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Media. La Televisió i L’Hdigital informaran amb espais i seccions especials sobre la celebració del 23 al 27 d’abril

Els mitjans de L’H emetran en directe
el pregó de les Festes de Primavera
La Televisió de
L’Hospitalet i el portal
multimèdia L’Hdigital
preparen una
programació especial
perquè no us perdeu
cap detall de les festes
Els hospitalencs podran seguir en
directe el pregó de les Festes de
Primavera a través de la Televisió
de L’Hospitalet i també per internet
a L’Hdigital i amb l’app dels mitjans.
La intervenció que farà l’actriu Am
paro Moreno des de la plaça de
l’Ajuntament el 24 d’abril a les 20h
es podrà consultar després a la car
ta al portal multimèdia.
És només una de les activitats
especials que preparen els mitjans
municipals perquè la ciutadania
gaudeixi de les festes, per saber
quines activitats s’hi convoquen
i com s’han desenvolupat. Per
començar, en aquesta edició de
L’HOSPITALET podeu trobar l’a
genda completa de les festes i les
veus dels seus protagonistes.
Per la seva part, la Televisió de
L’Hospitalet oferirà reportatges es
pecials sobre els esdeveniments de
les festes i edicions especials de

La Televisió de L’Hospitalet tornarà a ser present als principals actes de les Festes de Primavera

l’agenda Pren-ne nota que s’eme
tran durant tot el dia entre el 23 i el
27 d’abril, a més de la transmissió
en directe del pregó d’Amparo Mo
reno. Per escalfar l’ambient, els dies
previs a les festes la ‘tele’ emetrà
reportatges sobre les activitats més

tradicionals a L’Hospitalet per Sant
Jordi i el programa Som L’H entre
vista el 9 d’abril la pregonera.
A internet, L’Hdigital prepara
una secció especial amb agenda,
galeries fotogràfiques, vídeos i notí
cies per seguir les festes siguis on

siguis, ja que aquesta informació
també apareixerà a l’app dels mit
jans (L’Hdigital) que pots baixar-te
de forma gratuïta del Google Play. y
Consulta www.lhdigital.cat

Sorteig d’entrades per a
Melendi i Rosendo + Mago
de Oz
El portal L’Hdigital i el progra
ma Pren-ne nota de Televisió
de L’H sortegen dues entrades
dobles per al concert de Me
lendi i cinc més també dobles
per a Rosendo i Mago de Oz.
Els participants han de respon
dre on line preguntes sobre els
concerts de les festes.

La creativitat i la
imaginació que
tenen els ciutadans
de L’Hospitalet són
alguns dels potencials
que té la ciutat, com
els dos casos que us
presentem en aquesta
edició. Trobareu més
informació i vídeos
sobre ells a L’Hdigital.
Podeu enviar les vostres
iniciatives a lhdigital@
lhcomunicacio.cat

Eusebio Martínez, creador del joc, dóna indicacions
UN JOC DE TAULA RECREA L’HOSPITALET MEDIEVAL
Una combinació d’història i entreteniment. Això és el joc de taula ‘Spitalet
1215-1545’ que ha ideat l’hospitalenc Eusebio Martínez, llicenciat en His
tòria que viu a Sant Josep. En el joc, els participants assumeixen la identitat
d’una família de camperols de l’estrat més humil i, segons la seva habilitat
amb les cartes i les fitxes, progressen o no en l’escalafó social de l’època. Al
joc hi apareixen també espais i edificis històrics de la ciutat. La intenció d’Eu
sebio Martínez és comercialitzar ‘Spitalet 1215-1545’ com a joc educatiu.

Foto cedida per kike ubieto

TALENT ‘MADE
IN L’H’.

El cantautor de L’Hospitalet Kike Ubieto
‘sóc de l’hospitalet’, tema del cantautor Kike ubieto
Kike Ubieto és un cantautor aragonès que va venir a L’Hospitalet amb 12
anys amb la seva família per instal·lar-se al barri de Santa Eulàlia. El tema
Sóc de L’Hospitalet l’ha inclòs en el seu últim disc Pan y circo. El cantau
tor fa referència a com era la vida, la ciutat, els barris i la gent que vivia al
municipi en aquella època. Ubieto va començar amb el grup Os Chotos i
l’any 2009 va fer el pas cap a la cançó d’autor. Des que va publicar el vídeo
Sóc de L’Hospitalet a Youtube ja l’han visionat més d’un miler de persones.

TElèfons d’interès
Ajuntament

Oficina d’Atenció al Ciutadà
93 402 94 94
Districte del Centre-Sant Josep-Sanfeliu
93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa
93 447 03 60
Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud
93 298 85 80
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes 93 403 29 90
Districte de Bellvitge-el Gornal
93 264 15 64
Regidoria de Sanfeliu
93 338 64 71
Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA) 900 28 29 30

Serveis d’urgències

www.l-h.cat

Altres serveis

Telèfon únic d’emergències (Mossos d’Esquadra,
Servei d’Informació de la Generalitat
Bombers, Protecció civil i urgències sanitàries)
112
Oficina Municipal de l’Habitatge
Sanitat Respon
061
CAID (Informació i atenció a la dona)
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Servei de suport a les comunitats de veïns
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Cita prèvia DNI i passaport
Emergències violència domèstica
900 900 120
Tanatori
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 298 18 70
93 402 99 90
93 402 60 43
902 247 364
93 263 02 02

www.gencat.cat
www.lh2010.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

