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RESOLUCIÓ FAVORABLE PER PART DEL

El

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE

Jornada “El consum, l’estètica i la moda: com

MOLLET 1 PELS AFECTATS D’ALGUNES

afecten la salut ?” al Caixa Fòrum, la C.U.S. va

DE

FRANQUÍCIES

DE

L’ACADÈMIA

D’IDIOMES WALL STREET

Tot i

dia 13 d’octubre, amb la celebració de la

culminar un projecte llargament elaborat, perquè
feia anys que teníem moltes ganes de fer un
abordatge multifactorial d’una problemàtica que

que la darrera resolució de l’audiència de Sevilla

a la nostra associació sempre ens ha preocupat i

en relació al cas Openning, per la que s’anul·laven les

que, ja fa uns anys, ens portà a elaborar un

mesures cautelars aconseguides en aquell procediment,

tríptic informatiu sobre les precaucions que calia

(cosa que no significava que els afectats haguessin de

que tinguessin en compte els consumidors de

pagar), la COORDINADORA D’USUARIS DE LA SANITAT

cara a la oferta de serveis d’estètica i bellesa.

a través del Bufet d’Advocats FÀBREGAS ORIOLA, en
exercici d’una acció en defensa de les afectats pel

A mesura que passava el temps ens anàvem

tancament de les acadèmies Wall Street, ha obtingut

adonant que en aquest excés de preocupació

una resolució favorable per part del Jutjat davant el

social per la imatge hi convergien molt temes

qual es va presentar la demanda. L’esmentada resolució

que

permet als afectats deixar de pagar aquells crèdits que

d’analitzar el fenomen, com d’intentar trobar

van signar

per a finançar un curs de Wall Street, i

possibles vies de solució. Com que també vèiem

respecte als quals el centre va deixar de prestar els

clar que un dels elements clau era la pressió

seus serveis, sense cap risc que se’ls inclogui en els

exercida per la moda entesa d’una manera global

fitxers de morosos.

- l’estil de la roba, les talles, els cossos que la

calia

tenir

en

compte

a

l’hora,

tant

promocionen -, vam iniciar el procés preparatori
Aquesta resolució és una mesura cautelar adoptada

de la jornada amb una enquesta sobre “El

pel Jutjat de Primera Instància 1 de Mollet del Vallés,

tallatge i la influència de la publicitat”.

fins la solució definitiva del Procediment. La solució
definitiva tindrà lloc desprès de la celebració del

Els

resultats

de

l’esmentada

enquesta,

presentada durant la jornada, ens van fer

judici, que està previst pel 3 de febrer de 2004.

arribar

a

una

sèrie

de

conclusions

força

interessants, entre les quals caldria destacar
que els consumidors tenen la sensació que hi ha

ÈXIT

DE

MITJANS

CONVOCATÒRIA
DE

I

COMUNICACIÓ

JORNADA

CELEBRADA

D’OCTUBRE

DE

2003

DELS
DE

EL
SOBRE

LA
13

una manca d’ordenació en el tallatge

- fins al

punt que més de tres quartes parts dels
enquestats manifesten no gastar sempre

la

mateixa talla -, que les dones se senten més

“EL

afectades i que l’edat punta de sensibilitat a la

CONSUM, L’ESTÈTICA I LA MODA: COM

problemàtica està entre els trenta i els quaranta

AFECTEN LA SALUT?

anys.

VIATGES I VACUNES

JA TENIM PÀGINA WEB

Si

voleu consultar-la només heu de clicar

www.cus-usuaris.org. Hi trobareu informacions
d’interès, links, els nostres serveis… També hi

Si aquest estiu teniu previst fer algun viatge, no
oblideu que segons on aneu és imprescindible
l’administració de vacunes abans de la sortida.

teniu una línia oberta per a consultes de
És

qualsevol tema.

aconsellable

que

demaneu

informació

addicional a un centre de vacunació, atès que la
situació epidemiològica de cada país pot variar en
poc temps. Així, tindreu la seguretat que no hi ha

HISTÒRIA CLÍNICA

cap altre problema de salut al país d’arribada.

A

hores d’ara, moltes persones encara ens

Trobareu centres a Barcelona, Hospitalet de

consulten, per saber si tenen dret a rebre una

Llobregat, Girona, Lleida i Tarragona. Si voleu

còpia de la història clínica de quan van estar

més informació sobre el tema o voleu saber on

ingressats en algun hospital de la xarxa

són aquests centres, truqueu-nos.

pública.

Doncs bé, uns hem de dir que existeix el dret a
tenir accés a la història clínica i això queda
reflectit en la Llei 21/2000 de 20 de desembre
sobre els drets d’informació concernent la salut
i l’autonomia del pacient i la documentació
clínica. Per aconseguir aquesta còpia heu
d’anar a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de
l’hospital en qüestió i demanar-ho per escrit.

PROJECTE INTERNET

El

nostre projecte ja funciona i el lema és “Si

tens telèfon ja estàs connectat a Internet”.
Trucant al telèfon 93-3024616 serem, de
manera gratuïta, la vostra connexió amb la
xarxa. Ens truqueu i des del nostre ordinador
us cercarem allò que busqueu, relacionat amb
temes

sanitaris

i

socials:

una

informació

concreta, una llista d’espera, informació sobre
residències de gent gran…, sempre depenent
de que la mateixa xarxa i/o recursos del
sistema ho facin possible.
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