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Han renovat la web

SALUT

gabriel cazado

Li sembla que la
calor dels últims
temps és deguda
al canvi climàtic?

MUNICIPIS

Oriol Nogueras
administratiu

Els CAP de L’H
tindran recepta
electrònica

Sí, només cal veure les temperatures, sortir al carrer, escoltar les
notícies que els experts ens fan
saber o veure el desglaç dels pols
o de l’Aneto. Imagino que encara
estem a temps de salvar el planeta però és difícil posar tot el món
d’acord i més si hem de renunciar
a comoditats que ara tenim com
el cotxe o l’aire condicionat.

gabriel cazado

La recepta mèdica electrònica, que
eliminarà les actuals receptes en
paper, arribarà als Centres d’Atenció Primària (CAP) de L’Hospitalet
durant aquest any 2007 i s’implantarà definitivament a tota la ciutat a
primers del 2008. La nova recepta
electrònica estalviarà visites al metge de capçalera per part dels malalts crònics i també suposarà una
menor despesa en medicaments
per part de l’administració.
Quan s’implanti la nova recepta,
els malalts hauran de portar la targeta sanitària quan vagin al metge
que els farà la recepta a través
d’un programa informàtic i els donarà el full de medicació activa on
s’inclourà la informació necessària
per poder seguir correctament el
tractament. Les receptes es recolliran a la farmàcia, on el farmacèutic
consultarà, a través del programa
informàtic, els medicaments que el
metge ha receptat i els lliurarà.
Segons el Servei Català de la
Salut, la desaparició progressiva de
les receptes en paper no significarà
cap canvi en les prestacions sanitàries, ni cap variació en la relació
habitual del malalt amb el metge o
el farmacèutic.

Tubs fluorescents apilats a la deixalleria de L’Hospitalet

Els usuaris de la deixalleria tindran una
bonificació de la TMTR
Els usuaris de la deixalleria es poden beneficiar d’una
bonificació en la Taxa Metropolitana de Tractament
de Residus (TMTR) que l’Entitat Metropolitana de
Medi Ambient cobra per mitjà del rebut de l’aigua.
Així, les persones que vagin a la deixalleria a portar algun objecte han de presentar el rebut de l’aigua
amb les seves dades i se’ls lliurarà, sense cap cost,
una targeta magnètica que serveix per enregistrar
el nombre de vegades que es fa ús del servei de la
deixalleria.
En funció del total de visites anuals s’aplicarà
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XARXA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE L’H
La Xarxa de Biblioteques Públiques de L’Hospitalet té una web renovada
a la pàgina www.l-h.cat/biblioteques. Des d’aquesta adreça ara es pot
accedir a la biblioteca virtual i al catàleg, consultar fons especialitzats, fer
tràmits en línia com és la sol·licitud del carnet i també dels documents
editats pel Servei de Biblioteques. També s’accedeix a la secció de
préstecs des d’on es pot saber si el llibre desitjat està lliure, on es pot
trobar i fer reserves. Un cop el llibre està lliure es truca a casa perquè es
passi a recollir-ho. L’objectiu principal de la nova web, segons el tinent
d’alcalde d’Educació i Cultura, Mario Sanz, és fer molta més difusió de
les activitats que fan les biblioteques ja que totes penjaran a la web les
seves programacions.

/

Recollida de
mobles
93 338 07 45

un percentatge de bonificació de la TMTR que va
des de l’1%, per fer ús dues vegades a l’any de la
deixalleria, fins a l’11%, per anar-hi dotze vegades o
més. La quantitat que correspongui a aquestes bonificacions es retornarà en el rebut de l’aigua de l’any
següent. Aquesta bonificació també es produirà si
en lloc d’utilitzar l’equipament del carrer Arquimedes
s’utilitzen les dues deixalleries mòbils que recorren
la ciutat de dilluns a dissabte, de 8.45 a 20h. (Al peu
d’aquesta pàgina hi ha els telèfons de les deixalleries
municipals.)
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Ángeles Albaladejo
mestressa de casa

Crec que sí perquè quan jo era
petita ens menjàvem els panellets i les castanyes amb l’abric
i ara en màniga curta. El desglaç
de l’Antàrtida, ja no neva, això
pot ser el principi del final... I el
més greu és que no ho podrem
evitar perquè tothom hauria de
ser conscient del problema i implicar-s’hi i això no passarà.

Abdul Boutaybi
transportista

Sí, amb la calor que ha arribat a
fer es nota i malgrat que no sóc
científic penso que els culpables
som nosaltres. També podria
tractar-se d’una qüestió cíclica,
d’un canvi en les estacions o potser el que passa és que s’acaba la
nostra civilització i en començarà
una altra, no sé si millor o pitjor,
com ja ha passat a la Terra.

