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L’Informatiu de la Televisió de L’Hospitalet és un dels programes més
vistos de l’emissora de la ciutat per tots aquells que volen informar-se de
l’actualitat del municipi en totes les seves vessants

La tele de la ciutat torna a situar-se entre les locals més
vistes de Catalunya, amb un seguiment del 24,5%
Un any després del nou inici de les emissions de TV L’H,
l’emissora de la ciutat es troba un altre cop entre les 3 locals més
vistes, segons la darrera onada del Baròmetre de la comunicació
de Catalunya que elabora l’Estudio General de Medios i que xifra
en un 24,5% de la població els seus espectadors.
Montse Quiñonero, editora i presentadora de l’’Informatiu’ de Televisió de L’Hospitalet

‘L’Informatiu’ de TV L’H
pren el pols diari de la ciutat

S

ón les 19.30h d’un dia
qualsevol. Montse Qui
ñonero, editora i presen
tadora de L’Informatiu de
Televisió de L’Hospitalet, seu en el
plató per començar el programa, el
més vist de l’emissora que recull de
dilluns a divendres l’actualitat de la
ciutat.
Avui ens parla dels nous horts
socials a Can Buxeres, de l’apadri
nament del riu Llobregat que han
fet vuitanta entitats, d’una actuació
conjunta de la Guàrdia Civil i la

Guàrdia Urbana, del Memorial An
tonio Mairena i de la participació del
Club Natació L’H a la Copa de la
Reina de waterpolo. Cap altre mitjà
audiovisual ens acosta a la informa
ció local com TV L’H, exemple de
servei públic i que alhora promocio
na la ciutat a l’exterior.
Gràcies a l’acord amb la Xarxa
de Televisions Locals, les principals
notícies de la ciutat es poden veure
a la resta d’emissores del país i,
pel que fa a la informació esportiva,
l’intercanvi de continguts permet

disposar d’imatges dels equips
locals quan juguen fora de L’H i que
les competicions dels clubs locals
quan juguen aquí arribin a tot Cata
lunya, fins i tot a través de TV3.
L’Informatiu s’emet de dilluns a
divendres. L’estrena és a les 19.30h,
després es torna a programar cada
hora i el cap de setmana n’ofereix un
resum. Totes les edicions es poden
consultar a la carta a L’HDigital. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Els reportatges de L’Hospitalet es difonen a través
de les televisions del país
Fruit de l’acord amb la XTVL, reportatges de L’Hospitalet
s’emeten a través de les televisions locals de Catalunya i així
es difonen iniciatives d’interès produïdes a la nostra ciutat. És
el cas del reportatge sobre Francesc Diego, un hospitalenc
que, tot i patir una malaltia mental, gaudeix d’una vida activa
professionalment i socialment, i de
la Biblioteca Central Tecla Sala,
una de les més importants de
Catalunya pels seus fons i serveis i
per les seves instal·lacions.

Sovint desconeixem
l’activitat de centres
educatius, entitats i
organismes integrats
per infants i joves que
dediquen el temps a
treballar per als seus
conciutadans. Us
oferim dues mostres
de caire ben diferent.
Si coneixeu casos com
aquests, envieu-nos
un correu a lhdigital@
lhcomunicacio.cat.

Fotos cedides per l’ajuntament

aportacions
dels joves a L’H

Els membres del consell a l’entrada de la Casa Espanya

L’equip CortoCircuito que ha quedat cinquè al First Lego League

El consell de nois i noies millora el Museu
Sovint els museus estan preparats exclusivament per a adults, i visitar-los
resulta feixuc per als infants i joves. Per millorar aquesta situació, el Consell
de Nois i Noies de L’Hospitalet està preparant un projecte per adaptar als
infants la nova exposició permanent que prepara el museu de la ciutat a la
Casa Espanya. Hauran de preparar textos per al públic infantil i proposar
jocs i activitats al voltant dels objectes de la mostra. Estan treballant per a
tots els infants de la ciutat.

UN robot que pot actuar en catàstrofes naturals
L’equip del Club de Robòtica CortoCircuito, que es prepara al Centre Cul
tural la Bòbila, ha quedat cinquè en el torneig First Lego League que orga
nitza l’Escola Universitària Salesiana de Barcelona, una competició de ro
bòtica adreçada a joves de 10 a 16 anys. Els hospitalencs van presentar un
robot que havia de superar proves i situacions que es podien donar en cas
d’una catàstrofe natural. La competició es va fer al febrer simultàniament a
60 països del tot el món i hi van participar 200.000 infants.

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-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

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

