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ENQUESTA

Nou telèfon per demanar
hora al metge de capçalera

Quines reformes
modernitzarien
la Florida i
Pubilla Casas?

El telèfon 902 111 444 és, des del febrer, el número per
reservar cita prèvia per al metge de capçalera, el pediatra
o les infermeres dels ambulatoris de L’Hospitalet. A partir
d’ara, els telèfons dels CAPs serviran per fer tràmits,
sol·licitar atenció domiciliària o altres informacions.
També es pot sol·licitar visita mèdica a través de
la web www.gencat.net/ics/usuaris/visites.htm

MÉS CIVISME

RECOMANEM

Servei gratuït per a neteja
de façanes d’edificis privats
Aquest trimestre es posarà en marxa el nou servei municipal dedicat
a eliminar grafits i cartells de zones
públiques i d’edificis privats. La sollicitud l’han de fer les mateixes comunitats de propietaris i presentarla a les regidories de districte. També es retiraran, si es demana, els

/

Manuel Navarro
mecànic jubilat de Seat

Visc a Pubilla Casas i seria bo poder
anar a Can Rigal a peu pla. També
necessitem infraestructures sanitàries, casals d’avis, zones verdes i
potser enderrocar els edificis més
antics per fer carrers més amples
on toqués una mica el sol. Ara bé,
els veïns d’aquests immobles
haurien de ser reallotjats en pisos
nous que s’haurien de fer.

símbols franquistes de les façanes
que en tinguin. Tota la informació a
les regidories de districte, a Participació Ciutadana i Civisme (tel. 93
402 96 63) i a través d’Internet.
Informació a Internet
http://www.canal-h.net

GABRIEL CAZADO

PER A TOTES LES MIRADES

Un moment del programa d’aniversari

‘La nostra festa’, 200
programes de ràdio
La Biblioteca Tecla Sala
ha editat la Guia del Còmic
Còmic: per a totes les mirades és el títol d’una guia editada per la Biblioteca Central Tecla Sala on es pot trobar tot el que es publica sobre el món
del còmic i l’any d’edició, així com una petita introducció de cada llibre. La
guia vol demostrar el gran valor del còmic com a mitjà de comunicació i al
mateix nivell que d’altres com la literatura, la pintura o el cinema. La selecció d’obres és totalment subjectiva però es poden trobar en clau d’historieta des d’autobiografies fins a obres futuristes o històries realistes.

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
Centraleta única per demanar visita mèdica ..................................................  902 111 444
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
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

Recollida de
mobles
93 338 07 45

El programa de Ràdio L’Hospitalet La nostra festa, dirigit i presentat
per Joan Noguera, i dedicat a la difusió del món de la sardana i la
música popular catalana, ha celebrat l’emissió número 200. Per a
la commemoració s’ha ofert un programa especial que ha comptat,
entre d’altres, amb la presència de la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, del director del Departament de Cultura Popular i
Tradicional de la Generalitat, Ferran Bello, així com de persones i
entitats relacionades amb el món de la sardana i la música catalana. La nostra festa s’emet els diumenges, de 10 a 12h, a la sintonia de Ràdio L’Hospitalet (96.3 FM) i ofereix tota la informació del
món de la sardana i de la música popular catalana. El programa
col·labora en el concurs La sardana de l’Any que organitza la Federació Sardanista de Catalunya i en el qual hi participen 25 emissores, entre elles Ràdio L’Hospitalet.

Informació al contribuent ........................................................................................  900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica ................................................................................  93 402 41 51
Línia directa amb l’alcalde ......................................................................................  ajhospi@l-h.es
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 .............................................................................................................................  93 262 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

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Pilar Sousa
comerciant

Sóc presidenta de l’Associació
de Comerciants Ponent-Gornal i
sé que s’han fet reunions per intentar modernitzar els barris. No
hi he participat però ho faré. Penso que s’haurien de fer aparcaments, zones verdes, guarderies,
residències de gent gran, serà
imprescindible treure les vies
per unir els barris...

J. Manuel Moreno
paleta

Sóc veí de la Florida i penso que
aquest barri necessita, igual que
Pubilla Casas, un pla de xoc, és a
dir, un revulsiu. D’entrada m’han
semblat bé les reformes proposades per l’Ajuntament i les entitats, especialment el canvi de
l’enllumenat i la urbanització de
Can Rigal. A més, és molt positiu
que sigui un procés participatiu.

