqüències que portarà pel veïnat
la recentment aprovada Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, l’AV de Sant Just Desvern ha col·laborat amb
l’equip de la revista local La Vall de Verç per organitzar una taula
rodona el proper 23 de gener a la Sala Piquet de l’Ateneu del
municipi. En l’acte està prevista la participació del Vicepresident de
la CONFAVC, Fernando Pindado, així com representants de la UGT-FSP del
Baix Llobregat, de CCOO i de la Federació de Municipis de Catalunya.
Cal assenyalar que aquesta reforma impulsada pel Partit Popular busca
l’estalvi
de
8.000
milions.
Ara
bé,
segons
fons
sindicals,
desapareixeran o quedaran greument deteriorats serveis municipals com
els centres cívics i residencials, els programes d'inserció per a
joves, les guarderies, els serveis de neteja viària i de recollida
d'escombraries i el transport públic, entre d'altres. Amb xifres
exactes, es tem que la Reforma destrueix entre 30 i 40 mil llocs de
treball.

La FAVBaix entra a formar part a
la Taula Pel Dret a Decidir del
Baix juntament amb una setantena
d’entitats més de la comarca
El dia 18 de desembre del
2013,
a la seu comarcal de la
UGT
es
va
constituir
oficialment la Taula pel Dret a
Decidir del Baix Llobregat, que
va comptar amb l’adhesió de la
FAVBaix
a
través
de
la
presència del seu president,
Gregorio Sánchez.
D’aquesta manera la Federació
se suma a les 18 entitats
comarcals més, com els cinc
sindicats majoritaris (CCOO,
UGT, USTEC USOC, CSC), la Unió de Pagesos, entre d’altres, que s’han
adherit al Manifest Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
La Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat (TPDD) té l’objectiu
de treballar per fer possible la màxima corresponsabilitat de tota
la ciutadania de la comarca – de més de 800.000 habitants- en la
defensa d’aquest dret.

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

