Comunicació/serveis

S’acosta l’estiu i la Televisió
de L’Hospitalet canviarà de
programació el mes vinent per
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oferir als espectadors els millors
reportatges i entrevistes de la
temporada que ara es tanca

TVL’H inicia programació
d’estiu el 21 de juliol
L’Ajuntament aprova el reglament de funcionament dels
mitjans de comunicació locals públics
Amb el vot a favor de PSC i ICV-EUiA i el vot en contra de PP,
CiU i PxC, el Ple va aprovar el Reglament orgànic d’organització
i funcionament dels serveis de comunicació municipal. Aquest
text estableix nous mecanismes de gestió, com la creació d’un
consell consultiu assessor i un consell executiu de programació
que han de vetllar per garantir la pluralitat informativa. El reglament
considera els mitjans un servei públic i estableix que l’Ajuntament
ha d’aprovar un contracte-programa per a quatre anys.

L’entrevista del ‘Som L’H’ a l’entrenadora de gimnàstica Nani Gordillo es tornarà a emetre aquest estiu

E

stem quasi al final de la
temporada i la Televisió de
L’Hospitalet té enllestida ja
la nova programació d’estiu, que començarà el 21 de juliol i
es perllongarà fins al 14 de setembre. Durant aquest temps, l’emisso
ra programarà el bo i millor dels es
pais que ha emès des del passat
mes de setembre.
En els dos mesos d’estiu, Televisió de L’Hospitalet emetrà una se-

lecció dels millors reportatges d’En
5 minuts, que tracten a fons temàtiques socials, culturals, esportives o
dibuixa el perfil de personatges de
la ciutat. A més, es podran tornar
a veure tots els programes de la
sèrie Qui som, què fem?, dedicada
a donar a conèixer entitats i serveis
del municipi.
També durant l’estiu es programarà l’espai d’entrevistes Som L’H,
que ens ha acostat personatges

com Felipe Campos, director de
l’Associació Itaca; l’entrenador de
bàsquet Lucas Mondelo, l’actor i
cineasta Jose Corbacho; el cantant
Dani Flaco; la ballarina Ana Márquez; el president de la Cambra de
Comerç a L’H, Joan Martorell, i la
directora del Club Gimnàstica Artística de L’H, Nani Gordillo. y
Més informació: www.lhdigital.cat

La transmissió de la sessió del Ple municipal del mes
de juny canvia de dates
La sessió tindrà lloc el divendres 27 de juny, en comptes del
darrer dimarts de mes com és habitual, ja que és festiu. Per
aquest motiu, es transmetrà en directe al portal www.lhdigital.
cat el mateix divendres i la Televisió de L’Hospitalet l’emetrà
íntegre i en diferit els dies 30 de juny a les 16h i 1 de juliol a les
0h i a les 10h.

participa
als nostres
concursos!

El portal dels mitjans de
comunicació L’Hdigital
i el programa Pren-ne
nota de la Televisió
de L’Hospitalet han
posat en marxa un nou
concurs per premiar els
usuaris i espectadors.
Només cal que visitis
L’Hdigital (www.lhdigital.
cat) o vegis la nostra
agenda televisiva per
participar-hi.

Concurs setmanal sobre fets de L’Hospitalet
Cada setmana, el portal dels mitjans de comunicació L’Hdigital i el programa de
Televisió L’Hospitalet Pren-ne nota plantegen un repte als ciutadans: Recordar
fets històrics recents de la ciutat a través de fotografies i respondre correctament alguna de les preguntes que els mitjans plantegen que hi estan relacionades. Cada dilluns es proposa una nova imatge i cal respondre les preguntes
que podeu trobar a www.lhdigital.cat. Tots els participants que hagin encertat
almenys una pregunta entren en el sorteig d’entrades per a activitats culturals o
vals per a degustacions gastronòmiques. En les fotografies podeu veure algunes de les imatges del concurs: el descarrilament del tren l’any 1992, la nevada
del març del 2010 i el desaparegut escriptor Paco Candel en una visita a L’H.

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

