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consultar l’edició completa en ordinador, telèfon
intel·ligent i tauleta, descarregar-la i també
compartir-la a les xarxes socials

El Diari de L’HOSPITALET publica a partir
d’aquesta edició la versió digital íntegra al portal
multimèdia L’Hdigital. Aquest format permet

La nova versió ‘on line’ del Diari de
L’H ja està disponible a L’Hdigital

L

a secció del Diari de L’HOSPITALET al portal multimèdia
dels mitjans públics de la
ciutat inclou des d’aquest
gener la versió digital de la publicació en paper. Es tracta del format
que es va estrenar l’octubre passat
per a subscriptors. Ara els lectors el
rebre al seu correu però també consultar-lo quan visitin L’Hdigital.
La versió digital inclou totes les
pàgines en un únic arxiu i, a més,
les notícies estan enllaçades amb
pàgines web i vídeos de la televisió
municipal que en complementen els
continguts.
Aquesta edició es pot descarregar en ordinadors i en smartphones
i tauletes, tant amb sistema Android
com IOS. Les informacions es poden imprimir i també compartir a les
xarxes socials (Facebook, Twitter,
Google+, Linkedin, Tumblr i VK) i
enviar per correu electrònic. Si el
lector disposa de pàgina web, l’arxiu digital ofereix el codi embed per
incrustar-la, bé una sola pàgina, bé
la publicació sencera.
Els lectors poden accedir ara
al format electrònic des de L’Hdigital, però si ho desitgen el poden
rebre al seu correu electrònic per
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Pròxims entrevistats
del programa ‘Som L’H’

Jordi Canal, especialista
en novel·la negra (28 de
gener, 20.30h)
El director de la Biblioteca
la Bòbila és diplomat en
biblioteconomia, especialista
en novel·la negra i autor de
diversos llibres sobre aquest
gènere.

La nova versió digital del Diari ja és accessible a tothom a L’Hdigital

subscripció gratuïta. Al portal multimèdia s’hi trobarà un formulari per
sol·licitar L’HOSPITALET i rebre’l
al correu electrònic el dia que es
publica l’edició. També es pot demanar directament a l’adreça diari@
lhcomunicacio.cat.

A banda de la versió digital, la
secció de L’HOSPITALET al portal
mantindrà l’hemeroteca habitual,
que inclou tots els números publicats per edició i per pàgines individuals, de forma que se’n facilita la
consulta, la recerca i la descàrrega.

El Diari de L’HOSPITALET va estrenar aquest servei amb motiu del
seu 20è aniversari, el passat mes de
novembre. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Xavier Valbuena, mestre
i expedicionari al Pol Sud
(11 de febrer, 20.30h)
Aquest professor de
ciències llicenciat en biologia
del Col·legi Tecla Sala va
protagonitzar el 2009 una
expedició de persones amb
discapacitat al Pol Sud.

explica’ns
allò que fas!

Si estàs impulsant una
iniciativa singular a la
ciutat, has format un
grup musical o has
publicat un llibre, per
exemple, envia’ns un
correu electrònic a
lhdigital@lhcomunicacio.
cat amb les teves
dades i sortiràs als
mitjans de comunicació.
L’HOSPITALET publicarà
periòdicament els més
curiosos o participatius.

Foto del grup GAS publicada a la seva pàgina web

Membres de Teixim el barri i veïnes preparen els guarniments

el grup hospitalenc gas treu nou disc en xinès mandarí
La formació pop es va crear l’any 2001 i ha anat incorporant nous músics,
la major part de L’Hospitalet. Van començar cantant en castellà però se’ls va
acudir passar-se al xinès, idioma que estava estudiant Jordi Riba. Ara acaben
de publicar nou disc en mandarí, Everlasting Freshman, i volen programar
un concert a L’H per presentar-lo. GAS el formen Jordi Riba (veu i guitarra),
Salvador Mas (guitarra), Pepe Zamora (baix), Jaime López (bateria), Israel
Vela (teclats) i Mariana Chamorro (violoncel).

Teixim el barri prepara l’obertura del parc de la serp
Sembla que l’any 2015 parlar de labors d’agulla, de fer mitja o ganxet és cosa
d’àvies i besàvies, però és l’última moda. A L’H Teixim el barri es dedica a guarnir la ciutat. Ara volen teixir el renovat parc de la Serp i el 14 de febrer qui vulgui
hi pot participar portant pompons de llana de colors, flors de ganxet o de punt
al parc per guarnir-lo. Qui no hi pugui anar-hi pot portar els guarniments abans
del dia 14, a l’ONCE (c. de Castillejos,1), al Centre Cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32) o al Taller Barribastall (c. d’Ernest Lluc, 7).

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

