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Mitjans. Aquest mes s’incorporen nous continguts informatius i programes temàtics a la pantalla de la ciutat

Televisió de L’H amplia la
seva oferta de programació

Novetats en TDT
DILLUNS A DIVENDRES
yyy 12h a 19.30h. Continguts
L’Hdigital
yyy 19.30h-20h. L’H Actualitat
y L’informatiu. Notícies de L'H
y En 3 minuts. Reportatges
d’actualitat
y Pren-ne nota. Agenda d’activitats
y Qui som, què fem. Les entitats de L’H
yyy 20h-20.30h. L’H Actualitat i
informatiu general
yyy 20.30h-21h. Programes
temàtics: educació, documentals, cultura tradicional, arts
escèniques, cinema, manualitats
yyy 21h-09h. Reemissió dels
continguts de forma continuada

La Televisió de L’H
ha fet un pas més en
la nova etapa iniciada
ara fa 4 mesos,
amb més continguts
d’informatius i
de programes

DISSABTE
yyy 09h-01.30h. Kids Club
(infantil), resum L’H Actualitat i
programes temàtics

diari l’hospitalet

La Televisió de L’Hospitalet ofereix a partir d’aquest mes de febrer
més continguts per ampliar la seva
oferta de programació. A més del
ja consolidat espai LH Actualitat,
incorpora 6 programes temàtics, un
informatiu d’àmbit general i tots els
continguts que publica a internet el
portal L’Hdigital, que ara també es
podran veure per la TDT.
Tot plegat fa que la programació
de dilluns a divendres comenci a
les 12 del migdia, amb els principals continguts del portal d’internet
L’Hdigital: notícies, galeries fotogràfiques i missatges de Facebook
i Twitter. A les 19.30h comença
la programació televisiva amb el
programa local L’H Actualitat (L’informatiu, els reportatges d’En 3
minuts, la informació de les entitats
de Qui som, què fem? i l’agenda
d’activitats Pren-ne nota).

Els continguts de L’Hdigital es podran veure també durant les emissions en TDT

Tot seguit s’ofereix un informatiu
d’àmbit general i programes temàtics sobre educació, documentals,
cultura tradicional, arts escèniques,
cinema i manualitats. En diferents
reemissions, aquests continguts es

podran veure fins a les 9 del matí
del dia següent.
El cap de setmana s’estrena un
programa infantil en anglès i un
resum de la millor programació de
la setmana, a més del programa

radiofònic de transmissions esportives Tot en joc dels diumenges a
les 11.30h. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Inauguració del pont de la Torrassa publicada a l’’Abans’

Tots els continguts a la
carta a www.lhdigital.cat

AntòNia Torrens
Josep Jordà i Polls, vell militant de la Unió Republicana i regidor de L’H
l’any 1930, va promoure la construcció d’un pont que permetés enllaçar
la Torrassa i Santa Eulàlia, separades per les vies del tren. El 14 d’abril del
1934 es va col·locar la primera pedra i el pont es va inaugurar el 7 de juliol
del 1935.
KIKE
Un dels meus records de la infància és al pont de la Torrassa, quan amb uns
amics saludàvem els trens que passaven esperant la resposta del tren amb
el xiulet. Fins i tot fèiem competicions!
Jesús Palomar
El pont d’en Jordà sempre l’he conegut com el pont més llarg del món, perquè unia L’Hospitalet amb Múrcia. I el pont de la Riera Blanca, no el d’ara,
sinó l’antic. Era un pont amb dos passos, i em recorda les moltes vegades
que els camions s’hi quedaven clavats al bell mig per no respectar l’alçada.

Foto cedida per kike

Els usuaris de L’Hdigital
ens han enviat els seus
comentaris, records i
fotografies sobre els
ponts de la ciutat. Fets
històrics, anècdotes
d’infantesa, curiositats.
L’HOSPITALET ha
triat les més curioses
per publicar-les.
Recordeu que podeu
col·laborar en l’espai de
participació ciutadana
de www.lhdigital.cat.
Hi ha premi!

Foto cedida per Antònia Torrens

ponts de L’H.

DIUMENGE
yyy 09h-11.30h. Kids Club
(infantil), resum L’H Actualitat
yyy 11.30h a 14.30h. Tot en
joc. Transmissions radiofòniques de les principals cites
esportives de la ciutat
yyy 14.30h a 01.30h. Kids
Club (infantil), resum L’H Actualitat i programes temàtics

Imatge antiga del pont de la Torrassa i de l’estació del Metro

LLuís Rodríguez
Recordo un pont que es va instal·lar a l’avinguda d’Isabel la Catòlica on ara
hi ha la plaça d’Eivissa. Era fet amb peces tipus mecano, incòmode, amb
escales llargues però a la canalla ens anava d’allò més bé, ja que hi jugàvem
i teníem unes vistes magnífiques.

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
93 261 11 75
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

