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El Museu d’Història
de L’H posa en marxa
un nou espai web
El Museu d’Història de L’H estre
na web i ho fa acompanyat de
la campanya L’H: una ciutat, un
museu només a un clic de dis
tància. Vine a conèixer el nou
web del Museu!, inclosa en les
activitats commemoratives del
Dia Internacional dels Museus.
L’objectiu del web és oferir
un nou canal de comunicació
que ampliï el marc de difusió de les
exposicions i activitats que organitza
el Museu. També ofereix als visitants
una manera de relacionar-se amb el
patrimoni local.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, afirma que el
web compleix l’objectiu de “posar
al ciberespai els serveis que ofereix
l’Ajuntament”. Per a Sanz, Internet és
una bona eina per donar a conèixer
el Museu del segle XXI.
El web s’ha creat seguint les
pautes i els criteris d’ús per tal d’opti
mitzar la navegació. Té una estruc
tura senzilla que facilita la recerca
d’informació amb els mínims clics
possibles. A l’hora de dissenyar-lo
també s’han tingut en compte els
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de l’ensenyament,
a les persones que
es dediquen a la
recerca i a les xar
xes culturals i de
museus.
Els continguts
s’estructuren en
torn de vuit àm
bits d’informació:
el Museu, no
tícies i activitats,
exposicions, fons
d’art, serveis edu
catius, publicaci
ons, recerca i en
llaços.
El nou espai
web es va posar
en funcionament
Pàgina d’inici del web del Museu
el 14 de maig i
un dia després ja
criteris d’accessibilitat, perquè pugui
havia rebut més de mil visites, la
ser consultat per tothom. Compta
majoria de Catalunya però també
amb lectors de pantalla, textos alter
de Madrid, Alemanya, Xile i els EUA.
natius per a les imatges i un cos de
# p. g .
lletra adient.
Web Museu d’Història:
Entre altres, s’adreça al públic jo
www.museul-h.cat
ve, a les institucions i professionals

gabriel cazado

Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus

Moment de la presentació de l’estudi Ofercat

L’H té l’índex d’oferta
de català més elevat de
l’àrea metropolitana
Segons l’estudi Ofercat de la Generalitat
La Secretaria de Política Lingüís
tica de la Generalitat i el Consor
ci per a la Normalització Lingüís
tica han realitzat un estudi so
bre l’oferta de català en quinze
poblacions catalanes, entre les
quals hi ha L’Hospitalet. Els resul
tats demostren que l’oferta de
català a L’H es troba per sobre
de la d’altres ciutats de la primera
corona de l’àrea metropolitana que
també s’han estudiat, com Cornellà
i Santa Coloma de Gramenet.
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Sobre una puntuació màxima de
100, L’Hospitalet aconsegueix 59.
Les dades de L’Hospitalet demos
tren que els àmbits en què més
català s’ofereix són l’educació, la
sanitat i l’administració pública. En
aquest darrer sector, però, destaca
el baix ús del català que es fa a l’ad
ministració de justícia i sobretot a
l’administració de l’Estat��������������
. ������������
Els mitjans
de comunicació són el sector que
menys català ofereix, amb 36 punts
sobre 100.� # redacció

