SERVEIS

OBRES A L’H
 Projectes d’urbanització, reforma i accessibilitat de la via pública i renovació del clavegueram:
 El Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(Districte I). Millora dels carrers
de Saurí, de Josep Pla, de les
Arts i els Oficis, de Santa Rosa,
de Sant Antoni i de Fran cesc
Moragas.
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COMUNICACIÓ

ENQUESTA

Digital-h, els mitjans de
comunicació de L’H a internet

Què li semblen
els nous serveis
ciutadans oberts a
la plaça d’Europa?

Consulta el que s’emetrà i el que ja s’ha emès a la ràdio
i a la televisió de L’Hospitalet a la web www.digital-h.cat

 Santa Eulàlia (Districte III). Reforma dels carrers de Blas Fernández Lirola i Transversal.
 La Florida-Pubilla Cases-Can
Serra (Districtes IV i V). Remodelació de l’avinguda del Bosc, de
l’avinguda de Catalunya, de la pl.
de l’Alzina i dels carrers de l’Antiga Travessera, de Rosa de l’Alexandria i de la Hierbabuena i carrer
de les Aigües del Llobregat.
 Bellvitge-Gornal (Districte VI).
Reurbanització i clavegueram
passeig de Bellvitge. Actuació a
la Illa Mare de Déu de Bellvitge,
90-104. Obres d’ADIF al Gornal
per reparar desperfectes.
 Millora i ampliació xarxa
transport públic:
 Construcció de les 7 estacions
de la nova L9 del Metro a la ciutat de L’Hospitalet: Collblanc,
Torrassa, Gornal, Provençana,
Ildefons Cerdà, Amadeu Torner
i Fira. Final previst: 2011.
 Construcció de l’intercanviador de Metro entre les línies L1 i
L9 i d’un aparcament públic subterrani i urbanit zació de la superfície de l’avinguda de Catalunya
(barri la Florida). Final previst:
any 2011. Afectació viària
 Construcció de la nova estació d’Ernest Lluch de la L5 del
Metro a la carretera de Collblanc
(Collblanc), ubicada entre les
actuals estacions de Collblanc
i de Pubilla Cases. Final previst:
desembre del 2010. Afectació
viària

Genebrando Valencia
jubilat

CADA DIA

CADA DIA

L’H al dia (14:00h i 20:30h)
L’informatiu diari de Televisió de L’Hospitalet, us
explica amb proximitat i rigor tot el que passa a la
ciutat i als seus barris.

Tots els matins (09:00h)
Magazín de ràdio i televisió que us convida cada
matí a conèixer tot el que passa a L’Hospitalet o
l’afecta. No hi falten els concursos, les trucades i les
connexions en directe des del carrer.

Estació Central (19:00h)
El magazín de tarda que us porta l’actualitat
de la ciutat, l’entreteniment, la cultura, l’esport, les
entrevistes i les actuacions musicals.

Informatius (14:30h i 19:30h)
La nostra especialitat és L’H: tot el que succeeix
a la ciutat, en informatius de 30 minuts i butlletins
a les hores en punt.

TAMBÉ US PROPOSEM
L’H en joc (dilluns, 22:00h)
Tota l’actualitat esportiva: anàlisi, contracròniques, entrevistes als protagonistes, les millors
imatges que ens deixa cada jornada.
Made in L’H (dimecres, 22:00h)
Cada setmana, un personatge de L’H us descobreix la ciutat a través de les seves vivències. I
en els pròxims programes, el cantant El More, el
vicepresident de FOCUS, Xavier Marcé, i el director
de cinema, Marc Recha.
L’H Educa (dimecres, 22:30h)
L’actualitat del món educatiu de la ciutat, amb
reportatges, opinió i entrevistes. I en les pròximes
setmanes, el Consell de Nois i Noies i el programa
de millora de l’ús del català de Normalització Lingüística i les AMPA protagonitzen nous espais.
L’Imperdible (dijous, 22:00h)
El programa de la música, el teatre, els concerts,
les exposicions i tota la cultura de L’Hospitalet.

Ajuntament ..........................................................................................)93 402 94 94 )www.l-h.cat
Centre d’Atenció a les Famílies ..................................................................................)93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................ )93 298 18 70 )www.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA ........................................ )93 261 52 00 )www.lafarga.com
Centre Cultural Barradas ............................................ ) 93 337 79 62 )www.l-h.cat/barradas
Centre Cultural Tecla Sala ....................................... )93 338 57 71 )www.l-h.cat/ccteclasala
Cita prèvia DNI i passaport........................................... )902 247 364 )www.citapreviadni.es
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ...................................................................... )93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats ............................................................................. )93 337 31 88
Dipòsit de vehicles ......................................................................................................... )93 261 22 22
Districte de Bellvitge-el Gornal ................................................................................... )93 264 15 64
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu ..................................................................)93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa ............................................................................... )93 447 03 60
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes .............................. )93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H ................................................................... )93 298 85 80
Emergències .......................................................................................................................................... )112

Telèfon únic
de la policia
088

La biblioteca és molt funcional,
molt moderna tot i que me l’esperava una mica més gran, però està
bé, té molt d’espais per als nens.
Sempre és interessant obrir un espai així. Sóc de Santa Eulàlia però
acostumo a anar a la Tecla Sala.
Ara també vindré aquí, perquè he
vist alguna cosa que m’interessa. I
aquí estarà menys sol·licitat.

Esports. Temps afegit (22:00h)
L’actualitat dels equips i els esportistes de la ciutat.
I Tot en Joc: les transmissions en directe dels partits
dels primers equips de la ciutat de futbol, bàsquet i
futbol sala. I en els pròxims programes, seguiment de
la promoció d’ascens del CE L’Hospitalet.
TAMBÉ US PROPOSEM
El Mirador (dimecres, 21:00h)
Les activitats de les entitats i de les associacions
veïnals són les protagonistes, juntament amb les actuacions als barris, que us expliquen els regidors de
districte. En les pròximes setmanes serà el torn de la
regidora dels districtes IV i V, Fernanda Sánchez, i de
les associacions de veïns de la Florida i Pubilla Cases.
L’hora del pati (dissabte, 21:00h)
Les escoles de L’H visiten els mitjans i protagonitzen un programa radiofònic i expliquen allò que els
interessa i les seves inquietuds. I en els pròxims programes hi seran les escoles Santiago Ramón y Cajal,
Mare de Déu de Bellvitge, Bernat Metge i Pau Vila.

Guàrdia Urbana ............................................................................................................... )93 409 10 92
Informació al contribuent ............................................................................................. )900 20 10 20
Jutjat de Violència Domèstica .................................................................................... )93 402 41 51
Salut Pública ..................................................................................................................... )93 338 44 95
Oficina Municipal d’Escolarització ............................................................................. )93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .................................................... )93 402 60 30
Oficina Municipal d’Habitatge.............................................. )93 334 79 59 )www.lh2010.cat
Oficina Jove d’Emancipació........................................... )93 448 73 72 ) www.joventutlh.cat
PASaL’H (Pla d’Acció contra la Sida) ...................................................................... ) 93 260 01 93
Planificació familiar ......................................................................................................... )93 260 00 34
RTV L’Hospitalet ..................................................................... )93 298 28 00 ) www.digital-h.cat
Servei d’Informació de la Generalitat ..................................................... )012 )www.gencat.cat
Tanatori ............................................................................................................................... )93 263 02 02
Teatre Joventut ................................................... )93 448 12 10 ) www.l-h.cat/teatrejoventut
Web del comerç ............................................................................... )www.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques ................................................................................ )www.l-h.cat/biblioteques

Telèfon d’Incidències i Manteniment
de la Via Pública (VIA)
900 28 29 30

Telèfon
Convivència
93 402 94 44

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Sonia Fawaz
infermera

Les instal·lacions estan molt bé,
tot i que la biblioteca, com que és
a baix, és més fosca. Hauria estat
millor a la superfície i amb arbres
al voltant. Penso apuntar el meu
fill a l’escola bressol, només hi ha
70 places però ho intentaré, és
com una loteria! Visc a Santa Eulàlia des de fa 38 anys i tot això ha
canviat molt, però encara li falta.

Antoni Esteve
treballador de seguretat

He preguntat sobre el servei de la
biblioteca i m’han dit que puc de manar documents de qualsevol
biblioteca, i també que hi ha accés
a internet i aula multimèdia. Fins
ara anava a la Biblioteca de Santa
Eulàlia però ara vindré també aquí.
La meva filla és mestre d’educació
infantil. Si hi hagués sort i pogués
treballar a l’escola bressol...

