PUNT IAPART
Els joves que vulguin fer l'objecció
de consciencia a l' Ajuntament de Premia de Mar ja no la hi podran fer.
El consistori ha rescindit el conveni
que tenia des de l'any 1995 amb el

Ministeri de Defensa i el DepartaI]Jent de Justícia de la Generalitat,
que possibilitava que a l'Ajuntament
hi hagués quinze places per als objectors. Tot i aixo, només n'hi havia

entre tres i cinc d'ocupades. L'alcaldessa, la socialista Maria Jesús Fanego, ha explicat que els joves que
feien l'objecció de consciencia a I'Ajuntament no feien cap prestació so-

cial perque sempre acabaven fent fotocopies i perdent el temps. L'equip
de govern -PSC,
ERC'i IC-Vés
partidari d' eliminar la prestació social
substitutoria i el servei militar.

L'Ajuntament' de Premia de Mar suprimeix.
les places d'objectors de consciencia
L'a1caldessa diu que els objectors
feien fotocopies a l'Ajuntament i
no feina social

La branca juvenil d'ERC i
l'assemblea d'objectors del
Maresme aplaudeixen la decisió

L'equip de govern és partidari
d' eliminar la «mili» i la prestació
social substitutoria

EIs joves hi estan
d'acord i animen als
altres ajuntaments a
fer el mateix

LAURAJUANOLA

• Premia de Mar.- L'Ajuntament de Premia de Mar i el Ministerio de Defensa van firmar
un conveni el 1995 perque els
joves que no vulguessin fer la
mili poguessin fer l'objecció de
consciencia a l'Ajuntament. lnicialment l'Ajuntament va demanar 25 places d'objectors pero
després va veure que 25 eren
massa i en va demanar 15. Més
tard, s'ha adonat que demanant-ne quinze també va pecar
d'excés perque, de tet, el més
habitual és que a l'Ajuntament
hi hagués entre tres i cinc objectors. Aquests es distribujen
entre ]'edifici de l'Ajuntament
i les regidories de Benestar Social i Cultura.
Ara mateix, !'Ajuntament de
Premia no vol cap objector i per
aixo, el pie ha rescindit el conveni
amb el departament de JustÍcia,
a qui el ministerio va traspassar
les competencies recentment.
L'alcaldessa, Maria Jesús Fanego -PSC-,
sosté que els joves
que anaven a l'Ajuntament a fer
I'objecció de consciencia no
feien cap prestació social sinó
que acabaven tent fotocopies i
perdent el temps. Arnés, diu
que un ajuntament no és la institució més adequada perque els
joves facin la prestació social,
perque als consistoris no hi ha
avis a qui ajudar sinó que són
centres purament administratius. «Que haig de fer, posar-ne
un a la porta i que ajudi als
avis a pujar a l'Ajuntament? El
que haig de fer és eliminar les
barreres arquitectoniques», ha
explicat l'alcaldessa.
L'equip de govero és partidari
d'eliminar la mili i la prestació
social substitutoria perque considera que l'objecció de consciencia acaba 'essent la sortida
deIs joves que no volen fer la
mili pero que tampoc tenen inter~s a ferfeines socials. Per aixo,
ERC, que va impulsar aquesta
proposta a través de la regidoria
de Joventut, assegura que el que
cal és permetre que els joves
que vulguin fer aquestes feines
les facin i els que no, no s'hi
vegin obligats. Aquesta opinió
és compartida per Maria Jesús
Fanego. L'alcaldessa ha deixat
ciar que els joves que vulguin
fer la prestació social la poden
fer a Premia encara que no sigui
a l'Ajuntament. Fanego manté
que a Premia hi ha un casal be-
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netic, la Creu Roja i la fundació
Centre de Recuperació d'Animals Marins on els joves poden
fer aquest tipus de tasques. A
més, assegura que si els joves
fan l'objecció de consciencia a
l'Ajuntament poden acabar restant 1I0esde treball.
La posició de l'equip de govero també és defensada per
CiD, a !'oposició. En canvi, el
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PP, també a l'oposició, no hi
esta d'acord. El regidor conservador, José Henrich, ha explicat
que els joves que vulguin fer l'objecció de consciencia a l'Ajuntament hi han de tenir dret. «Encara que només n'hi hagi un que
ho vulgui fen>, ha dit. Henrich
entén la posició del govero municipal i ha explicat que és plenament conscient que d'aquí a
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un temps la mili ja no sera obligatoria, pero matisa, que fins lIavors, l'objecció de consciencia
s'hauria de poder fer a l'Ajuntament. El regidor conservador
es va quedar sol en l'últim pIe
defensant que la prestació social
substitutoria es pugui fer al consistori, pero va perdre perque
al final es va decidir rescindir
aquest convenio

• L'Assamblea d'insubmisos i
objectors de consciencia del Maresme ha aplaudit la decisió del
consistori premianenc. El portaveu de l'entitat, QuinoFité, s'ha
mostrat d'acord amb la decisió
adoptada pero ha advertit que
arriba tard perque d'aquí a poc
temps la mili ha de ser un apartat
més de la historia recent de l'Estat espanyol. També ha dit que
la resta d'ajuntaments haurien
de prendre el de Premia com
a referencia i adoptar el mateix
acord de pie. Per la seva banda,
la branca juvenil d'ERC ha
aplaudit també la decisió del
consistori i ha recordat que la
iniciativa de rescindir el conveni
prové del regidor de Joventut,
el republica Miquel Girones. De
fet, el regidor de Joventut va
ser qui va portar aquest punt
en l'últim pie de Premia de Mar
i el va defensar. Girones ja va
explicar en aquell moment que
la iniciativa que l'Ajuntament de
Premia de Mar estava a punt
de prendre comptava amb el suport de les branques juvenils deis
diferents partits, excepte la deIs
populars. El regidor es va congratular lIavors de presentar una
idea d'aquestes característiques
iva dir que ha arribat un moment
en que fer la PSS s'havia convertit en gairebé un castigo
Aquest any hi ha 25 joves a
Premia deMar que fan l'objecció
de consciencia i 63 que estan
a punt de fer-la. A aquestes dades se'ls ha de restar els joves
que l'hauTien de fer pero que
han demanat prorroga. De fet,
Premia és la ciutat que té més
joves a punt de fer la prestació.
Fins i tot supera Mataró, malgrat
la diferencia de població. A la
capital del Maresme hi ha 92
joves que ara mateix fan l'objecció pero només 52 la tenen
pendent.
En general, en els últirns anys
molts joves han optat per fer
l'objecció de consciencia perque
els permet treballar i estudiar
al mateix temps. En general,
bona part deIs joves catalans han
vist la prestació social com I'única sortida que els quedava
abans que fer la mili.

