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L’aplicació per a telèfons intel·ligents còmode el seu ús per part dels
usuaris. Ara ofereix més notícies i
i tauletes de L’Hdigital ha introduït
millor visualització dels vídeos
diverses millores per fer més

L’app de L’Hdigital
s’actualitza amb millores

Els vídeos més vistos: www.lhdigital.cat

Entrevista de ‘Som L’H’ a l’exgimnasta
d’elit Nani Gordillo
La directora tècnica del Club Gimnàstica
Artística L’H va ser protagonista del programa
d’entrevistes de la Televisió de L’Hospitalet.
La nova aplicació permet veure millor els vídeos

A

mb l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes de
L’Hdigital, els hospitalenc
poden seguir allà on siguin l’actualitat de L’Hospitalet i veure els vídeos que emet la Televisió
de L’Hospitalet. Ara, aquesta app ha
introduït millores per facilitar la navegació als usuaris.
Per renovar l’aplicació, només cal
obrir l’app i el programa ens demana
automàticament descarregar la nova
a través del Google Play. S’ha d’esborrar l’antiga. Si encara no la tenim
instal·lada, només s’ha de buscar al
mercat d’aplicacions de Google i

baixar-la. És gratuïta i la nova versió
ofereix major nombre d’informacions
i permet visualitzar millor els vídeos
en els mòbils.
A través de l’app de L’Hdigital
podeu seguir l’Informatiu de la Televisió de L’Hospitalet, així com els
reportatges que emet l’emissora
sobre temes d’actualitat, entitats de
la ciutat i serveis diversos. També
podeu llegir en format de text les notícies de la ciutat i seguir en directe
el programa Tot en joc dels diumenges, amb les transmissions radiofòniques dels partits dels equips de la
ciutat. L’aplicació ofereix, a més, les

sessions del Ple municipal de l’Ajuntament en directe i accés directe
per participar en els concursos que
realitzen L’Hdigital i el programa de
televisió Pren-ne nota, que sortegen
entrades de cinema, teatre, concerts i activitats culturals.
L’Hdigital és el portal multimèdia
dels mitjans de comunicació públics
de la ciutat, on trobareu notícies, els
programes de la Televisió de L’H i
les edicions del Diari de L’HOSPITALET. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Reportatge sobre el comerç del barri de
Pubilla Cases
En 5 minuts va dedicar un reportatge a la nova
associació de botiguers d’aquest barri, que
treballa per revitalitzar el comerç de la zona.
La Cofradía 15+1, un treball en equip cada
Setmana Santa
Aquest reportatge sobre les diferents tasques
que duen a terme els membres de la Cofradía
ha estat un dels més vistos al març.
Fi de temporada del Rugby Club
L’Hospitalet
En 5 minuts va dedicar un dels seus espais
a fer balanç de la temporada del club que ha
aconseguit la permanència i tanca un cicle.

Si sou una entitat i us
voleu donar a conèixer;
si sou veïns de L’H i
voleu saber alguna
cosa de la ciutat, poseuvos en contacte amb
nosaltres a través dels
correus lhdigital@
lhcomunicacio.cat i
tv@lhcomunicacio.
cat. Així ho han fet els
protagonistes d’aquestes
dues notícies

Foto youtube

participa als
mitjans de
l’hospitalet!

La sonda, vista des del barri de Santa Eulàlia

Actuació dels Fills de la Flama a Vilassar de Mar

Un ‘OVNI’ crida l’atenció durant uns dies al cel de L’h
Molts ciutadans van veure un objecte volador el 15 de maig sobre el cel de
L’Hospitalet i van alertar a través de les xarxes socials els mitjans de comunicació de L’H, que van trobar l’explicació al suposat ovni. Era una sonda per recollir
dades de l’atmosfera per mesurar la contaminació i saber com influeix en el
clima que va llançar el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
sobre la zona universitària de Barcelona i visible des de L’H. La sonda feia servir
una nova tecnologia creada per una universitat de Corea del Sud.

fills de la flama guanya el millor concurs de l’estat
Els tabalers de la colla Fills de la Flama, que té la seu al barri de Sanfeliu,
han guanyat el primer premi de l’As de repiques 2014, la competició més
important de percussió que es fa a l’Estat, en la qual van participar unes 50
colles i que va tenir lloc a Vilassar de Mar. El guardó està dotat amb 600
euros. Setmanes abans, Fills de la Flama havien guanyat també el primer
premi en categoria lliure i el Baqueta d’Or del Concurs de Percussió de
Barcelona. Els tabalers dels Fills de la Flama van néixer l’any 2007.

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
CAID (Informació i atenció a la dona)
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Àrea Mpal. de Promoció Econòmica i Ocupació
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Servei de suport a les comunitats de veïns
Emergències violència domèstica
900 900 120
Cita prèvia DNI i passaport
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 298 18 70
93 402 99 90
93 402 60 27
93 402 60 43
902 247 364

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

