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OBRES A L’H
nnn Projectes d’urbanització, re
forma i accessibilitat de la via pública i renovació de la xarxa de
clavegueram en els barris de la
ciutat:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(Districte I). Millora dels carrers
de Saurí, de Josep Pla, de les
Arts i els Oficis, de Santa Rosa,
de Sant Antoni, de Sant Roc, de
Femades i de Francesc Moragas.
n La Florida-les Planes-Pubilla
Cases-Can Serra (Districtes IV i
V). Remodelació de l’avinguda del
Bosc, de l’avinguda de Catalunya,
dels carrers de Calderón de la
Barca i de Vinaròs.
n Bellvitge-Gornal (Districte VI).
Reurbanització i clavegueram
passeig de Bellvitge. Actuació a
la Illa Mare de Déu de Bellvitge,
números 90-104. Obres d’ADIF
(Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) al barri del Gornal per reparar els desperfectes
causats per les obres del traçat
del Tren d’Alta Velocitat.

14 de juny del 2010

On s’estudia
millor, a casa o
a les biblioteques
i aules d’estudi?

Subscriu-t’hi, demana el que més t’interessa i rebràs informació
actualitzada per correu electrònic
Els mitjans de comunicació canvien a una velocitat de vertigen. Les tecnologies de la informació permeten, cada cop més, que cadascú
es faci el seu mitjà de comunicació a mida.

El Digital-h també dóna aquesta possibilitat
amb serveis de ràdio i televisió a la carta i
amb butlletins electrònics amb la informació
que sol·licita la persona usuària.

Formulari de subscripció
Els usuaris poden subscriure-s’hi
per rebre quatre tipus d’informació de forma periòdica al seu correu electrònic: els darrers vídeos
penjats al Digital-h, les notícies
d’actualitat de la ràdio, les notí-

la carta. Es poden escoltar al web
i també descarregar-se. A més,
Ràdio L’Hospitalet es pot escoltar
en directe a través del Digitalh. El partit de tornada entre el
Centre d’Esports L’Hospitalet i el
Rayo Vallecano, de la promoció
d’ascens a Segona B, ha estat un
dels programes amb més oients
internautes.
Diari L’Hospitalet
Tots els números la publicació
informativa L’Hospitalet es poden

Fátima Quero
2n de batxillerat

Sens dubte s’estudia millor a les
aules d’estudi. Jo vaig al Barradas.
Hi ha més tranquil·litat. Em preparo resums, cosa que em permet
repassar cada dia i després faig un
esprint quan s’acosta la data de
l’examen. Aquests dies sóc a l’aula
d’estudi d’11 a 14h i de 17 a 22h.
La selectivitat la faré al setembre i
vull estudiar magisteri infantil.

matins i l’Estació Central.
Aquesta temporada, les entrevistes a Antonio Orozco, Dj Amable,
La Caja de Pandora, el More i la
Cofradía 15+1 han estat els programes amb més èxit entre els
usuaris del Digital-h.

cies de la televisió i les promocions i concursos que organitza
el portal. Només cal omplir un
formulari amb el nom i el correu
electrònic.

Ràdio a la carta
Tot s els programes de Ràdio
L’Hospitalet es poden consultar a

Rubén Gómez

Televisió a la carta
El Digital-h permet consultar els
programes que emet Televisió
L’H a la carta. En qualsevol moment, des de qualsevol terminal
amb internet, es poden veure
programes com Made in L’H,
l’informatiu L’H al dia, l’espai
d’esports L’H en joc, el programa
de cultura L’Imperdible o L’H Educa, a més de les entrevistes més
rellevants dels magazins Tots els

Ajuntament...........................................................................................F93 402 94 94 Fwww.l-h.cat
Centre d’Atenció a les Famílies...................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................. F93 298 18 70 Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA......................................... F93 261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas............................................. F 93 337 79 62 Fwww.l-h.cat/barradas
Centre Cultural Tecla Sala........................................ F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Cita prèvia DNI i passaport........................................... F902 247 364 Fwww.citapreviadni.es
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ....................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats.............................................................................. F93 337 31 88
Dipòsit de vehicles.......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-el Gornal.................................................................................... F93 264 15 64
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu...................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa................................................................................ F93 447 03 60
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes............................... F93 403 29 90
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Emergències........................................................................................................................................... F112

Telèfon únic
de la policia
088

ENQUESTA

Digital-h, els mitjans de
comunicació de L’H, a la carta

n Construcció de les 7 esta
cions de la nova L9 del Metro
a la ciutat de L’Hospitalet: Coll
blanc, Torrassa, Gornal, Provençana, Ildefons Cerdà, Amadeu
Torner i Fira. Final previst: any
2011.

n Construcció de la nova estació d’Ernest Lluch de la L5 del
Metro a la carretera de Collblanc
(barri de Collblanc), ubicada
entre les actuals estacions de
Collblanc i de Pubilla Cases. Final previst: desembre del 2010.
Afectació viària
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www.digital-h.cat

nnn Millora i ampliació xarxa
transport públic:

n Construcció de l’intercanvia
dor de Metro entre les línies L1 i
L9 i d’un aparcament públic subterrani i urbanització de la superfície de l’avinguda de Catalunya
(barri la Florida). Final previst:
any 2011. Afectació viària

/

4t de nàutica i transport marítim

consultar en format pdf a Digitalh. Només cal accedir a la seva
hemeroteca ‘virtual’.
I també
Concursos participatius, una galeria de fotos amb els convidats
més populars i enquesta setma
nal per saber què pensen les persones usuàries dels temes d’actualitat.

Guàrdia Urbana................................................................................................................ F93 409 10 92
Informació al contribuent.............................................................................................. F900 20 10 20
Jutjat de Violència Domèstica..................................................................................... F93 402 41 51
Salut Pública...................................................................................................................... F93 338 44 95
Oficina Municipal d’Escolarització..............................................................................F93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor..................................................... F93 402 60 30
Oficina Municipal d’Habitatge.............................................. F93 334 79 59 Fwww.lh2010.cat
Oficina Jove d’Emancipació........................................... F93 448 73 72 F www.joventutlh.cat
PASaL’H (Pla d’Acció contra la Sida)....................................................................... F 93 260 01 93
Planificació familiar.......................................................................................................... F93 260 00 34
RTV L’Hospitalet...................................................................... F93 298 28 00 F www.digital-h.cat
Servei d’Informació de la Generalitat...................................................... F012 Fwww.gencat.cat
Tanatori................................................................................................................................F93 263 02 02
Teatre Joventut.................................................... F93 448 12 10 F www.l-h.cat/teatrejoventut
Web del comerç................................................................................ Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques................................................................................. Fwww.l-h.cat/biblioteques

Telèfon d’Incidències i Manteniment
de la Via Pública (VIA)
900 28 29 30

Telèfon
Convivència
93 402 94 44

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

L’aula d’estudi és casa meva! Ara
m’hi passo pràcticament tot el
dia. És un servei molt útil però té
carències. Per exemple, haurien
de disposar totes de connexió WiFi i de més endolls per connectar
ordinadors. També estaria bé que
hi hagués màquina de cafè. Però
bé, és el meu darrer curs a la UPC.
Quan em llicenciï buscaré feina.

Núria Cerezo

1r. cicle auxiliar infermeria

Sortosament, ja he deixat de ser
usuària de les aules d’estudi, però
fins fa poc m’hi passava moltes
hores. Són espais que t’animen
a estudiar, com que hi ha silenci
aconsegueixes concentrar-te més
que a casa. Ara bé, opino que
n’haurien d’obrir més o bé fer que
les biblioteques tanquessin més
tard en època d’exàmens.

