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Mitjans. Televisió de L’Hospitalet i L’HDigital informaran amb espais especials sobre la celebració del 18 al 23 d’abril

Viu les Festes de Primavera amb els
mitjans de comunicació de la ciutat
L’H es prepara per
gaudir de la festa gran
de la ciutat, que es
podrà seguir pas a pas
a través de la televisió
i del portal d’internet
L’HDigital
Els mitjans de comunicació de la ciutat han programat espais especials
per seguir les Festes de Primavera
d’aquest any. En aquesta edició de
L’HOSPITALET hi pots trobar una
agenda completa del programa de
festes, i durant la celebració, del 18
al 23 d’abril, la Televisió de L’Hospitalet i el portal d’internet L’HDigital
t’oferiran tota la informació dels principals actes de la celebració, amb
espais especials i propostes perquè
hi participis activament.
Per anar fent boca, dies abans
de l’inici de les festes, el programa
L’H Actualitat de la televisió inclourà
reportatges sobre les entitats que
participen en l’organització d’actes
del programa festiu, que després
podràs trobar a la carta a L’HDigital.
Ja en plena celebració, la ‘tele’
dedicarà l’agenda d’activitats Prenne nota, també dins el programa

Actuació de la Colla Jove en una passada edició de les Festes de Primavera de L’H

L’H Actualitat, a les festes, amb
reportatges i informacions sobre
els principals esdeveniments, així
com l’agenda detallada dels actes
previstos. Per la pantalla de la ciutat
desfilaran el pregó del Mag Lari i el

Toc d’inici, les comparses i bèsties
fantàstiques del Fabulari, l’ambient
de la Fira de Sant Jordi, la trobada
de gegants, els trabucaires, el correfoc i un llarg etcètera d’imatges
ja tradicionals de la nostra festa.

També es detindrà en les moltes
exposicions que aquests dies es
poden veure a la ciutat, com la del
centenari del Carrilet i la Mostra
floral de Sant Jordi; en els multitudinaris concerts, i en els espectacles

teatrals i el Festival de L’Humor.
Pel que fa a L’HDigital, el portal
informatiu i multimèdia obrirà una
secció dedicada a les festes on
podreu trobar tot el programa de
la celebració, informació sobre els
diferents esdeveniments, tots els
vídeos de la televisió a la carta, galeries fotogràfiques i un espai perquè els usuaris puguin participar-hi
activament. Podran explicar-nos els
seus records de la diada de Sant
Jordi i de les Festes de Primavera,
que se celebren a la ciutat des de fa
una trentena d’anys, i aportar vídeos
i fotografies de la celebració per
compartir-les amb tots els usuaris.
Els participants en aquest apartat
entraran en el sorteig d’un obsequi i
veuran publicats els seus materials.
Amb aquesta oferta especial,
els mitjans de comunicació municipals de L’Hospitalet se sumen a les
Festes de Primavera per contribuir
a difondre-les i per fer possible que
tothom hi participi, si no és en plena
festa, veient els reportatges des
de casa o des de qualsevol lloc
del món a través d’internet. No us
les podeu perdre! Gaudiu de les
festes! y
Consulta www.lhdigital.cat

Si vols aconseguir
entrades per als
concerts de Malú i de
Raimundo Amador i
Kiko Veneno participa
en el concurs de
L’HDigital (www.
lhdigital.cat). Envia’ns
els teus records de les
Festes de Primavera i
entraràs en el sorteig
d’entrades per a
aquests espectacles.

Malú actua el 20 d’abril a les 21.30h a La Farga

FOTOS CEDIDES PER L’ÀREA DE CULTURA

ENTRADES PER
ALS CONCERTES
DE LES FESTES.

Raimundo Amador i Kiko Veneno, 19 d’abril a les 21.30h a La Farga

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
93 261 11 75
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

012
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

