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ENQUESTA

‘L’Hora H’, nou programa a TV L’H

Com s’ha adaptat
als nous hàbits
de consum
dels ciutadans?

L’Hora H és el nou programa que Televisió de L’Hospitalet posarà en antena
el dimarts dia 7 de febrer, a les 22 hores. Es tracta d’un espai d’entrevistes
a personatges que viuen o treballen a L’Hospitalet, vinculats al món social,
cultural o empresarial de la ciutat, i que tenen o han tingut una projecció
reconeguda.
La presentadora d’aquest nou programa és Txell Barrionuevo, i la seva
primera convidada serà la professora de ball i bailaora Ana Márquez, durant
més de dues dècades vinculada a l’Asociación Cultural Andaluza. L’Hora H
s’emetrà cada dimarts, a les 22 hores, i tindrà una durada de 25 minuts.

A PARTIR D’ARA...

RECORDEM

Una farmàcia oberta durant
les 24 hores del dia
L’Hospitalet s’ha sumat a l’experiència
d’altres ciutats, com
ara Barcelona, i ja té,
des de l’1 de gener,
una farmàcia oberta
les 24 hores del dia.
Es tracta de la Farmàcia Roselló, situada a la Rambla
de la Marina, 441, al
barri del Centre.
Aquest establiment ja obria de 9 del matí a 10 de la nit durant tot l’any. Ara, els seus
propietaris han decidit seguir la línia que ja fan altres establiments similars,
animats per la demanda dels clients. La farmàcia Roselló ofereix durant
totes les hores de servei tant medicaments com productes de bellesa i
higiène. A més els veïns de L’Hospitalet seguiran disposant a diari, cada nit,
de les dues farmàcies de guàrdia obertes a la ciutat, com de costum.

TAMBÉ A INTERNET

La recollida gratuïta de
mobles i estris vells
La recollida de mobles i estris vells a domicili és un servei que l’Ajuntament presta de manera gratuïta als particulars que ho demanen. Els establiments comercials i industrials poden dirigir-se a la deixalleria de L’Hospitalet (c. d’Arquímedes, s/n, a l’alçada de la travessia Industrial), de 9 a 20
hores. Pel que fa a la recollida domiciliària, cal concertar prèviament el dia
i explicar què és el que es vol llençar. Els estris s’han de deixar al vestíbul
de l’immoble abans de les 7 hores del dia concertat. Les sol·licituds es
poden fer al telèfon 93 338 07 45 o a través d’Internet: www.l-h.es.

Ajuntament .....................................................................................  93 402 94 00  www.l-h.es
Bombers ...........................................................................................................................  03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies ...........................................................................  93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ..........................  93 298 18 70  www.l-h.es/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA ..............................  93 261 52 00  www.lafarga.com
Centre Cultural Barradas ........................................................................................  93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ...............................  93 338 57 71  www.l-h.es/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ..................................................................  93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats .......................................................................  93 337 31 88
Dipòsit de vehicles .....................................................................................................  93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal ..................................................................................  93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu .........................................................  93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa ........................................................................  93 447 03 60
Districte de Pubilla Casas-Can Serra i la Florida-les Planes ....................  93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H ............................................................  93 298 85 80
Guàrdia Urbana ............................................................................................................  93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

/

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Mercè Tubau
parada de mercat

Fent més hores i obrint la parada
els dimarts i dijous a la tarda i els
divendres tot el dia. Ha canviat
l’edat dels compradors del mercat
i ara vénen més parelles joves a
la tarda. Abans sols la mestressa
de casa podia venir al matí. El futur del mercat passa pels productes frescos, l’horari, el tracte i la
confiança dels clients.

Aquest aparell dóna seguretat a la gent gran

Servei de telealarma
per tres euros al mes
Ja és obert el període per sol·licitar una telealarma per a persones
més grans de 75 anys amb cert grau de dependència, que visquin
soles o n’estiguin a càrrec de persones que superin aquesta edat.
Les sol·licituds s’han de presentar al Centre d’Atenció a les Famílies
de L’Hospitalet (c. de Santiago de Compostel·la, 10-12).
Durant l’any 2006, l’Ajuntament té previst que entrin en funcionament un miler de nous aparells de telealarma i fins i tot augmentar aquest nombre segons la demanda que es produeixi. De
moment, 244 persones ja disposen de l’aparell. La telealarma s’ha
de dur a sobre permanentment. La persona usuària només prement un botó entrarà en contacte amb una central de professionals
que la poden atendre davant de qualsevol emergència. El preu simbòlic d’aquest servei és de 3 euros al mes, no de 3 euros anuals
com es publicava erròniament en l’edició 175.

Informació al contribuent ........................................................................................  900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica ................................................................................  93 402 41 51
Línia directa amb l’alcalde ......................................................................................  ajhospi@l-h.es
Oficina municipal d’Escolarització .......................................................................  93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ....................................................  93 337 61 62
Oficina municipal d’Habitatge ...............................................................................  93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil .... 93 260 24 94  www.espai-jove.net
Planificació familiar .....................................................................................................  93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat ...............................................  012  www.gencat.es
Societat L’H 2010 ........................................................................................................  93 448 75 90
Tanatori .............................................................................................................................  93 262 02 02
Teatre Joventut ............................................  93 448 12 10  www.l-h.es/teatrejoventut
Telèfon de la llum .......................................................................................................  900 28 29 30
Urgències sanitàries .........................................................................................................................  061
Web del comerç ................................................................................................  www.comerc.l-h.net
Xarxa de biblioteques ...........................................................................  www.l-h.es/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Joan Martínez
botiga de queviures

Hem ampliat el ventall de l’oferta
i l’horari. Tenim més de 40 plats
cuinats a punt de menjar només
escalfant-los. Els hàbits han canviat i ara no només les parelles
joves que treballen compren a la
botiga El Rebost, sinó la gent
gran que viu sola. També oferim
productes especials d’arreu del
món i els de tota la vida.

Laura Luquín
fleca-bar-pastisseria

Ampliant l’oferta i els horaris. Els
meus avis tenien una fleca i ara
a més som pastisseria i bar-restaurant i obrim de 6h a 21h. Ens
hem hagut d’adaptar als hàbits
dels consumidors que necessiten comprar quan surten de la
feina, especialment la gent jove.
A més, oferim esmorzars, dinars
casolans i berenars.

