Número 52. Maig 2014

Aprovada per l’Ajuntament la
moció de la FAV Castelldefels
contra la pobresa energètica
Amb l’objectiu de frenar els
talls de subministraments de
la llum, l’aigua i el gas a
les famílies amb problemes
econòmics, la FAVCastelldefels
ha aconseguit que l’Ajuntament
aprovi
per
unanimitat
una
moció en el darrer ple del
passat 24 d’abril.
El document és una adaptació a
“la baixa” del model que la
CONFAVC va enviar a les seves
entitats sòcies per a forçar
que les administracions locals
aturin els casos de pobresa
energètica que ja afecta el
17% de la població de l’Estat i que el 2012 va causar més de
7.000 morts prematures.
Entre els punts claus aconseguits cal destacar el que dóna
poder de negociació de l’Ajuntament davant de les companyies
energètiques per a trobar possibles solucions davant dels
impagaments. A més, els acords aconseguits de la moció seran
supervisats per entitats socials com les AV i la PAH del
municipi.
Un altre punt rellevant és el fet que la moció insta a la
Generalitat a presentar una nova legislació que garanteixi els
mínims serveis necessaris per una vida digna del veïnat impedint la suspensió dels
subministraments- i demana que
aquest nou marc legal condoni el deute, aquest darrer, un pas
important.

La FAVBaix denuncia que segueixen
les retallades als centres de salut
Les
retallades
de
personal als centres
de salut segueixen i
continuen perllongant
les llistes d’espera.
Aquesta va ser la
denúncia contundent i
i el taló de fons de
l’assemblea
de
Sanitat que es va celebrar al Centre Cívic del barri de Les
Planes de Sant Joan Despí el passat dia 30 d’abril.
En aquest encontre van assistir més de 300 persones vinculades
al moviment veïnal de la comarca, al
Comitè d’empresa de
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i al partit EUiA.
Segons el representant del centre, Moisès Pagès, aquest centre
té
previst
acomiadar
70
persones
amb
la
subsegüent
restructuració de la plantilla i els serveis.
Pel què fa a l’Hospital de Viladecans, també una assemblea
urgent celebrada el passat 29 d’abril, alertava del trasllat
d’alguns serveis – com el de l’oftalmologia- al centre privat
Sant Joan de Déu de Sant Boi, així com la reducció de personal i
la paralització total a la seva futura ampliació.

Arrenca la II Setmana per la
Diginitat de Cornellà amb la
Botiga Solidària de protagonista
Entre el 10 i el 17 de juny se
celebrarà a Cornellà la segona
“Setmana de la Dignitat” amb
la complicitat del moviment
veïnal del municipi –FAVCO-i
de les altres entitats que
pertanyen
al
Consell
de
Serveis Socials de la ciutat.
Durant tota la setmana es farà un recapte especial per destinarlo a la Botiga Solidària, que redistribueix aliments atenent a
400 famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat.
Aquesta iniciativa té per objectiu conscienciar a la població de
la necessitat de plantar cara a la situació de precarietat
davant de la qual tothom pot participar-hi amb solidaritat i
sensibilització dels drets de les persones.

L’AV de Les Planes organitza el
5è Festival Solidari destinat a
la Taula Solidària de Sant Joan
Aquest dissabte 31 de maig
arrencarà la 5ena edició
del « Festival Solidari »
de l’AV de Les Planes, que
se celebrarà a l’Auditori
Miquel Martí i Pol de Sant
Joan Despí a les 17h de la
tarda.
L’entrada
té
un
cost
simbòlic de 5 euros per a
destinar-los a la Taula
Solidària del municipi i
per tant, al veïnat amb
problemes econòmics, una realitat creixent als barris.
A més de l’organització que ha anat a càrrec de l’AV de Les
Planes i del programa de la FAVBaix Aula Actual i que ha comptat
amb la participació de l’Escola de Dansa Loli Peláez, també hi
ha col·laborat l’Associació de Comerciants del municipi i el
mateix Ajuntament de Sant Joan Despí.

Visiteu la nova web de la FAVBaix: www.favbaix.cat
ix.cat

