Comunicació/serveis

oferir-nos els dimecres cada 15
dies una conversa amb personalitats
destacades del municipi

Premi Comunicació de
proximitat amb la Xarxa
de mitjans locals

El primer programa de l’actual temporada de ‘Som L’H’ va entrevistar l’enginyer hospitalenc Joan Torres

Les entrevistes tornen a
la televisió de la ciutat

E

l president del Col·legi d’En
ginyers de Catalunya i ex
pert en mobilitat, Joan Tor
res, va obrir el 22 d’octubre
la nova temporada de Som L’H, el
programa d’entrevistes de la Televi
sió de L’Hospitalet.
A partir d’ara, l’emissora de la
ciutat ens proposa dos cops al mes
una conversa amb un ciutadà o ciu
tadana que es distingeixi per la seva
trajectòria personal i professional.

Els pròxims convidats són Eugeni
Rodríguez, president de l’Observa
tori contra l’Homofòbia i portaveu
del Front d’Alliberament Gai (5 de
novembre); Jordi Ibáñez, director
de l’Institut Eduard Fontserè (19
de novembre) i el cantaor José An
tonio Martín Yáñez ‘El Salao’ (3 de
desembre).
El programa s’emet a les 20.30h
dels dimecres cada 15 dies i es tor
na a programar en diversos horaris

fins a la fi de la setmana, per facilitar
que arribi al màxim de públic.
Aquesta és la segona temporada
del programa Som L’H, que també
es pot consultar a la carta al portal
multimèdia L’Hdigital. y
Els programes ‘Som
L’H’, a la carta
Aquest codi QR et
dóna accés a tots els
programes a L’Hdigital

participa amb
nosaltres a
la gimcana de
les llengües!

El programa Pren-ne
nota de Televisió de
L’Hospitalet i el portal
dels mitjans L’Hdigital
participen en la Gimcana
de les Llengües que
organitzen el Centre
de Normalització
Lingüística, el
Centre d’Estudis i
les Biblioteques de
L’Hospitalet
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cedida per la Xarxa / Joan Roca de viñals

A final d’octubre, el programa
d’entrevistes ‘Som L’H’ va tornar
a Televisió de L’Hospitalet per

DIARI DE L’HOSPITALET 3 de novembre del 2014

Esteve i la coordinadora de TVL’H, María Antonia Sánchez

Televisió de L’Hospitalet i la resta d’emissores integrants de la
Xarxa, que agrupa mitjans audiovisuals locals de Catalunya sota la
coordinació de la Diputació de Barcelona, han estat guardonades
amb el Premi Nacional de Comunicació 2014, en la categoria
de proximitat. Els guardons, que atorga el Govern autonòmic, es
van lliurar el 22 d’octubre al Palau de la Generalitat. El president
de la Diputació, Salvador Esteve, va lliurar una rèplica del premi
a cada emissora. Aquests guardons es van fundar l’any 1999
per reconèixer la tasca i l’aportació a la societat catalana de
programes i mitjans. L’any 2008 es va introduir la categoria de
Comunicació de proximitat, atesa la importància dels mitjans
locals que com TVL’H realitzen un important servei públic per
informar la ciutadania amb rigor i pluralitat. y

Subscriu-te a
l’edició digital
del Diari de
l’hospitalet!

Saps d’on ve la paraula ‘xandall’?
Si jugues a la Gimcana de les Llengües aprendràs l’origen de les paraules
que fem servir i podràs guanyar vals per comprar a diversos establiments de
la ciutat. Cada dijous, el programa de televisió Pren-ne nota (foto) et dóna
a conèixer les preguntes de la setmana, que has de respondre al web www.
cpnl.cat/gimcanalh. També pots accedir-hi des del portal multimèdia L’Hdi
gital. La Gimcana de les Llengües l’organitzen el Centre de Normalització
Lingüística, la Xarxa de Biblioteques de L’H i el Centre d’Estudis.

Aquest mes estrenem
una nova versió del Diari
de L’HOSPITALET, que
enviarem per correu
electrònic als lectors
que desitgin consultarla a l’ordinador, el mòbil
o la tauleta. Només cal
que envieu un correu a
diari@lhcomunicacio.cat
amb l’assumpte Diari L’H
versió digital.

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

