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n Urbanització zona verda Sanfeliu (Sanfeliu). Final previst:
estiu del 2009
n Construcció estació Metro L9
Collblanc (Collblanc-la Torrassa).
Final previst: 2011
n Construcció estació Metro L9
Gornal. Final previst: 2011
n Construcció estació Metro L9
Provençana (Santa Eulàlia). Final
previst: 2011
n Millora travessera Collblanc
(Collblanc-la Torrassa). Final previst: primavera del 2009
n Ampliació pas inferior Riera
Blanca i reurbanització (Sta. Eulà-.
lia-la Torrassa). Final previst: estiu del 2009. Afectació viària
n Construcció rotonda carrer
Ciències/av. Joan Carles I (Districte Econòmic). Final previst:
abril del 2009
n Instal·lació d’ascensor per accedir a la passarel·la de Rambla
Just Oliveras, entre Centre i Can
Serra. Final previst: desembre
del 2009
n Construcció intercanviador
Metro L1 i L9 i aparcament a l’a-.
vinguda de Catalunya (la Florida). Final previst: 2011. Afectació viària
n Nou vestíbul estació Can Vida
let L5 del Metro (Can Serra). Fi-.
nal previst: tardor 2009. Afectació viària
n Nova estació Ernest Lluch L5
Metro carretera Collblanc (la Flo-.
rida). Final previst: primavera
2010. Afectació viària
n Urbanització de l’entorn de la
Torre Barrina al parc de la Marquesa (Collblanc-la Torrassa). Fi-.
nal previst: abril 2009
n Reurbanització c. Granollers
(Pubilla Cases). Final previst: pri
mer trimestre 2010
n Urbanització aparcament Fira
(Districte Econòmic). Final previst: desembre del 2009
n Obres compensació traçat
AVE a càrrec d’Adif en diferents
punts dels barris del Gornal, San-.
ta Eulàlia i Sant Josep. Final previst: desembre del 2009
Per consultar
desviaments trànsit:
www.canal-h.net

Tradicions, música, entitats, cultura, flors, llibres, esports... Per
seguir les Festes de Primavera,
per estar assabentat de les activitats que es faran a tots els barris,
per conèixer els protagonistes i
viure els moments més màgics,
Ràdio L’Hospitalet i Televisió de
L’Hospitalet dediquen la seva
programació aquesta setmana a
la festa de la ciutat.

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Participa en les
activitats de
les Festes de
Primavera de L’H?

Paquita Jaén
conserge

Són molt agradables, hi ha moltes
activitats, hi ve gent de fora i hi ha
més ambient, més animació, però
no haurien de cobrar tan cars els
estands de la rambla perquè vingués més gent a L’Hospitalet. A la
família hi participem, els joves als
concerts i jo vaig quan hi ha festa
o ball a la plaça de l’Ajuntament i
a passejar per la rambla.

Televisió de L’Hospitalet

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.citapreviadnie.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 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Emergències........................................................................................................................................... F112

Telèfon únic de
la policia
088

ENQUESTA

La ràdio i la televisió de
L’Hospitalet t’acosten a
les Festes de Primavera

Coincidint amb l’acte inicial de
les festes, el programa l’Imperdible
(23 d’abril, 22h) ens proposa una
edició especial que comptarà amb
entrevistes a l’alcaldessa, Núria
Marín, per parlar sobre la festa
gran de la ciutat, i amb l’actor Paco
Morán, que representa Enfermo
imaginario al Teatre Joventut.
També oferirà les actuacions del
mentalista Luis Pardo, que portarà
al teatre municipal l’espectacle
Kasual_ Mente, i del grup Sweater,
que protagonitza un dels concerts
gratuïts a l’avinguda Josep Tarradellas, davant la Tecla Sala.
Després d’aquest inici de festa,
els dies 24, 25 i 26, la Televisió
de L’Hospitalet emetrà un programa especial de 55 minuts a les
20.05h. Aquest especial oferirà
una guia de propostes per gaudir
de la celebració i un resum de tot
el que ha donat de si la jornada,
amb una protagonista d’excepció,
la ciutadania que viu les Festes de
Primavera.
També el magazín diari Estació
central s’ocupa aquesta setmana
de les festes. De dilluns a divendres, de 12.30 a 14h, oferirà una
secció dedicada a l’esdeveniment.
El reporter Marc Alegre visitarà els
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foto cedida per cultura

OBRES EN CURS
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D’Callaos seran entrevistats a Ràdio L’Hospitalet

preparatius de les festes i les activitats que tinguin lloc a la ciutat,
mentre que al plató hi seran els
organitzadors del XXV Concurs
de Cocteleria per a professionals i
del Dia de la bici, les colles de diables que participaran a la Nit de
foc i actuacions musicals d’alguns
dels grups que participen en el
cartell de les festes.
A diari, l’informatiu L’H al dia
(21h) informarà també de l’actualitat de L’Hospitalet.
Ràdio L’Hospitalet
Ràdio L’Hospitalet també inclou espais especials en la seva
programació dedicats a les Festes
de Primavera. Així, el magazín
Tots els matins dedicarà la franja
de 10h a 11h de dilluns a divendres a parlar de la celebració i
posarà l’accent en els concerts

de La Farga i la Salamandra, en
el cicle Primavera de cinema i en
les exposicions que es podran
veure aquests dies a la ciutat. Per
aprofundir en el programa i les
novetats de les festes entrevistarà el tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz.
  A la tarda, el magazín d’autor
No li donem més voltes (de 17 a
19h) entrevistarà els grups Ray-.
dibaum i Vetusta Morla, protagonistes del cartell dels concerts  
gratuïts davant la Tecla Sala, men
tre que Acentos (de 19.30 a 21h)
ens parlarà de la vessant més
flamenca amb entrevistes als
grups D’Callaos o Fondo Flamenco. Finalment, cada nit a les 21h,
El Mirador dedicarà 30 minuts a
parlar de les tradicions més populars de les festes, com el Fabulari,
la XXII Trobada de Gegants o el
correfoc infantil.

Guàrdia Urbana................................................................................................................F93 402 95 25
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
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil........... F93 260 24 94 F www.joventutlh.cat
PASaL’H (Pla d’acció contra la sida)........................................................................ F 93 260 01 93
Planificació familiar.......................................................................................................... F93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat...................................................... F
 012 Fwww.gencat.cat
Tanatori................................................................................................................................F93 263 02 02
Teatre Joventut.................................................... F93 448 12 10  F www.l-h.cat/teatrejoventut
Avaries enllumenat públic............................................................................................. F900 28 29 30
Web del comerç................................................................................ Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques................................................................................. Fwww.l-h.cat/biblioteques

Telèfon
Convivència
93 402 94 44

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Francisco Cortés

membre del Casal d’Avis del Centre

Com a membre de la junta del Casal fem diverses activitats, actuarà
la coral, farem ballada de sardanes,
jo també faig playback, i tindrem
un estand a la fira de la rambla on
exposarem manualitats: fem vaixells
amb marqueteria, exposició de segells, de xapes de cervesa, de figuretes de vidre. Ah! I també serem a
la desfilada de vestits de paper.

Mireia Santos
administrativa

Fins ara no hi anava molt però ara
amb la nena petita suposo que
sí. Ja m’he mirat el programa. A
mi m’agrada l’actuació dels castellers, m’encanten. Abans potser
anava més als concerts i aquest
any intentaré anar a algun si la
meva mare es queda amb la nena.
M’agraden Ojos de Brujo que, a
més, actuen en concert gratuït.  

