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OBRES A L’H

ENQUESTA

Ràdio i Televisió de L’H et
conviden a gaudir de l’estiu

n Districte I: Centre-Sant
Josep-Sanfeliu.
Millora del clavegueram del carrer de Francesc Moragas.

Lidia Aznar

n Districte VI: BellvitgeGornal.
Reurbanització i clavegueram
passeig de Bellvitge. Actuació a
l’illa Mare de Déu de Bellvitge,
90-104. Obres d’ADIF al Gornal
per reparar desperfectes.

administrativa

Porto la meva filla petita al casal
cada estiu des que tenia 3 anys,
perquè jo treballo. Si no treballés,
crec que també la hi duria, encara
que fos només al matí. La nena
està contenta, tot i que no li agrada
quedar-s’hi a dinar. Però tot l’estiu
a casa sense fer res no pot ser.
La meva filla gran està tot el dia a
casa i s’avorreix molt.

n Construcció de la nova
estació d’Ernest Lluch de la
L5 del Metro a la carretera
de Collblanc (Collblanc).
L’estació està ubicada entre les
actuals parades de Collblanc i
de Pubilla Cases. Final previst:
mes de desembre del 2010.
Afectació viària

gabriel cazado

nnn Millora i ampliació a la xarxa
de transport públic:

n Construcció de l’intercan
viador de Met ro entre les
línies L1 i L9.
El projecte inclou un aparcament
públic subterrani i la urbanització
de la superfície de l’avingudade
Catalunya (barri la Florida). Final
previst: any 2011. Afectació
viària

Flash mob convocada per la Televisió de L’H a la plaça de Francesc Macià

Una ‘flash mob’ inicia
temporada a la tele

La música i els espais
temàtics t’acompanyen

Televisió de L’Hospitalet ha iniciat la temporada
estiuenca al ritme de la flash mob que va convocar els espectadors a la plaça de Francesc Macià.
Aquest estiu, els informatius no fan vacances i a
través de L’H al dia podeu seguir tota l’actualitat
de la ciutat i la informació dels barris (de dilluns a
divendres, a les 14.30h, i cada dia, a les 20.30h).
Els espectadors tenen cada setmana una cita amb
els personatges Made in L’H, els dilluns i dimecres
a les 22h la televisió els presenta una personalitat
vinculada a la ciutat. Per als amants de la música,
l’Indirecte ens recorda els concerts que han tingut
lloc a L’Hospitalet aquest curs. I, si us heu perdut
algun dels moments de la programació, el magazín
Estació Central i el fanzine cultural l’Imperdible reviuran el bo i millor de la seva temporada.

Música, notícies i espais temàtics són els eixos de
la programació d’estiu de Ràdio L’Hospitalet. Cada
hora en punt, els butlletins informatius ens permeten seguir el fil de l’actualitat. També ens acompanyen els programes de més èxit de la graella, com
Acentos (de dilluns a divendres, de 20h a 21h),
el solidari Món Obert (que passa a les 23h dels
dimecres) i La nostra festa (diumenge, de 9h a
11.30h), tot i que aquest espai s’agafa un respir entre el 22 de juliol i el 26 d’agost. Un altre programa
puntual amb la seva cita és l’informatiu Los toros
que s’emet els diumenges i dilluns, i entre el 26 de
juliol i el 22 d’agost només els dilluns. La programació es completa amb espais musicals de diferents
estils com Superéxitos, Tornant als’60, Bad Blues,
Bad Music, Clàssics de l’estiu o Música de cine.

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 403 29 90
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Emergències........................................................................................................................................... F112

Telèfon únic
de la policia
088

Aquest juliol
has inscrit els
infants als casals
i colònies d’estiu?

Consulta al web www.digital-h.cat la programació i les novetats
dels mitjans audiovisuals de la ciutat

n Districtes IV i V: la Florida-les Planes-Pubilla Cases-Can Serra.
Remodelació de l’avinguda del
Bosc, de l’avinguda de Catalunya,
de la pl. de l’Alzina i dels carrers
de Calderón de la Barca i de
Vinaròs.

n Construcció de les 7 esta
cions de la nova L9 del Metro a la ciutat de L’Hospitalet:
Noves estacions a Collblanc,
Torrassa, Gornal, Provençana,
Ildefons Cerdà, Amadeu Torner
i Fira. Final previst: 2011.
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COMUNICACIÓ

nnn Projectes d’urbanització, re
forma i accessibilitat de la via pública i renovació del clavegueram:

/

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

Rosa García
xarcutera

He apuntat 5 setmanes el meu fill
gran, el petit encara és un nadó,
però quan creixi l’hi portaré, ja que
jo treballo. El nen està acostumat
perquè va al casal d’estiu des de
P3, ja fa 5 anys. Juguen, neden, tenen tallers de manualitats, fan bàsquet i futbol, tot i que no li agrada.
El menjar sí que li agrada molt
perquè tenen cuina pròpia.

María Adame
administrativa

Hi porto la nena des de petita i
ara ja té 8 anys, ve cada curs quan
acaba el ‘col·le’. Les activitats que
fan m’agraden: piscina, esports,
manualitats... M’agrada més el casal de les Piscines de L’Hospitalet
que el que fan a la seva escola. Si
no treballés també la hi portaria
encara que fos mig dia, perquè els
va bé estar amb altres nens.

