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BUTLLETÍ INFORMATIU

Xarxes socials
Les xarxes socials a Internet s'han convertit en un gran fenomen social que revoluciona i determina la
forma de comunicar-se i d'interactuar.
Degut a la facilitat d’accés, el seu ús s’ha vist incrementat i
son molts els que consideren les xarxes social com a indispensables
tant per obtenir informació, com per a comunicar-se
en el treball,......
Involucra a grups de persones que s’identifiquen en les mateixes
necessitats i problemàtiques. Persones de totes les
edats (no menors de 14 anys) utilitzen les seves eines amb
finalitats diferents i totes poden sofrir les conseqüències.
Un percentatge molt elevat dels usuaris de les xarxes socials
obliden els riscos que té la publicació de comentaris, fotografies
i, en definitiva, informació rellevant de la vida privada.
Segons estudis que hem realitzat, gaire bé un 35% dels
usuaris ha tingut algun tipus de problemes o experiències
negatives a la seva privacitat.
Sovint arriben missatges, enquestes, comprovació de dades...... que només tenen per objectiu enganyar
als usuaris per tal de fer-se amb les dades personals (identitats digitals, dades bancàries....). També
es produeixen atacs des de les aplicacions d’escriptori (troyanos...) que es fan amb les contrasenyes
d’accés a diferents comptes.
Us fem unes recomanacions per tal d’evitar problemes a les xarxes socials (o si més no minimitzar els
riscos):
· Sempre s’han de llegir amb molta atenció les condicions d’us, les clàusules de privadesa, compliment
de la LOPD........ de la xarxa social que escollim
· Configurar la privadesa (qui pot veure determinada informació,....) Hem d’escollir amb molta cura les
imatges, vídeos,... que publiquem
· Escollir acuradament als nostres amics i no acceptar sol·licituds d’amistat de persones que desconeguem
(encara que vinguin de part de...)
· No hem d’utilitzar la nostra adreça de correu d’empresa i hem d’anar en compte amb els comentaris que
fem en relació a la feina. Per seguretat laboral, no s’haurien de barrejar els contactes personals amb
els laborals.
· Apagar tots els dispositius basats en localització geogràfica quan no siguin absolutament necessaris.
· No modificar les dades des de l’adreça que ens ofereix el servei per correu electrònic, per seguretat, hem
d’anar al cercador i des d’allà a la pàgina d’inici del servei.
No es convenient utilitzar el mateix nom d’usuari i contrasenya
en totes les comptes que tenim activades, s’ha de diversificar encara que resulti incòmode.
Recordem que disposem de la Llei Orgànica de Protecció
de Dades (LOPD) que empara a tots el que sofreixen una
violació del seu dret a la privadesa.
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2011, MENYS FUM MÉS SALUT !!!
El Congrés dels Diputats va aprovar el 21 de desembre la nova llei antitabac desprès d’un any
de debats i esmenes. Les mesures aprovades, converteixen a Espanya en un dels països més
restrictius contra el tabac (només superats per alguns Estats de EEUU). A partir del 2 de gener
el tabac estarà vetat en tots el locals públics d’oci.
Bars, restaurants... Es prohibeix fumar a tots els locals públics d'oci. No hi haurà cubiculums per a fumadors.
Hospitals i centres de salut. No es podrà fumar tampoc a les seves proximitats, ni a la porta.
Col·legis i parcs. Malgrat que son l'aire lliure, es prohibeix fumar a la porta i perímetre de
col·legis i parcs infantils.
Hotels. Podran reservar el 30% de les seves habitacions per a fumadors. Sempre seran les
mateixes.
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Clubs de fumadors. Han de ser llocs sense ànim de lucre, amb estatuts i sense personal.
Només podran accedir els socis, que han d'estar censats. No es podrà vendre cap producte.
Aeroports i estacions. Desapareixen els punts per a fumadors a estacions i aeroports. No
es podrà fumar als taxis, trens, ni tan sols als autobusos turístics en els quals el pis superior està a l'aire lliure.
Places de braus i estadis esportius. Es podrà fumar però només si estan al descobert, però
no a les parts tancades
Universitats. Només es permet fumar fora dels per a fumadors.
Terrasses. Sí es pot fumar. Però, què és una terrassa? Segons la llei, només es podrà fumar
en aquells llocs que tinguin, com a molt, dues parets i un sostre.
Bingos i casinos. S'impedeix fumar als espais de joc.

Amb la col·laboració de:
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Instal·lacions de comunitats de veïns. En portals, passadissos i
zones tancades no es pot fumar. Als espais a l'aire lliure
(jardins, piscines, instal·lacions esportives) sí que es pot.
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El tabac és, segons dades de Sanitat, la primera causa de mort evitable
a Espanya. Del total de morts un 2.5% son persones no fumadores que
moren per causes directes del tabac, o sigui fumadors passius. Evitar
aquestes morts i el catàleg de malalties que porta aparellat el tabaquisme és el propòsit de la norma.

Els seus detractors sostenen que no complirà la seva funció d'ajudar a abandonar l'hàbit als quals vulguin
deixar de fumar i que, per contra, perjudicarà al sector de l'hostaleria, que perdrà milers de clients i llocs de
treball.
Els partidaris de la llei argumenten que la llei es necessària per una qüestió de salut pública. Els més beneficiats, sens dubte, els treballadors de l’hostaleria que no poden triar si fumar o no fumar. Respecte a la pèrdua
de clients que pot comportar aquesta llei, a Irlanda (on la llei prohibeix fumar en tots els restaurants, bars i
discoteques) les vendes van caure lleugerament en els primers mesos però desprès es van normalitzar.

Com i on denunciar?
Les denúncies són anònimes, així que si se sap el nom de l'infractor ho pot facilitar, que aquest no sabrà
qui ha estat el que ha donat l'avís.
El responsable que es compleixi la llei és l'amo del local, per la qual cosa el primer que cal fer és parlar
amb el responsable. Si aquest no actua, es pot emplenar una fulla de reclamacions -i portar-la després al
registre- i posar una denúncia en la Conselleria corresponent (la de Consum, que sol estar integrada en
Sanitat o Salut). També es pot denunciar a la Policia Municipal.

Què li passa al que fuma en un lloc prohibit?
Fumar on està prohibit es considera una falta lleu. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 30
a 600 euros, excepte la consistent a fumar en llocs prohibits que serà sancionada amb multa de fins a 30
euros si la conducta infractora es realitza de forma aïllada; les greus, amb multa des de 601 euros fins a
10.000 euros, i les molt greus, des de 10.001 euros fins a 600.000 euros.
I si el propietari del establiment deixa que es fumi?
També té multes perquè es considera una falta greu.
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Com a consumidor, quins drets
lingüístics tinc?
La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística regulen els drets lingüístics de les persones consumidores davant les relacions de consum i
els deures dels empresaris i comerciants.
La persona consumidora dintre del marc d’una relació de consum, té dret a ser atesa oralment i per escrit
en la llengua oficial que esculli, es a dir, en català o castellà. Això significa que la persona consumidora pot
adreçar-se de manera verbal o per escrit en la llengua oficial que desitgi emprar, no obstant, l’ interlocutor
també podrà donar la resposta en qualsevol llengua.

La documentació comercial (publicitat, ofertes, pressupostos, documentació contractual, etc...) ha de
ser en català o com a mínim estar disponible de forma immediata en aquesta llengua, encara que
també poden estar redactats en altres llengües.
Qualsevol informació de caràcter fix haurà d’estar redactat almenys en català tant a l’interior com a
l’exterior de l’establiment. (queden excloses les marques, noms comercials i retolació emparada
per la legislació de la propietat industrial).
Els documents privats, documents notarials, els contractes d’adhesió, xecs, pagarés, talonaris .... han
de ser sempre, com a mínim, en català. (si hi ha més d’un atorgant es farà en la llengua que acordin i si no hi ha acord, en les dues llengües)
Les empreses de serveis públics han d’emprar, almenys, el català en la retolació i en les comunicacions
de megafonia.
Els establiments de restauració, han d’oferir la carta de plats, vins, postres, menús i la llista de preus
com a mínim en català.
Els establiments de neteja tèxtil, reparació d’electrodomèstics, reparació de vehicles, serveis a domicili, grues, agencies de viatges, establiments de subministrament, ....... han de disposar sempre de
tota la documentació i informació (pressupostos,...) redactada en català.
Si com a persona consumidora creieu que els vostres drets lingüístics no es respecten heu de dema
nar els fulls oficials de reclamació/denúncia i tramitar-los davant l’Agencia Catalana de Consum, Associacions de Consumidors, OMIC o OCIC.

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1863/tabac2010.pdf
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