Comunicació/serveis

L’Hdigital té una secció que agrupa
informació en text i en vídeo que es
pot fer servir com a eina educativa.
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Es tracta de la secció Recursos
educatius que ja disposa de més
de 1.000 continguts
Personatges de L’Hospitalet

Acte de lliurament dels NIF del programa Cultura emprenedora a l’escola

Aprèn sobre la ciutat
amb el portal L’Hdigital

Q

ui era Josep Janés? I
Rafael Barradas? On
es troben les casetes
Borràs? Què era Tecla
Sala abans de ser una biblioteca?
Aquestes i moltes altres preguntes sobre la història local poden
respondre’s consultant la secció
de Recursos educatius de L’Hdigital.
L’apartat es va crear fa dos anys
amb la voluntat de concentrar aquella informació que produeixen els

Mitjans de Comunicació de L’H i que
poden tenir interès per a docents,
alumnes i totes aquelles persones
que volen saber més sobre la història i la singularitat de L’Hospitalet.
La pàgina Recursos educatius
inclou quatre apartats de notícies
de text: canal història, les escoles ens expliquen, personatges i
iniciatives.
També disposa d’un recopilatori de vídeos, on es poden consultar reportatges sobre temes com

el naixement del barri de Bellvitge, el programa d’Experts TIC
del Centre d’Estudis Joan XXIII
o la trajectòria del dibuixant hospitalenc de còmic Jaime Martín. Igualment, en l’apartat hi
ha una selecció de notícies de
L’Informatiu i del programa d’entrev istes a personatges relacionats amb la ciutat, Som L’H. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Jordi Barahona, campió de Brazilian
Jiu Jitsu. Aquest veí de la Florida ha guanyat
la medalla de bonze al campionat d’Europa
disputat al gener a Lisboa, dedicat a aquesta
art marcial brasilera però d’origen japonès.

Oliver Haldón, guitarrista i compositor
flamenc. Va començar a tocar a casa, a la
Florida, amb 12 anys. Després es va formar
amb els millors i ara té el seu propi estudi on
compon per a figures com El Duquende.

Els estrangers reben
ajuts per obrir comerços?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials enfront de
Sovint sentim a dir que els ciutadans
de nacionalitat estrangera poden
obrir comerços perquè reben ajuts
per fer-ho enfront els veïns d’origen
espanyol. Però, això és cert?
yyy Qualsevol persona pot sol·licitar
l’obertura d’un establiment comercial a L’Hospitalet. L’únic requisit és complir amb l’ordena
ment jurídic vigent, independent-

la diversitat i per la bona convivència, segons
la moció aprovada pel Ple municipal el gener
passat. En aquesta edició parlem del comerç

ment del seu origen, la seva raça
o religió.
yyy L’administració pública (Ajuntament, Generalitat i Govern central) no ofereix ajuts específics
per obrir comerços a les persones estrangeres.
yyy Tots els comerciants, autòctons
o estrangers, tenen les mateixes

obligacions fiscals i laborals. En
cas d’incompliment, les sancions
són les mateixes per a tothom.
yyy Els comerciants estrangers, per
renovar els permisos de treball
que van relacionats amb els permisos de residència, han de demostrar que compleixen amb les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Comerços al barri de Santa Eulàlia

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

