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El portal L’Hdigital té la vocació de ser el
mitjà més pròxim i immediat a partir del
qual conèixer la informació d’actualitat
de L’Hospitalet. Un dels seus eixos és

la participació ciutadana a través de
diferents canals de comunicació i que
es recull en la secció de Participació
Ciutadana, on es publiquen les

23

aportacions dels hospitalencs que
arriben a L’Hdigital a través de les
xarxes socials, el correu electrònic o el
nou servei de Whatsapp

Tu fas la informació de L’H

D

avid Herrera ha enviat
una fotografia en què es
veu com la descàrrega de
productes d’un supermercat que es troba al costat del seu
domicili l’impedeix l’entrada a casa.
Cristòbal Jaume va participar en la
caminada solidària del Club Muntanyenc per recollir fons per als damnificats del Nepal i ha enviat fotografies i la quantitat de diners que s’han
recollit. Dioni Álvarez ha enviat un
vídeo de les activitats infantils que
es van realitzar durant la Festa Major
de Ciutat Comtal. Són algunes de
les darreres aportacions dels hospitalencs a la secció de Participació
Ciutadana de L’Hdigital.
Aquest mini site, al qual s’accedeix des de la portada, està dividit
en diferents subseccions: notícies
proporcionades pels usuaris, notícies que s’han elaborat a partir
d’una primera informació d’usuaris,
notícies de les escoles de la ciutat
i entrevistes amb hospitalencs que
viuen fora d’Espanya. També inclou
la possibilitat de publicar vídeos i
galeries fotogràfiques amb material
enviat per la ciutadania.
Iniciatives de col·lectius, queixes
de veïns, informacions sobre incidents, fotografies divertides, imatges de denúncia, propostes per a

la ciutat... Són alguns dels elements
que tenen cabuda al mini site.
Per participar-hi, només cal enviar la informació que es vol publicar
a través dels diferents canals de
comunicació de L’Hdigital, fent
constar un nom d’usuari i un correu
electrònic o telèfon. Abans de publicar cap contingut es comunica a
l’usuari que l’ha enviat.
Els canals de comunicació de
L’Hdigital són el correu electrònic
lhdigital@lhcomunicacio.cat; els
perfils de Facebook (www.facebook.com/lhdigital) i Twitter (@lhdigitalh), i el nou servei de Whatsapp
a través del telèfon 679 96 34 80.
Els documents de text o imatge enviats a L’Hdigital no poden
vulnerar cap dret fonamental i, en
concret, no s’acceptaran continguts
que vulnerin el dret a la intimitat de
les persones, que difamin o que
hagin estat fets amb clara intenció
manipuladora de la realitat.
Tampoc es publicarà cap contingut amb copyright sense permís del
propietari i no s’admeten continguts
promocionals o publicitaris. L’equip
d’administradors del portal es reserva el dret a no publicar qualsevol
missatge que no segueixi aquestes
normes generals, que poden consultar-se a la secció. y

Entra-hi!
Si escanegeu el QR, accedireu
a la secció Participació
ciutadana de L’Hdigital

Hi ha relació entre més
delinqüència i immigració?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització per desmentir rumors i prejudicis
socials i per promoure la diversitat i la bona
Les dades indiquen que no hi ha
cap nacionalitat que registri una taxa
més alta de delictes que d’altres. No
hem de parlar de delinqüents immigrants o nacionals, sinó de persones que no respecten la llei. El delinqüent no neix, es fa.
La majoria d’immigrants respecta
la llei i la convivència, igual que les
persones espanyoles. El risc de
generalitzar i d’etiquetar el ‘diferent’

convivència, com ha aprovat el Ple municipal de
L’H. Aquest mes parlem de si hi ha relació o no
entre la immigració i l’augment de fets delictius

fa que els comportaments criminals
d’alguns es vegin com a lligats al
seu origen.
Com en tots els grups de població, hi ha un percentatge d’immigrants que comet delictes, però vincular la immigració a la delinqüència
sense més n’és desvirtuar la realitat.
Sabíeu que...
yyy Un alt nombre de detencions es

produeixen per la manca de la
documentació exigida per residir
al país, la qual cosa no és delicte
sinó una infracció administrativa,
com tenir el DNI caducat.
yyy La difusió i l’amplificació en els
mitjans de comunicació de certs
delictes comesos per estrangers,
així com la tendència a ressaltar
la nacionalitat del delinqüent pro-

dueix una distorsió en la imatge
social. No cal incloure el grup ètnic, el color, la religió, ni l’origen
de la persona si no és necessari
per a la comprensió de la notícia.
yyy Una bona part de les persones

estrangeres detingudes no són
residents sinó turistes o persones
en trànsit. El fenomen s’anomena
delinqüència transfronterera. És
necessari, per tant, considerar la
globalització de la criminalitat organitzada.

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

