Comunicació/serveis

Televisió L’Hospitalet emetrà un
programa especial el 5 de gener
per seguir l’arribada de Ses

DIARI DE L’HOSPITALET 15 de desembre del 2014
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Majestats de l’Orient a la ciutat.
Enguany es farà el programa en
directe, a partir de les18.30 hores

La Cavalcada dels Reis
Mags, en directe a TV L’H
Programa especial informatiu amb el resum de
les notícies més destacades de l’any
Televisió de L’Hospitalet estrenarà el 25 de desembre un resum
d’una hora de durada amb les notícies més importants del 2014,
com la problemàtica de les bressol, l’obertura del parc de la
Remunta, el 9-N, la seu de l’Escola de Música i les multinacionals
que s’han instal·lat a la plaça d’Europwa com la perfumera Puig.

Els Reis de l’Orient a l’edifici dels Mitjans de Comunicació el gener del 2014

T

elevisió de L’Hospitalet té
l’exclusiva: els Reis Mags
de l’Orient oferiran una entrevista als mitjans de comunicació de L’Hospitalet abans de
pujar a les carrosses que els portaran en cercavila des de la plaça de
Francesc Macià, a Santa Eulàlia, fins
a la plaça de l’Ajuntament, al Centre. La sortida de la Cavalcada està
prevista a les 17 hores, i l’arribada, a
partir de les 19.30 hores.

L’entrevista en exclusiva als Reis
Mags s’emetrà durant el programa
especial que Televisió L’Hospitalet
oferirà en directe, des de la plaça de
l’Ajuntament, el dilluns 5 de gener, a
partir de les 18.30 hores.
El programa, presentat per Montse Quiñonero (editora de L’Informatiu) i Laura Alsina (conductora de
Pren-ne nota), mostrarà en directe
el moment en què els Reis arribin a
la plaça i rebin, de mans de l’alcal-

dessa, Núria Marín, la clau que obre
totes les portes de la ciutat.
Posteriorment, l’especial amb
l’arribada dels Reis de l’Orient es
podrà consultar a la carta a L’Hdigital. El portal multimèdia també
farà seguiment de la cavalcada amb
notícies, galeries fotogràfiques i entrades a les xarxes socials. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Mariam Bachir i Rafael Boluda, pròxims convidats
del programa d’entrevistes ‘Som L’H’
Mariam Bachir explicarà, el 17 de desembre (estrena a les
20.30h), la seva experiència des dels camps de refugiats
sahrauís a l’aparició a la pel·lícula El niño. L’entrevista a Rafael
Boluda s’emetrà el 14 de gener. Boluda, un personatge molt
popular a Bellvitge, és farmacèutic de professió i actor aficionat.

continguts
més seguits
als mitjans de
l’hospitalet

S’acaba l’any i L’Hdigital
ha fet balanç de les
notícies i vídeos que
més seguidors han
tingut durant el 2014. El
pròxim 31 de desembre,
el portal multimèdia
de L’H publicarà un
reportatge amb les 50
notícies amb més visites
i els seus enllaços a
textos, imatges i vídeos.

Orozco amb alumnes de l’Escola de Música al Teatre Joventut

Polseres a benefici de l’Associació Alba Pérez

Les notícies més llegides
La desaparició de dos establiments històrics de la ciutat, la cocteleria Tirsa
i el bar Deportivo, han estat les notícies més seguides a L’Hdigital durant el
2014. L’incendi ocorregut en un edifici de la rambla de Just Oliveras és la tercera de les notícies més populars. Les obres al Poliesportiu Municipal Gornal, l’actuació d’Antonio Orozco amb els alumnes de l’Escola de Música, les
Festes de Primavera, el partit Hospi-Cadis o els problemes de finançament
de les escoles bressol són altres dels temes que més visites han obtingut.

els vídeos més vistos
El programa Qui som, què fem? dedicat a l’Associació Alba Pérez ha estat
l’espai més visitat a la carta a L’Hdigital. L’associació recull fons per la recerca
d’un tipus de càncer infantil. També ha estat un dels vídeos més vistos l’entrevista a l’entrenadora de gimnastes Nani Gordillo, dins de l’espai Som L’H.
La notícia sobre l’app de seguretat ciutadana, el resum del partit Hospi-Cadis
o els reportatges sobre Alheña, el Centre de Dansa o els 50 anys de l’escola
Fax es troben igualment entre els vídeos amb més seguidors.

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
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

