Comunicació/serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de gener del 2014

Amb l’estrena de la nova temporada, la Televisió de
L’Hospitalet ha incrementat els programes de producció
pròpia, centrats en l’actualitat del municipi i en el servei a la

19

ciutadania. A l’habitual informatiu i els espais de reportatges,
entitats i agenda, s’han sumat el programa d’entrevistes Som
L’H i la transmissió dels plens municipals

Què pots veure a la Televisió de L’Hospitalet?
‘L’Informatiu’ (dilluns a divendres)

‘Som L’H’ (quinzenal)

‘En 5 minuts’ (dilluns, dimecres, divendres)

Cada dia, en jornades laborables, la Televisió de
L’Hospitalet estrena a les
19.30h un programa infor
matiu amb les darreres notícies de la ciutat, que es
torna a emetre en diversos
horaris (22.30h i 24h, per
exemple) fins a primera hora de la tarda del dia següent. Aquest
espai recull l’actualitat social, política, cultural i esportiva de
L’Hospitalet. Els dissabtes i diumenges, s’emet una selecció
de les informacions més destacades de la setmana. Un cop
emès per televisió, L’Informatiu es pot consultar a la carta al
portal multimèdia LHdigital i també a l’aplicació per a telèfons
mòbils dels mitjans de comunicació municipals. y

Aquesta temporada, la televisió de la ciutat ha estrenat
un nou espai de producció
pròpia. Es tracta del programa d’entrevistes a personatges i entitats Som L’H,
que s’emet els dimecres
cada quinze dies. A través
de LHdigital, els espectadors poden enviar preguntes als convidats del programa i, fins i tot, proposar aquelles persones que
voldrien veure al Som L’H. Les pròximes emissions seran el 29
de gener, amb la ballarina i mestra de ballarins de flamenc Ana
Márquez, i el 12 de febrer, amb el cantant Dani Flaco (estrena a
les 20.30h). El programa s’emet més dies i en diversos horaris,
i es pot trobar a la carta al web LHdigital i a la seva app. y

L’espai de reportatges de l’emissora ens proposa una
visió més acurada de qüestions d’actualitat que s’emet
tres cops per setmana, immediatament després de
L’Informatiu. Aquest programa tracta tot tipus de temà
tiques, com serveis d’utilitat pública, temes educatius, empreses singulars i, darrerament, En 5 minuts ha obert una nova
línia sobre personatges històrics i patrimoni local com és el
cas de Rafael Barradas, Rossend Arús, la fàbrica tèxtil Tecla
Sala, reconvertida en biblioteca i centre d’art, i l’antiga foneria
de La Farga, avui centre d’activitats. Tots els reportatges, un
cop emesos es poden recuperar accedint al portal LHdigital. y

‘Pren-ne nota’ (diari)

‘Qui som, què fem?’ (dimarts i dijous)

Ple municipal (transmissió mensual)

La Televisió de L’Hospitalet
emet cada dia un programa d’agenda que recull les
principals activitats que es
poden dur a terme a L’H,
tant en el camp social com
en el cultural. Les propostes també inclouen esdeveniments rellevants que tinguin lloc als municipis de l’entorn.
Pren-ne nota s’estrena de dilluns a divendres a les 0h i es repeteix al llarg del dia amb diversos horaris. Els caps de setmana té
una edició especial que s’enregistra en exteriors, en algun dels
llocs que serà protagonista de l’agenda durant els dissabtes i
diumenges. Pren-ne nota és una bona opció per no perdre’s el
que es mou a la ciutat durant el nostre temps de lleure. y

El món associatiu de L’Hospitalet, amb més de 400
entitats, és un dels més rics
de Catalunya. Per aquest
motiu, la tele de la ciutat hi
dedica un programa espe
cífic titulat Qui som, què
fem? que ens presenta dos
cops per setmana la tasca que realitzen dues entitats i les dades de contacte perquè els espectadors s’hi puguin adreçar si
hi estan interessats. Alguns capítols també presenten serveis
públics de la ciutat per donar-los a conèixer a la ciutadania.
Qui som, què fem? s’estrena els dimarts i els dijous després
de L’Informatiu i durant la setmana es fan diferents remissions.
Sempre es poden consultar a internet a LHdigital. y

És el darrer espai que ha es
trenat la Televisió de L’Hospitalet. Des del desembre,
cada mes s’emet en diferit
per la televisió, la sessió íntegra del Ple municipal, que
té lloc el darrer dimarts de
cada mes. Les emissions
són els dimecres següents a les 15.30h i els dijous, a les 0h
i a les 10h. En directe, les sessions del Ple es poden seguir
per internet a LHdigital i també a través de l’app per a telèfons
intel·ligents dels mitjans de comunicació municipals. Després
de les emissions, les sessions plenàries es poden consultar
a L’Hdigital dividides en diversos capítols per a un accés més
ràpid i senzill. y

Coneixes quin és
l’origen d’un antic
anunci que veus en
alguna paret de la
ciutat? Saps per què
hi ha cadenats al pont
de la Torrassa? Passes
sovint davant d’un edifici
singular i vols saber qui
el va fer? Proposa’ns
els teus reptes i els
respondrem. Envia’ns
un correu a lhdigital@
lhcomunicacio.cat.

Foto cedida per riff-raff

curiositats de
L’Hospitalet

El voltor, a un terrat de la carretera de Collblanc

Imatge de la botiga de música del carrer d’Enric Prat de la Riba

El voltor que va visitar L’Hospitalet
Després de rebre els Reis d’Orient, L’Hospitalet va començar l’any amb una
altra visita especial i, en aquest cas, inesperada; un voltor jove que va aparèixer el 7 de gener pels terrats del carrer de l’Albereda, a la Torrassa. L’animal,
seguit per la Guàrdia Urbana i pels Agents Rurals, va passar diversos dies
als terrats de la carretera de Collblanc fins que el 9 de gener els Rurals el
van agafar i el van portar a un centre de recuperació. Fins i tot va baixar a
terra, al costat del Cementiri de Sants, i va donar un bon ensurt a un vianant.

Riff-Raff recupera el vinil a la ciutat
Quan va tancar la darrera botiga de música que quedava a la ciutat, José
Luis Dana es va quedar sense feina i L’Hospitalet sense cap lloc especialitzat. Llavors va començar el projecte personal d’aquest emprenedor, la
botiga Riff-Raff, que ofereix música, pel·lícules i merchandising relacionat,
fins i tot vinils, cada cop més buscats pels amants de la música. Ara per ara
és l’única botiga de discos de la ciutat i compta també amb una secció de
discos i llibres de L’Hospitalet.

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
Oficina Municipal d’Escolarització
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Servei de suport a les comunitats de veïns
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Cita prèvia DNI i passaport
Jutjat de violència domèstica
93 554 82 20
Tanatori
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44
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93 334 79 59
93 402 96 67
93 402 99 90
93 402 60 43
902 247 364
93 263 02 02

www.gencat.cat
www.lh2010.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

