SERVEIS

nnn Projectes d’urbanització, reforma i accessibilitat de la via
pública i clavegueram:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu
(Districte I). Millora dels carrers
de Josep Maria de Sagarra, de
Saurí, de Josep Pla, d’Arts i Oficis,
d’Alòs, de Ponsich i del Treball.
Nou clavegueram als carrers de
Santa Rosa, de Sant Roc i de Francesc Moragas.
n Santa Eulàlia (Districte III).
Reforma dels carrers de Blas Fernández Lirola, Transversal, Cavall
Bernat, d’Isaac Peral i del passatge Dos.
n La Florida-Pubilla Cases-Can
Serra (Districtes IV i V). Remodelació de l’avinguda del Bosc, de
la pl. de l’Alzina i dels carrers de
Mestre Serrano, de Pubilla Cases,
d’Almeria, de l’Antiga Travessera,
d’Ibèria, d’Òrrius, i d’Aigües del
Llobregat. Millores d’accessibilitat
als carrers de l’Abedul, de les Mimoses, del Teide, de la Libèl·lula
i del Llorer. Reforma del clavegueram als carrers de Vinaròs, de Miraflores i de Pins. Cons trucció
d’una passarel·la per a vianants i
ciclistes sobre l’avinguda d’Isabel
la Catòlica per unir els parcs de
les Planes i de Can Cluset. Formarà part de la Cornisa Verda
que enllaçarà els parcs de la
Torrassa i Can Buxeres.
nnn Millora i ampliació xarxa transport públic:
n Construcció de les 7 estacions de la nova L9 del Metro a
L’Hospitalet: Collblanc, Torrassa,
Gornal, Provençana, Ildefons Cerdà, Amadeu Torner i Fira. Final
previst: 2011.
n Construcció intercanviador de
Metro entre les línies L1 i L9 i
aparcament subterrani i urbanització de l’avinguda de Catalunya
(la Florida). Fi nal previst: any
2011. Afectació viària
n Construcció de la nova estació
d’Ernest Lluch de la Línia L5 del
Metro a la carretera de Collblanc
(Collblanc), entre les actuals estacions de Collblanc i de Pubilla
Cases. Final previst: primavera
del 2010. Afectació viària
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ENQUESTA

Manté de forma
habitual hàbits de
vida saludables per
trobar-se millor?

Antonio Huertas
funcionari

SI T’HO HAS PERDUT, FERRAN ADRIÀ A DIGITAL-H
El cuiner hospitalenc Ferran Adrià ha estat un dels darrers entrevistats en el programa
de Televisió L’Hospitalet, Made in L’H. Adrià va visitar el seu barri, Santa Eulàlia. Ferran
Adrià defineix L’Hospitalet com “una ciutat cosmopolita i alegre” i no descarta, a la
llarga, tornar-hi a viure. També confessa que, algun dia, li agradaria tirar endavant
“algun projecte vinculat amb l’educació i la formació” a L’H. Podeu veure els programes
que t’has perdut a Made in L’H a la carta.

Sí, ara mateix vinc del gimnàs, hi
vaig un parell de dies a la setmana per mantenir-me i també per
salut. En el menjar, intento fer una
dieta saludable però de vegades
el dia a dia et fa fer cuina ràpida
que sovint no és la més adient.
Entre escales i ascensor, acostumo a agafar l’ascensor. Per això
vaig al gimnàs, per compensar...

Informació, enquestes,
imatges i concursos
Digital-h s’obre a la participació dels ciutadans
Digital-h (www.digital-h.cat), el
portal dels mitjans de comunicació
de L’H a Internet, dóna un nou pas
per permetre la participació dels
ciutadans. Ha incorporat una enquesta setmanal sobre temes que
afecten la ciutat. Els resultats, que
es poden seguir en temps real, es
comentaran cada divendres als informatius de Ràdio i Televisió de
L’Hospitalet.
Un altre dels elements interactius és el concurs, que vol potenciar la coneixença de la ciutat i de
l’activitat dels hospitalencs d’una
forma amena, alhora que ofereix

Ajuntament ..........................................................................................F93 402 94 94 Fwww.l-h.cat
Centre d’Atenció a les Famílies ..................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................ F93 298 18 70 Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA ........................................ F93 261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas ............................................ F 93 337 79 62 Fwww.l-h.cat/barradas
Centre Cultural Tecla Sala ....................................... F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Cita prèvia DNI i passaport........................................... F902 247 364 Fwww.citapreviadni.es
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ...................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats ............................................................................. F93 337 31 88
Dipòsit de vehicles ......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-el Gornal ................................................................................... F93 264 15 64
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu ..................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa ............................................................................... F93 447 03 60
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes .............................. F93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H ................................................................... F93 298 85 80
Emergències .......................................................................................................................................... F112

Telèfon únic de
la policia
088

/

a

COMUNICACIÓ

GABRIEL CAZADO

OBRES EN CURS

15 de març del 2010

La Cofradía 15 +1 i
‘la Madrugá’ de Sevilla a
TV L’Hospitalet
La Setmana Santa tindrà presència especial a TV de L’H. El
24 de març s’emetrà un Made
in L’H dedicat a l’hospitalenca
Cofradía 15+1. El programa
tornarà a emetre’s el dijous,
1 d’abril a les 23.30h, com a
prèvia a la connexió amb Giralda Televisión de Sevilla, que
retransmetrà la processó de ‘la
madrugá’ de 24 a 7h.

regals entre els guanyadors. Per
participar en el primer concurs
cal esbrinar on es troben quatre
racons de la ciutat que apareixen
en fotografies.
Per apropar la informació dels
mit jans s’ha obert un formulari
per sol·licitar informació imme diata per correu electrònic sobre
les no vetats en la programació
dels mitjans, els convidats als diferents espais o els darrers vídeos
que s’hi poden consultar.
Digital-h ha introduït una galeria
fotogràfica amb personatges populars que han visitat els mitjans.

Guàrdia Urbana ............................................................................................................... F93 409 10 92
Informació al contribuent ............................................................................................. F900 20 10 20
Jutjat de Violència Domèstica .................................................................................... F93 402 41 51
Salut Pública ..................................................................................................................... F93 338 44 95
Oficina Municipal d’Escolarització ............................................................................. F93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .................................................... F93 402 60 30
Oficina Municipal d’Habitatge.............................................. F93 334 79 59 Fwww.lh2010.cat
Oficina Jove d’Emancipació........................................... F93 448 73 72 F www.joventutlh.cat
PASaL’H (Pla d’Acció contra la Sida) ...................................................................... F 93 260 01 93
Planificació familiar ......................................................................................................... F93 260 00 34
RTV L’Hospitalet ..................................................................... F93 298 28 00 F www.digital-h.cat
Servei d’Informació de la Generalitat ..................................................... F012 Fwww.gencat.cat
Tanatori ............................................................................................................................... F93 263 02 02
Teatre Joventut ................................................... F93 448 12 10 F www.l-h.cat/teatrejoventut
Web del comerç ............................................................................... Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques ................................................................................ Fwww.l-h.cat/biblioteques

Telèfon d’Incidències i Manteniment
de la Via Pública (VIA)
900 28 29 30

Telèfon
Convivència
93 402 94 44

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Rebeca Millán
dependenta comercial

Ara que no treballo i estic cuidant
el meu fill faig més vida saludable,
quan treballes, amb les presses,
és més difícil. Com que tinc més
temps puc fer el menjar i cuinar
amb més planificació. Ara m’estic
plantejant fer més exercici perquè
fins ara amb el nen no podia. Sí que
m’agrada caminar però sempre trio
l’ascensor, potser per costum.

Rodolfo A. Matute
model

Sí que els tinc, no fumo i vaig al
gimnàs, sobretot per la meva carrera, si no em mantinc no guanyo
diners. En general em cuido, molt
poques vegades bec alcohol. Faig
dieta amb carbohidrats i proteïnes
perquè ajuden al creixement muscular. A Venezuela anava al gimnàs
cada dia però acostumo a triar l’ascensor i les escales mecàniques.

