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La UOC canvia de barri

Campanya
de vacunació
contra el
papil·loma
El mes d’octubre s’iniciarà la
vacunació de noies d’11 i 12
anys contra el virus del papil·
loma, que causa el càncer de
coll d’úter. La vacunació es
farà a les escoles i instituts
de L’Hospitalet i de la resta
de Catalunya. Es calcula que
un total de 31.000 noies rebran la vacuna que finança el
Departament de Salut.
El director del Servei d’A
tenció Primària de l’ICS a
L’Hospitalet, el doctor Xavier
Bayona, explica que la vacuna s’inclourà en el paquet
de vacunes per sistematitzar
i garantir l’èxit de la vacunació entre les adolescents
abans que comencin a tenir
relacions sexuals. Bayona és
partidari de la vacuna enfront de l’opinió d’altres col·
lectius mèdics que diuen
que és cara i que la seva
eficàcia no està provada. A
banda de la vacunació, la
Conselleria de Salut recorda
que la prevenció és important i que són necessàries
les revisions ginecològiques
periòdiques i les citologies.

Gabriel Cazado

ESTABLIMENTS

La primera farmàcia robotitzada
de L’H es troba a Santa Eulàlia
La farmàcia Ciutat Judicial, del barri
de Santa Eulàlia, compta amb un
nou sistema per emmagatzemar i
localitzar els medicaments. Es tracta
d’un magatzem robotitzat que facilita el treball dels farmacèutics ja que
els estalvia haver de buscar cada
producte a les calaixeres. A canvi,
un robot els serveix les medicines
directament al taullell de venda.
Jordi Alseda, farmacèutic de
l’establiment, explica que mitjançant
�����������
un sistema de cintes robotitzades i
tobogans, des del punt d’atenció al
públic, se sol·licita un producte introduint l’ordre a l’ordinador. El robot
el localitza i el serveix a través de
les cintes. “Fins ara érem nosaltres
qui anàvem als medicaments i ara
són els medicaments els que ens
vénen a nosaltres”, comenta.
Aquest sistema presenta avantatges respecte al sistema tradicio
nal. “No hem de deixar el client mai
sol, duem un control exhaustiu i informatitzat de l’estoc i també de
la caducitat dels productes. Fins i
tot, el sistema ens avisa quan algun
medicament és a punt de caducar”,
explica Alseda.
La farmàcia Ciutat Judicial es tro
ba al carrer de l’Aprestadora, 19, al
barri de Santa Eulàlia.
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Telèfon únic de
la policia
088

Quina despesa
representa per a
la família l’inici
del curs escolar?

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Sara Rozas
estudiant de treball social

Si al final no em concedeixen una
beca, la despesa dels meus estudis a la UB Llars Mundet per a la
meva família és de 700 euros.
Aquesta quantitat és suportable
perquè, malgrat que no treballo,
sóc filla única. Amb tot, és barat
perquè hi ha algunes universitats
privades en les quals la matrícula
arriba fins a 6.000 euros.

Giancarlo Marín
consultor informàtic

Tinc una nena de quatre anys, la
Karen, i un nen de tres, el Pol. Tots
dos van a l’escola pública i el cost
de les matrícules de tots dos representa per a l’economia familiar
350 euros. Per sort són escoles
públiques i aquesta quantitat la
podem assumir. Era molt més car
quan anaven a la llar d’infants, tot
i que també era pública.

Gabriel Cazado
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ES TRASLLADA AL CENTRE CULTURAL BELLVITGE
El centre de suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a
L’Hospitalet ha canviat d’ubicació. Des d’aquest mes de setembre, presta
servei des de les dependències del Centre Cultural Bellvitge. L’antiga
oficina la van haver de tancar el 31 de juliol per facilitar les obres de
soterrament de les vies de Renfe. Segons el seu responsable, Ricard
Jiménez, aquest trasllat és un fet important, ja que implica un salt
qualitatiu. Les noves dependències han millorat l’accessibilitat i disposen
d’espais més adients per personalitzar, encara més, l’atenció als usuaris
de la UOC. Més de 700 estudiants hospitalencs están cursant, a través
de la universitat a distància de Catalunya, alguna de les disciplines que
s’hi imparteixen.
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Telèfon
Convivència
93 402 94 44

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Mireia Orcalla
teleoperadora

Només tinc una nena, la Marina,
que té 5 anys, i de moment encara no haig de comprar llibres. Així
que l’inici del curs em costa 130
euros, més 15 euros al mes de
l’esplai i 111 euros mensuals que
val el menjador. Com que estic
sola amb la meva filla espero que,
com a mínim, em concedeixin la
beca del menjador.

