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L’Hdigital inicia un nou curs amb novetats adreçades a oferir un millor
servei i a fer que la informació arribi de la forma més ràpida i còmoda.
Noves seccions i una aplicació per a mòbils, els aspectes més destacats

L’Hdigital, ara en una app
per a mòbils Android

Els vídeos més vistos: www.lhdigital.cat

E

l nombre de persones que
consulten internet a través del telèfon mòbil creix
cada dia més. L’Hdigital
s’ha adaptat a aquesta forma de
consumir informació i ha creat una
aplicació per a telèfons intel·ligents
Android.
Només cal connectar-se a Google Play i descarregar-se l’aplicació
de forma gratuïta. Un cop instal·
lada, només amb un clic, s’accedeix
a les darreres notícies de la ciutat,
a l’últim informatiu i als vídeos de
Televisió L’H a la carta. També es
podrà seguir, a través dels mòbils
les retransmissions radiofòniques
esportives.
L’aplicació fa possible que s’arribi a la informació de L’Hospitalet
d’una forma més ràpida i còmoda.
Les novetats del curs també
afecten L’Hdigital en la seva versió
web. El portal d’informació de la
ciutat crea dues noves seccions:
barris i recursos educatius.
La secció de barris ofereix les
darreres notícies de cadascun dels
districtes de la ciutat, per conèixer
fàcilment la informació més pròxima.
La pàgina de recursos educatius inclou un canal de notícies i

Temporada històrica dels Pioners de L’H
a ‘Qui som, què fem?’
L’equip de futbol americà de la ciutat va
culminar una temporada brillant el passat juliol
jugant la final de la Copa d’Europa.
Reportatge sobre el grup de teatre
Els 4 Arreplegats
Vint-i-cinc anys de trajectòria avalen aquest
grup de teatre musical amateur, que té la seva
seu al carrer de l’Emigrant, 29, de Sanfeliu.
La nova app de L’Hdigital ofereix notícies i vídeos

reportatges sobre història, un bloc
d’iniciatives de les escoles i instituts
de la ciutat, un recull de reportatges
de personatges de L’Hospitalet que
destaquen per les seves activitats, i
un bloc de vídeos educatius.
A banda de les noves seccions,
L’Hdigital continua oferint concursos, enquestes, una pàgina dedi-

cada a la participació ciutadana i la
galeria fotogràfica. A més compta
amb la pàgina de TV L’H, que ofereix
a la carta tots els vídeos. El Diari
L’HOSPITALET també es pot consultar a la carta a L’Hdigital. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Antonio Vélez, un ciclista professional
que ja ha penjat la bicicleta
Descobrim perfils de ciutadans anònims de L’H,
com el cas d’aquest veí de Sant Josep que va
participar en diverses competicions.
Els 35 anys del TPK en el món de
les arts plàstiques i multimèdia
El TPK és tot un referent de l’art contemporani,
i no només a L’Hospitalet. Des dels seus inicis
ha treballat per acostar l’art a la societat.

curiositats de
L’Hospitalet.
Coneixes quin és
l’origen d’un antic
anunci que veus a
alguna paret de la
ciutat? Saps per què
hi ha cadenats al pont
de la Torrassa? Passes
sovint davant d’un edifici
singular i vols saber qui
el va fer? Proposa’ns
aquests reptes i els
respondrem. Envia’ns
un correu a lhdigital@
lhcomunicacio.cat.

Cadenats d’amor al pont entre Santa Eulàlia i la Torrassa
Cadenats al pont de la Torrassa
L’escriptor Federico Moccia va crear l’Step i la Babi, dos enamorats adolescents que per segellar el seu amor van col·locar un cadenat al pont Milvio de
Roma a la novel·la Tinc ganes de tu. Des de llavors, molts ponts emblemàtics del món són escenari d’aquest ritual romàntic, com el nostre pont de la
Torrassa que s’equipara als de Florència, Verona, Venècia, París, Brooklyn i,
fins i tot, la Gran Muralla xinesa. De tota manera cal anar amb compte, perquè els cadenats poden malmetre els ponts.

Els xiprers de benvinguda a l’Oficina Jove d’Emancipació
Els tres xiprers de la casa dels cargols
Aquests arbres pertanyen al jardí de la casa original i es van mantenir després de la reforma que va convertir l’edifici en l’Oficina Jove d’Emancipació
(c. del Llobregat, 127). Plantar dos o tres xiprers a la porta d’una casa és
símbol d’hospitalitat. Antigament, indicaven al viatger que allà podria trobar
menjar i un llit per dormir. Eren símbol de benvinguda i en alguns pobles és
habitual veure fileres de xiprers que indiquen el camí cap a les cases rurals.
El xiprer també és símbol de la bellesa femenina i de la cultura funerària.

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
Oficina Municipal d’Escolarització
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
Jutjat de violència domèstica
93 554 82 20
Tanatori
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 402 96 67
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

