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Laboral. Assat50 organitza el 18 de desembre al Barradas un congrés per a les persones majors de 45 anys sense feina

El valor de l’experiència laboral
Quasi el 50% de les
persones aturades de
L’Hospitalet i el 30%
de les de Catalunya
té més de 45 anys
Amb el lema L’edat no ens atura i
l’experiència ens avala l’associació
d’aturats de més de 45 anys Assat50 organitza el 18 de desembre
a l’Auditori Barradas, un congrés
per debatre i reflexionar sobre les
dificultats dels desocupats d’aquesta franja d’edat i com sobreposar-se
per trobar encaix en el món laboral.
Al congrés hi participaran asso
ciacions de parats majors de 45 anys
d’altres indrets de Catalunya i també de les Illes Balears. “Pretenem
que sigui un punt de trobada per
a l’intercanvi de noves idees, propostes, solucions, nous projectes i
compromisos per al col·lectiu i ho
farem amb interlocutors d’experiència i amplis coneixements”, ha expli-

El tinent d’alcalde José M. García Mompel i l’alcaldessa Núria Marín amb María Hilda López i Manel Sales, d’Assat50

cat la presidenta d’Assat50, María
Hilda López. En aquest sentit hi
haurà experts en economia, formació, dret, cooperativisme i ocupació,
sindicats i patronal.

El congrés, que inauguraran l’al
caldessa Núria Marín i la presidenta d’Assat50, està estructurat en
taules rodones i tallers. “Convidem
a participar totes les persones atu-

rades majors de 45 anys perquè
quasi el 50% dels parats de L’H se
situen en aquesta franja d’edat, el
30% dels de Catalunya i el 40%
dels de l’Estat”, diu López.

El primer objectiu del congrés
és aprovar un manifest per reclamar
que els parats majors de 45 anys
siguin considerats persones en risc
d’exclusió social “perquè així les
empreses puguin tenir bonificacions si els contracten i també que es
valori que l’experiència és un grau”,
explica María Hilda.
L’Ajuntament ofereix formació
específica per a aquest col·lectiu,
per ajudar-les a trobar una nova
oportunitat laboral. “Som conscients
que hem de treballar plegats, entitats com Assat50, administracions
públiques, entitats empresarials i
sindicats. Aquesta és la forma de
treball que tenim a L’Hospitalet”, ha
dit Núria Marín.
Aquesta col·laboració ha fet possible que en un any 22 persones
hagin trobat feina, que en els Plans
d’ocupació municipals hi hagi un
percentatge de places per als majors de 45 anys i que més d’un centenar de persones hagin fet cursos
de formació. y

Festa pels drets dels infants al barri de Gornal

Tots podem patir una discapacitat

La rambla de Carmen Amaya va viure el 22 de novembre la festa que L’Hospitalet convoca amb motiu del Dia Universal del Drets dels Infants. Tallers de manualitats, xocolatada, jocs esportius, circ, dansa, consoles de joc, actuacions musicals i batucada per a
infants i joves de 0 a 18 anys, les principals víctimes de la crisi.

L’Hospitalet va celebrar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat amb diversos
actes, entre els quals destaquen els de sensibilització adreçats principalment a infants
i joves. A la fotografia, estudiants aprenen a caminar sense veure, amb crosses i amb
cadira de rodes a l’Auditori Barradas.

