Comunicació/serveis

El portal multimèdia de L’Hospitalet
segueix avançant en accessibilitat i
ara acaba d’estrenar una nova versió
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de la seva aplicació per a dispositius
mòbils, telèfons i tauletes, adaptada
als sistemes iOS d’Apple

Nova app gratuïta de
L’Hdigital per a Iphone

E

l portal multimèdia L’Hdigital estrena aplicació per
a telèfons mòbils iPhone.
Ja es pot descarregar de
forma gratuïta de l’App Store d’Apple. L’aplicació permet conèixer de
forma ràpida i còmoda les notícies i
els vídeos dels Mitjans de Comunicació de L’H. L’app és molt senzilla
i visual per apropar als ciutadans la
informació local en qualsevol lloc i
en qualsevol moment.
L’app per a sistema operatiu iOS
ofereix les darreres notícies d’actualitat, en format text, i els darrers
vídeos. També permet consultar
L’Informatiu diari amb un sol clic.
Igualment, des de l’aplicació es
poden seguir en directe els programes que L’Hdigital ofereix en streaming: plens municipals i programes
d’esdeveniments especials, com la
constitució del nou Ple municipal
sorgit de les urnes, que va tenir lloc
el 13 de juny.
L’aplicació per a iPhone també
inclou eines per compartir de forma
ràpida i senzilla tots els continguts
amb els teus contactes i a les xarxes socials.
Amb la nova app iOS, L’Hdigital
arriba en forma d’aplicació a gaire-

‘Contra Tempo’, nou espai de difusió
musical. L’Hdigital ha obert una secció per
donar a conèixer grups i solistes locals o que
actuen a la ciutat. Aquestes càpsules també
s’emeten a la Televisió de L’Hospitalet.

Pantalla principal de la nova app per a iOS

bé tots els dispositius mòbils. Fa
un any que el portal dels mitjans
de comunicació disposa d’una app
per a telèfons mòbils i tauletes amb
sistema Android.
Gairebé el 50% dels usuaris de
L’Hdigital es connecten a través de

dispositius mòbils. La nova aplicació facilitarà encara més l’accés a
la informació d’actualitat de la ciutat
des de qualsevol lloc. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Secció amb recursos educatius per als
centres escolars. El portal multimèdia de
la ciutat compta amb un espai adreçat als
estudiants en el qual poden trobar continguts
d’interès relacionats amb la ciutat.

Els xinesos ens envaeixen i
copen tots els comerços?
L’HOSPITALET participa en la campanya
municipal de sensibilització per desmentir
rumors i prejudicis socials a favor de la diversitat
En temps de crisi s’intensifiquen els
rumors com els que envolten els establiments regentats per ciutadans
xinesos, com bars i basars. Es diu
que copen els comerços per expulsar els autòctons i que no paguen
impostos. Però, és cert?
yyy Les activitats econòmiques regentades per xinesos són un 3%
del total de negocis de L’H.

i la bona convivència, com ha aprovat el Ple de
l’Ajuntament de L’H. Aquest mes parlem dels
comerços regentats per ciutadans d’origen xinès

yyy El fet que aquest col·lectiu impulsi
botigues i comerços contribueix
a la reactivació econòmica, amb
el pagament d’impostos i amb la
compra i lloguer de locals que
podrien restar tancats per la crisi.
yyy La compra i/o arrendament de locals comercials es dóna en la major
part dels casos perquè els antics
propietaris no volen seguir amb el

negoci. Mantenir les botigues obertes és essencial per dinamitzar la
vida de qualsevol barri.
yyy Els propietaris xinesos de negocis tenen els mateixos drets i
obligacions que la resta de comerciants: pagar els impostos,
respectar la normativa vigent i
gaudir de les exempcions i bonificacions que la llei els atorga.

Un restaurant xinès del barri de Santa Eulàlia

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

