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Primeres jornades informatives

La huelga de
la limpieza
finaliza con
un laudo de la
Generalitat

Objectiu: més
entitats per als
objectors de L’H
Sensibilitzar a les entitats de la ciutat perquè acullin objectors de
consciència i millorar així la situació
dels joves i també de les entitats.
Aquest va ser el punt central de debat de les primeres Jornades d’Objecció de Consciència celebrades
el passat dia 15 a Ca N’Olivé. L’objectiu era iniciar accions per fomentar la creació de places per a
objectors de la ciutat. Des de la
Unitat d’Objecció de Consciència
de l’Àrea de Joventut s’ha constatat
que moltes entitats prescindeixen
de què els objectors realitzin la
Prestació Social (PSS) amb ells per
desconeixement de cóm sol·licitarlos. Així ho afirma Laura Rodríguez,
responsable de la Unitat d’Objecció
de Consciència: “és necessari explicar a les entitats que no cal omplir molts papers per demanar la
col·laboració d’un objector i que
tampoc suposa cap problema. A
més –afegeix–, els objectors volen
saber que s’està fent alguna cosa
per ells”. La intenció de las jornades era, doncs, cobrir un buit in-
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formatiu oferint la documentació
necessària per tal de què es conegui el procediment per sol·licitar ser
entitat col·laboradora.

185 joves fan la PSS a
entitats de L’Hospitalet
L’Hospitalet té assignades 185
places per fer la Prestació Social
Substitutòria, molt poques tenint
en compte les sol·licituds que es reben. A final de gener hi havien encara 593 objectors pendents d’incorporació. El temps d’espera mentre es produeix el reconeixement
d’un jove com a objector i la seva
incorporació a destí és actualment
de dos anys.
La Unitat d’Objecció de Consciència calcula que 82 entitats de
la ciutat, de les 429 que hi ha inscrites, podrien acollir objectors, però només ho fan 20. A aquesta xifra hem d’afegir altres centres com
ara l’Ajuntament de L’Hospitalet,
la Generalitat o la Universitat de
Barcelona. Recordem que els joves que volen fer la PSS han de
desenvolupar un treball en benefici
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Les jornades volien fomentar la creació de places per a objectors
de la comunitat, que no ocupi un
lloc de treball i en entitats d’ajuda
social o esportives, entre d’altres.
La jornada informativa va acabar amb una festa a la qual van
assistir els objectors que estan
realitzant el servei social substitu-

tori a la ciutat i tots els que ja l’han
acabada. Un marc on els objectors van poder intercanviar experiències. És pretén que les Jornades sobre l’Objecció de Consciència tinguin continuïtat i que se celebrin cada 15 de maig.

La Generalitat dictó, el pasado 10
de mayo, un laudo de obligado
cumplimiento por el cual se establece un aumento salarial del 3 por
ciento en el sector de la limpieza
para este año. Esta medida puso
fin a cinco días de huelga, protesta que comenzaba a afectar de una
forma preocupante y, principalmente, a instituciones sanitarias y
centros escolares de nuestra ciudad. Hospitales como la Ciutat Sanitària de Bellvitge o hasta un total
de nueve escuelas de L’Hospitalet
han sufrido importantes molestias
en su funcionamiento diario.
El laudo establece un incremento salarial del 3 por ciento para
1996 que, de forma efectiva, se
aplicará a nueve meses de este
año, dado que el primer trimestre
del ejercicio ya registró otro incremento salarial. Los trabajadores
de la limpieza se oponían a la supresión de la antigüedad laboral
propuesta por las empresas del
sector. La Generalitat no dictaba un
laudo desde la época de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

