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L’OPINIÓ

4 d’abril del 2005

EDITORIAL

ENQUESTA

Comienza de nuevo uno de los
periodos más importantes para las
familias, la preinscripción en los
centros educativos para que los

De nuevo,
la preinscripción

más pequeños inicien su vida esco-

no son los familiares para obtener
plaza en la escuela deseada. En esta ocasión se comprobará la residencia de los pequeños con un certificado de convivencia cuando ésta

lar el curso 2005-2006. Esta vez, la preinscripción llega con

no coincida con la del DNI de los padres.

algunas novedades. Por una parte, el Ayuntamiento abre

Tanto los centros públicos como los concertados deben

una oficina de información sobre la oferta de centros públi-

ofrecer igualdad de oportunidades de acceso a todos los

cos y concertados en la qual podrá tramitarse también la

escolares, según los varemos establecidos por la Generali-

solicitud para obtener una plaza. La ventaja de este servicio

tat. Cuando las puntuaciones de más de una solicitud que-

es que los padres pueden obtener inormación general so-

den empatadas se procederá a un sorteo que evite admi-

bre todos los centros, las condiciones de acceso, sus activi-

siones arbitrarias La oferta educativa de la ciudad es sufi-

dades extraescolares y programa educativo, y a la vez, las

ciente para acoger a los 2.173 niños y niñas de 3 años que

familias pueden recibir orientación.

el próximo curso se incorporarán al ‘cole’ y la calidad de sus

La segunda novedad pretende

programas educativos es equipa-

poner fin al fraude detectado el pasado curso para evitar que se empadronen niños en domicilios que

Coincideix amb la
dita que afirma
que la primavera
la sang altera?

Los programas educativos son
equiparables en todos los centros
financiados por la Administración

rable en todos los centros financiados de una forma u otra por la
Administración.

Isaac Alburquerque
arts gràfiques

No hi estic d’acord perquè crec
que és un tòpic i res més. Soc
pragmàtic i, la veritat, no noto
res especial en cap estació de
l’any, sols el temps si fa més
fred o més calor. No hi crec en
l’astènia primaveral.

LA FIRMA

Reflexions sobre el Dia del Consumidor

Montse Torrent
Directora de l’OCUC

Ens plantegem que
som consumidors quan
creiem que els nostres
drets, sense saber
exactament quins són,
han estat vulnerats;
però no ens plantegem
si tot va bé

Està bé celebrar el Dia Mundial del Consumidor si ha
l’OCUC hi està més compromesa: la finalitat de la nostra
de servir per fer-nos entendre que tots els nostres acorganització no es només resoldre els conflictes, sinó
tes quotidians impliquen estar consumint o gaudint
evitar que es produeixin.
d’algun servei, i que depenent de la forma en què ho
I com intentem evitar que es produeixin? Doncs infem n’obtindrem uns resultats positius o negatius.
formant el ciutadà, alertant al sector empresarial i de
Com a consumidors ens hem d’acostumar a reclaserveis que certes pràctiques no són correctes o no són
mar en benefici propi i de la resta de ciutadans;
suficientment entenedores, o fins i tot que incommai podrem saber si un sector és conflictiu fins que
pleixen normatives, i, finalment, posant-ho en coneixesobre aquest sector no es produeixi un gran número
ment de l’administració competent, en cas que no es
de reclamacions. Tenim
corregeixin.
un exemple molt recent,
Els consumidors tamNo ens ha de fer vergonya demanar
el de la telefonia.
bé tenim un paper imporinformació, és el correcte, i tampoc
Existeixen diferents
tant en la prevenció: hem
opcions per poder canalitd’evitar les compres comens ha de fer por reclamar
zar les nostres reclamapulsives; hem de sospecions i és necessari que
sar tot el ventall de possiles coneguem. Disposem de les Oficines Municipals
bilitats i triar la que més ens convingui; hem d’exigir
d’Informació al Consumidor, de les Juntes Arbitrals de
garanties, comprovar l’etiquetatge dels productes i lleConsum, de la recentment creada Agència Catalana del
gir la lletra petita; no hem de signar cap document senConsum, de les Organitzacions de Consumidors, i en
se entendre el seu contingut o, en tot cas, demanar
última instància, dels Tribunals de Justícia.
assessorament; no hem de pagar sense un rebut a canPerò, tant o més important que la reclamació és la
vi, i no ens hem de deixar pressionar ni enganyar. La
prevenció, i per poder prevenir ens hem d’avançar als
reclamació d’una sola persona, per raó que tingui, no
esdeveniments. Aquesta és una de les tasques en què
farà canviar les coses. La de totes ho pot fer canviar tot.

Marta Fernández
estudiant d’empresarials

Potser sí que és veritat perquè estic una mica més esgotada, però
penso que depèn de com t’agafa
el cos i de les defenses que tens.
A classe està afectant més els
nois que les noies perquè aquests
dies estan més alterats.

José Luis Andrés
professor de secundària

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ................................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu .......................................................................................... 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .................................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ............................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia .............................................................................. 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ................................................................ 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ................................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ......................................................................................... 93 336 44 11
Mossos d’Esquadra/Guàrdia Urbana ......................................................................... 088
Bombers ............................................................................................................ 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ...................................................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital de L’Hospitalet ..............................................................................93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ............................................................................................. 061
Ajuntament .................................................................. 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal .................................................................................. 93 402 94 94
Recollida gratuïta de mobles ................................................................... 93 338 07 45

Telèfon únic
de la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Programa per a la Prevenció de la Sida ............................................. 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ............................................................. 93 261 01 93
Informació al Contribuent ......................................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .............................. 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ....................................................... 93 298 18 70
Teatre Joventut ................................................................................................ 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas ............................................................................ 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .................................................................... 93 297 28 00
Canal-h.net ........................................................................................................ 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .................................................................... 010
Correus ................................................................................................................ 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles ........................................................................................ 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències ...................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet ........................................................................... http://www.l-h.es
Avaries enllumenat públic ......................................................................... 900 28 29 30

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 402 95 99

Informació
municipal
93 402 94 94

La primavera és un canvi i inicia
un cicle climàtic com el de les
plantes però aquest any encara
no he notat res especial. Potser el
que més m’afecta és el pol·len,
però res més. A la classe, als
alumnes tampoc els he notat res.
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