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Els Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet obren un nou canal per tenir
contacte directe amb els ciutadans: el popular WhatsApp. D’aquesta forma,
els hospitalencs poden enviar notificacions diverses mitjançant el mòbil

WhatsApp, nou canal de
comunicació dels mitjans

A

Especial del portal multimèdia sobre les
eleccions autonòmiques. En aquest espai
de L’Hdigital pots trobar tota la informació dels
comicis, les candidatures que es presenten, els
actes de L’H i informació de servei.

CEDIDA PER LA família miján

punteu aquest número de
telèfon: 679 96 34 80. És
el número que Televisió
L’Hospitalet i L’Hdigital posen a disposició dels ciutadans
per tal que enviïn via WhatsApp,
per mitjà dels telèfons intel·ligents,
informacions, avisos, fotografies o
vídeos que poden convertir-se en
notícies als mitjans municipals.
Aquesta via de comunicació amb
els hospitalencs ja s’havia fet servir
de forma puntual en promocions
i concursos dels mitjans. A partir
d’ara, el WatsApp serà un canal permanent de participació, perquè els
ciutadans puguin aportar informacions d’una forma ràpida i senzilla.
Els mitjans de L’Hospitalet
s’aproparan més al territori i guanyaran en celeritat a l’hora de conèixer esdeveniments de la ciutat.
El WhatsApp s’afegeix a altres
vies de participació dels Mitjans
de Comunicació de L’Hospitalet: el
mail lhdigital@lhcomunicacio.cat i
les xarxes socials Twitter @lhdigitalh
i Facebook www.facebook.com/
lhdigital.
L’Hdigital disposa d’una secció
de participació ciutadana dedicada
exclusivament a les informacions

Ara ja pots contactar amb els mitjans de L’H a través de WhatsApp

aportades pels ciutadans. Televisió
L’Hospitalet ofereix un espai dedicat
a les entitats, Qui som, què fem?, i
un altre de reportatges en profunditat de diversos temes ciutadans, En
5 minuts. Els hospitalencs poden

suggerir temes per a aquests espais, així com notícies per a L’Informatiu i l’agenda Pren-ne nota. y
Número de L’Hdigital: 679 96 34 80

Els reportatges sobre la història de
Bellvitge, a la carta. A L’Hdigital pots
revisionar els reportatges del programa En 5
minuts de TVL’H sobre els 50 anys del barri de
Bellvitge.

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

