Comunicació/serveis

La Televisió de L’Hospitalet, el
portal multimèdia L’Hdigital i el
Diari de L’HOSPITALET han rebut

DIARI DE L’HOSPITALET 16 de febrer del 2015

23

l’agraïment de l’ONG per difondre
les seves campanyes i demanar la
col·laboració de la ciutadania
Els vídeos més vistos: www.lhdigital.cat

La coordinadora de TV L’H, María Antonia Sánchez, va recollir el diploma de la Creu Roja

La Creu Roja reconeix la
tasca dels mitjans de L’H

“P

el seu compromís do·
nant exemple com a col·
laborador de la Creu
Roja”, reconeix el diplo·
ma d’agraïment de l’Assemblea Local
de l’ONG que han rebut els Mitjans
de Comunicació de L’Hospitalet.
Durant l’acte de balanç de l’any
2014, l’Assemblea Local de la Creu
Roja va reconèixer la tasca de socis,
voluntaris i col·laboradors, entre els
quals hi ha la Televisió de L’Hospi·

talet, el portal L’Hdigital i el Diari de
L’HOSPITALET. La presidenta de
l’entitat, Dolores Ruiz, va afirmar que
els mitjans “sempre fan arribar el
nostre missatge a la ciutadania” i va
recordar la col·laboració dels mass
media municipals en les campanyes
de Nadal i en la Setmana de la So·
lidaritat, per exemple.
Un dels principis dels mitjans
de L’Hospitalet, segons indica el
Reglament aprovat pel Ple munici·

pal el maig passat, és potenciar la
difusió i distribució de continguts
que tinguin com a finalitat mantenir,
impulsar i desenvolupar la cohesió i
promoció social, econòmica i cultu·
ral de L’Hospitalet. En aquest sen·
tit, sempre col·laboren en la difusió
de les campanyes solidàries de la
ciutat, com les de la Creu Roja. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Entrevista a l’actriu sahrauí Mariam Bachir
al programa ‘Som L’H’
Va arribar a Occident, i en concret a L’H, de la
mà de les colònies Vacances en Pau. Avui és
una de les protagonistes de la pel·lícula El niño.
Rafa Boluda, el farmacèutic-actor del
barri de Bellvitge
El programa Som L’H va dedicar l’edició del 14
de gener a aquest carismàtic veí de Collblancla Torrassa, molt popular al Districte VI.
Portes obertes al nou Complex Municipal
Europa-Gornal
El nou equipament esportiu i de formació es
va presentar el 24 de gener en una jornada de
portes obertes molt concorreguda.
Programa especial Cavalcada 2015 de
Televisió de L’Hospitalet
Els hospitalencs van poder veure en directe
l’arribada dels Reis a la plaça de l’Ajuntament i
després, a la carta, a L’Hdigital.

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
Àrea Mpal. de Promoció Econòmica i Ocupació
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Servei de suport a les comunitats de veïns
Emergències violència domèstica
900 900 120
Cita prèvia DNI i passaport
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 27
93 402 60 43
902 247 364

www.gencat.cat

www.dinamitzaciolocallh.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

