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L’entitat, que té una delegació a L’Hospitalet, va ser la primera a Espanya

L’Associació de Consumidors de la
Província de Barcelona fa 30 anys
trella avui és l’habitatge i en especial la multipropietat, sobre la qual
continuen havent molts recels a
Espanya i sense existir una normativa aprovada. Després podríem
parlar de lloguers, d’agències de
viatges, de les autopistes, dels
atracaments en aparcaments públics, etc”, diu.
Malgrat tot, Gatell considera
que com a societat de consum “no
ens podem queixar, però sempre
s’ha de tenir present que el consum cal racionalitzar-lo. Hem de
ser conscients que tots som consumidors”.

ROSA SALGUERO
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L’Aplec de
la Sardana
arriba a la
seva 23 edició
R. S.
L’Aplec de la Sardana a L’Hospitalet, organitzat per la Coordinadora Sardanista, ha arribat a la seva
vint-i-tresena edició. Al llarg de la
seva història aquesta cita anual
dels sardanistes de la ciutat, que
té com a escenari tradicional el
parc de Can Buxeres, ha comptat
amb la participació de colles i cobles de pràcticament tot el país.
Des de fa més d’una dècada, a més
de les ballades, la jornada es completa amb concert per a cobla, que
ara té lloc a l’auditori del Barradas
i que va acompanyat d’una audició
o d’un recital de cançons populars.
Els organitzadors es mostren
molt satisfets d’aquest festival sardanista que ha aconseguit consolidar-se com una important cita dins
el món de la dansa catalana, segons Joan Noguera, membre de
la coordinadora. En tancar aquesta edició (el 23è aplec va tenir lloc
el 4 d’octubre) les cobles participants eren la Principal del Llobregat, la Principal de Collblanc i la
Ciutat de Cornellà que oferiria, a
més, una audició i un recital de música adaptada per a cobla al Barradas. A més, s’havia convocat per
primer cop un concurs de colles
improvisades.

Tots els dimarts, a
l’Ateneu de Cultura

ARXIU

L’Associació de Consumidors de
la Província Barcelona (ACPB),
amb delegació a L’Hospitalet, ha
complert trenta anys de vida. L’entitat, que va obrir una oficina fa tres
anys a la ciutat, té el privilegi de
ser la primera associació de consumidors de l’Estat espanyol. Des
de 1967, en plena època franquista, ha plogut molt, han hagut de
lluitar en moltes batalles, però el
balanç avui dia no pot ser més positiu. Només durant l’any passat
van atendre a tot Catalunya, 3.694
casos, una mitjana de 17 assumptes diaris.
Segons el president de l’entitat,
Fèlix Gatell, “el nostre objectiu és
informar, assessorar i defensar, si
cal. Avui, podem dir que participem
en la pràctica totalitat d’organismes que vetllen pels drets dels consumidors, com les juntes arbitrals,
entre elles la de L’Hospitalet, i som
assessors de la Generalitat i d’altres administracions com l’Ajuntament de Barcelona.
Els inicis del “moviment consumista organitzat”, apunta Gatell,
van ser difícils. “En plena dictadura poca cosa podíem fer. Oferíem

L’associació informa, assessora i defensa, si cal, els consumidors

Al 1996
van atendre
més de
3.600 casos

servei gratuït però només ens deixaven actuar a la província de Barcelona, editàvem diaris que havien
de passar la censura prèvia del
Govern Civil, feiem reunions amb
la policia present...”, diu.
Actualment, continuen editant
uns fulls informatius que fan arribar a tots els socis cada mes on
tracten temes “punyents”, segons
el president. “Crec que el tema es-

A L’Hospitalet, l’oficina de l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona està ubicada
a l’edifici de l’Ateneu de Cultura
Popular, a la plaça Josep Bordonau. Cada dimarts, d’11 a 1 del
migdia i de 5 a 8 del vespre, una
advocada atén els ciutadans. El
telèfon de la delegació de L’Hospitalet és 337 05 78. La seu central de l’entitat a Barcelona es troba al carrer Diputació, número
239, primer pis, despatx 2 A.
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Entre el 6 y
el 12, Semana
Cultural
de Aragón
P. G.
Del 6 al 12 de octubre el Centro Aragonés de L’Hospitalet celebra su
Semana Cultural Aragonesa, con
actividades deportivas, lúdicas y
culturales, que culminarán con el
tradicional festival de jotas en homenaje a la ‘Pilarica’. Una exhibición de kárate, campeonatos de fútbol sala, juegos de mesa como dominó y gañote son algunos de los
actos que se celebrarán durante
la semana. Lo más destacado del
programa se ha dejado para el sábado y el domingo.
El día 11 se celebrará una cena de hermandad en la sede del
centro, en la plaza Guernica, y un
concurso gastronómico en las modalidades de regional, internacional y postre, y con un premio destinado a la presentación del plato.
El día de la Virgen del Pilar se iniciará a las 10h con una misa baturra en la parróquia de la Mare de
Déu dels Desamparats. Una hora
más tarde tendrá lugar un pasacalles con charanga desde la iglesia hasta la sede de la entidad. Y
por la tarde, el broche de oro lo
pondrá el tradicional festival de jotas en el teatro Joventut.

