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Merescudes felicitacions per a un
dels fills predilectes de L’Hospitalet,
el cuiner Ferran Adrià. El restaurant
que dirigeix, ubicat a la localitat gironina de Roses, ha estat escollit
com el millor del món per la prestigiosa revista britànica Restaurant
Magazine. El Bulli ocupa el primer
lloc del rànquing entre una llista de
50 establiments repartits per tot el
planeta i elaborada per 560 jutges,
entre cuiners, crítics i restauradors.
També hi figuren dos restaurants
més catalans (El Racó de Can Fabes i El Celler de Can Roca) i tres
de bascos.

guàrdia urbà

Presentació del número 0 de la revista Gornal

Els Mossos celebren el Dia de les Esquadres
El cos dels Mossos d’Esquadra de
L’Hospitalet ha celebrat la seva diada anual, el Dia de les Esquadres,
amb una cerimònia a La Farga on
s’ha fet un reconeixement aquells
agents que han sobresortit durant
l’any en el compliment de les seves funcions.
En aquest acte han participat els
alumnes de l’escola Montessori de
L’Hospitalet, que han realitzat els
dibuixos amb els quals s’han guardonat les persones distingides.
Els Mossos també han fet una
distinció pública a altres ciutadans
que han destacat per la seva tasca a favor de la comunitat. Entre
aquestes distincions cal destacar la
lliurada a la regidora de Serveis Socials i Programa de la Dona de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, Dolors
Fernández.
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Ajuntament .....................................................................................  93 402 94 00  www.l-h.es
Bombers ...........................................................................................................................  03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies ...........................................................................  93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ..........................  93 298 18 70  www.l-h.es/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA ..............................  93 261 52 00  www.lafarga.com
Centre Cultural Barradas ........................................................................................  93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ...............................  93 338 57 71  www.l-h.es/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ..................................................................  93 413 13 00
Deixalleries mòbils ......................................................................................................  93 338 07 45
Dipòsit de vehicles .....................................................................................................  93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal ..................................................................................  93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu .........................................................  93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa ........................................................................  93 447 03 60
Districte de Pubilla Casas-Can Serra i la Florida-les Planes ....................  93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H ............................................................  93 298 85 80
Guàrdia Urbana ............................................................................................................  93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

M’agrada molt llegir llibres, el diari
L’HOSPITALET, altres diaris, vaig al
cinema de tant en tant i no vaig al
teatre perquè és molt car. Al cinema, els dies de preu reduït, s’hi
pot anar. Crec que L’Hospitalet és
una ciutat ben dotada culturalment, tenim tot tipus d’equipaments i l’oferta cultural de la ciutat
és àmplia i per a tots els gustos.

HOMENATGE

Fe d’errates
- Teresa Jiménez Villarejo és
la secretària del Grup de Dones del Gornal i no pas la
presidenta com s’informa a
la pàg. 4 de l’edició 179.
- El PP es va abstenir en la
votació de la moció d’homenatge a la Segona República aprovada pel Ple. A la
pàgina 8 del número 179 es
diu que va votar en contra.
- L’empresa Marca no compta
amb un alt percentatge de
treballadors disminuïts, com
es diu a la pàgina 12 de l’edició anterior.

Quins hàbits de
consum cultural
sol practicar
amb assiduïtat?

Antonio Román
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El restaurant El
Bulli, escollit el
millor del món
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Nova revista sobre el barri del
Gornal editada per entitats veïnals
L’Associació de Veïns del Gornal
i l’entitat Segle XXI han presentat el número 0 de la revista
Gornal. Aquesta publicació, segons el president de l’AVV del
Gornal, Pedro Mayor, neix amb
la voluntat d’informar sobre
les actuacions que s’estan duent a terme en el barri i sobre
els projectes de futur previstos.
La publicació tindrà una periodicitat trimestral, es distribuirà
per totes les llars a través de les
bústies i tindrà format de fitxes,
amb l’objectiu que es pugui
col·leccionar.
Mayor, durant l’acte de presentació del número 0, es va
mostrar esperançat que el pla
de millores que estan treballant
conjuntament Ajuntament i entitats transformi la fisonomia urbana del barri i posi fi al seu aïllament.
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Oficina municipal d’Escolarització .......................................................................  93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ....................................................  93 337 61 62
Oficina municipal d’Habitatge ...............................................................................  93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil .... 93 260 24 94  www.espai-jove.net
Planificació familiar .....................................................................................................  93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat ...............................................  012  www.gencat.es
Societat L’H 2010 ........................................................................................................  93 448 75 90
Tanatori .............................................................................................................................  93 263 02 02
Teatre Joventut ............................................  93 448 12 10  www.l-h.es/teatrejoventut
Telèfon de la llum .......................................................................................................  900 28 29 30
Urgències sanitàries .........................................................................................................................  061
Web del comerç ................................................................................................  www.comerc.l-h.net
Xarxa de biblioteques ...........................................................................  www.l-h.es/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Metge de
capçalera
902 111 444

Informació
municipal
93 402 94 94

Hazel Batllori
administrativa

Principalment llegir i anar al teatre.
Quan tinc temps lliure m’agrada
anar de festa a la ‘disco’ però no
faig ‘botellón’. Al Teatre Joventut
no hi he anat mai i penso que
per part dels joves hi ha desconeixement de l’oferta cultural de
la ciutat. Crec que fa falta una
bona campanya de màrqueting i
fer-ne més publicitat.

Ángel Carrillo
instal·lador

La veritat és que no tinc gaire
temps perquè treballo moltes
hores, normalment de 7 a 20h,
però el que més faig és llegir llibres, diaris... El teatre m’agrada
molt però penso que els preus
són abusius. A L’Hospitalet crec
que hi manquen aules de cultura infantils per als nens i les nenes quan surten de l’escola.

