Comunicació/serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 13 d’octubre del 2014

El 18 d’octubre del 1994, el Centre
Cultural Tecla Sala, encara sense
remodelar, acollia la presentació d’una
nova publicació informativa de la ciutat.
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del municipi. Aviat es va fer un lloc en
l’imaginari col·lectiu de la ciutadania
com palesa el fet que aquest mes arriba
als 20 anys d’existència

La primera edició de L’HOSPITALET
havia començat a distribuir-se aquell
matí a les bústies de la ciutat per
esdevenir el referent informatiu escrit

D’esquerra a dreta: la primera portada de L’HOSPITALET,
una de les darreres edicions del segle XX; l’obra
d’Agustín Fructuoso que va il·lustrar l’especial dels
10 anys i una edició actual amb la darrer disseny

Dues dècades informant de L’H
Prop de 300 edicions avalen la trajectòria dels 20 anys del Diari de
L’HOSPITALET. En dues dècades ha
estat testimoni dels canvis que experimentava la ciutat i, en especial, la
seva gent, que ha passat per les seves pàgines, primer en blanc i negre
i, a partir del 2003, en color.
La imatge i les seccions de la pu-

Les pàgines de la
publicació han estat
testimoni de la vida
ciutadana des
de l’any 1994
blicació han canviat poc en aquests
anys però s’han anat adaptant als
nous temps sense perdre la seva
essència, la d’un servei públic a
disposició de totes aquelles causes
que beneficien la ciutadania, que
posen en relleu la ciutat i que destaquen per afavorir el progrés social
del municipi.

Així ho destaca Dolores Ruiz,
presidenta de la Creu Roja. “L’HOSPITALET ajuda des de fa 20 anys a
la societat civil a mantenir el sentiment de ciutat. Mitjançant la publicació sabem què passa a d’altres
barris en tots els àmbits, cultura,
ciutat, esports, societat. És un mitjà
útil per tenir la ciutat ben informada.
I no sols del que fa la societat civil
sinó també del que fa l’Ajuntament
i altres institucions, a L’Hospitalet”.
Quatre mesos després de publicar-se la primera edició, L’HOSPITALET era conegut pel 89,9% de
la població i més d’un 70% considerava el seu contingut bo o molt
bo, segons el baròmetre d’opinió
pública de L’Hospitalet elaborat per
la empresa Metra-Seis.
Edició especial als 10 anys
L’any 2001 va treure el nas a
Internet, tot i que disposava de
correu electrònic des d’uns anys
abans, i va començar a publicar la
seva hemeroteca on line. El següent
repte va ser celebrar el desè aniver-

el futur: versió ‘on line’
Per commemorar aquest 20è aniversari, L’HOSPITALET esta
elaborant una versió on line de cada edició que podrà consultar-se
des de telèfons mòbils, tauletes i ordinadors connectats a Internet.
Aquesta edició digital podrà compartir-se en xarxes socials i
permetrà que les principals notícies enllacin directament amb vídeos
i reportatges realitzats per la Televisió de L’Hospitalet, així com amb
adreces de correu electrònic i pàgines web on es pot obtenir més
informació sobre les notícies.
L’edició digital es posarà en marxa el pròxim mes de novembre
i, en una primera fase, s’enviarà per correu electrònic als lectors
interessats que enviïn un mail a diari@lhcomunicacio.cat amb
l’assumpte Diari L’H versió digital. Més endavant s’oferirà també al
portal L’Hdigital, en l’apartat corresponent a la publicació escrita, on
ara es publiquen les pàgines per separat de cada edició.
sari. En aquella ocasió va editar un
especial amb bona part de les portades i dels fets publicats entre el
1994 i el 2004. El director del TPK,
Agustín Fructuoso, va ser l’autor
de la portada commemorativa del
decenni. L’artista afirma que aquella
portada li va significar dues coses:
“Va ser un tema sentimental, perquè

tot el que fa referència a aquesta
ciutat m’emociona i m’omple de
plaer. I també professional, perquè,
que em convidéssim a fer-la, per a
mi va ser un gran orgull. La portada
representava una casa típica dibuixada per nens, un espai íntim des
del qual et relaciones amb l’exterior.
Era el sentiment que per a mi re-

presentava i representa el Diari. Les
taques de color de l’esquerra són la
meva evolució personal, el moment
artístic en el qual estava”.
Amb una tirada actual de
105.000 exemplars que es bustien
als domicilis particulars (va començar amb 95.000), L’HOSPITALET
arriba a un gran nombre de població.
Com afirma la presidenta de l’Associació de Comerciants de Santa
Eulàlia, Mireia López, “als comer
ciants ens és de molt ajut perquè a
l’hora de fer difusió de les nostres
activitats ens permet arribar a totes
les llars de la ciutat i, és clar, les
persones, més tard o més d’hora ho
miren. Hem comprovat que amb ell
arribem a molta més gent”.
Des de L’HOSPITALET no podem més que agrair el suport que
la ciutadania ens ha donat des d’a
quella primera edició i, en especial,
la del teixit associatiu del municipi
que ens ha acompanyat i ha donat
sentit a la nostra existència per fer
arribar la seva tasca al conjunt de la
població. y

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

