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Creu que la
Fundación Vicente
Ferrer mereix el
Nobel de la Pau?

Antonia García
administrativa

Digital-h, els mitjans de
comunicació a Internet

Em semblaria perfecte que li concedissin el Nobel. Conec la tasca
que ha fet a l’Índia la Fundació i el
propi Vicenç Ferrer. Està atenent
gent sense recursos i sense tenir
cap interès personal. Ara mateix
no col·laboro amb cap ONG perquè l’economia està molt difícil
però alguna contribució puntual sí
que la fem.

Un nou portal multimèdia amb informació d’actualitat
Una de les novetats de la nova
temporada dels mitjans de comunicació municipals és la posada
en funcionament de Digital-h
(www.digital-h.cat), un portal a
Internet que agrupa tots els mitjans municipals.
Digital-h vol ser, d’una banda,
un diari multimèdia, on es podrà
trobar tota la informació de l’ac
tualitat local, escrita i amb àudios
i vídeos.
D’altra banda, Digital-h és també la porta d’accés a les pàgines
web dels altres tres mitjans de
comunicació municipals: Ràdio,
Televisió i Diari L’HOSPITALET.
Des del portal es podrà accedir a
l’emissió de Ràdio L’H en directe
i als darrers informatius de Televisió L’Hospitalet. També es podran
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nnn Projectes a la via pública finançats amb el Fons Estatal d’Inver
sió Local (FEIL) en execució ac-.
tualment a L’Hospitalet:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu.
Millora dels carrers de Provença,
de Rossend Arús, de Josep Maria
de Sagarra, de Tarragona, d’Enric
Prat de la Riba, de Bernini, de
l’Aviació, de l’Atmeller, del Xipreret, Major i de Frederic Prats.
n Collblanc-la Torrassa. Reforma
de la plaça del Vidre i millora dels
carrers de París i de Vallparda.
n Santa Eulàlia. Remodelació de
les places dels Avis i dels Veïns
i reurbanització dels carrers del
General Prim, del Comerç, de la
Igualtat i de Muns.
n La Florida-Pubilla Cases-Can
Serra. Remodelació de la plaça
de la Moncloa (Can Serra).
n Bellvitge-El Gornal. No hi ha
cap projecte pendent del FEIL.
Finalització d’obres: desembre del 2009
nnn Altres projectes en execució a
la via pública:
n Construcció de les 7 estacions de la nova L9 del Metro a
L’Hospitalet: Provençana, Gornal,
Fira, Amadeu Torner, Ciutat de la
Justícia, la Torrassa i Collblanc.
Final previst: any 2011.
n Construcció de l’intercanviador
del Metro entre les línies L1 i L9
i d’un aparcament subterrani i
urbanització de la superfície a l’a-.
vinguda de Catalunya (la Florida). Final previst: any 2011.
Afectació viària
n Nou vestíbul per a l’estació de
Can Vidalet de la L5 del Metro
(Can Serra) i accessos adaptats. Fi-.
nal previst: tardor del 2009.
Afectació viària
n Nova estació Ernest Lluch
de la L5 del Metro a la carre
te r a d e C o ll blanc ( la F l o -.
rida), entre les estacions de Coll
blanc i de Pubilla Cases. Final
previst: primavera del 2010.
Afectació viària i del servei
del Metro entre estacions de
Collblanc i de Can Boixeres.
Transport alternatiu: www.
actuacions2009.tmb.cat
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escoltar programes de Ràdio L’H
a la carta i consultar tots els nú
meros de L’HOSPITALET INFORMATIU.
El portal també permetrà conèixer la programació diària de
cada mitjà i els seus esdeveniments destacats (novetats, convidats, reportatges d’interès).

Digital-h comptarà amb una
eina que farà possible la recerca
per paraules clau de notícies pro
duïdes per qualsevol dels mitjans.
Amb aquesta eina també es podrà accedir a les notícies publicades anteriorment a Canal-h.net,
la web d’informació local, que
s’ha substituït pel nou portal.
Segons la directora dels mitjans de comunicació locals, Anna
Esteve, “el nou portal donarà més
presència i accessibilitat a tots
els mitjans municipals, a més
d’oferir informació local d’actualitat. D’aquesta forma es millora
el servei públic dels mitjans, es
potencia el coneixement de la
ciutat, i es crea una nova eina on
serà sempre present l’opinió dels
ciutadans”.
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Natalia Prats

treballadora del Casino de BNC

Estaria d’acord que li atorguessin
el Premi Nobel. Conec la tasca
que fa la Fundació pel que ha
sortit a la televisió, i després de la
mort de Vicenç Ferrer hi ha hagut
més informació als diaris i a la tele.
No estic al cas dels programes
detallats que fan però tot el que
sigui ajudar els altres em sembla
molt bé.

Conxita Ollé
jubilada

I tant que li haurien de donar! I
ben donat, perquè s’ho mereix. He
llegit sobre la seva tasca. M’agrada
molt, ell i tota la seva família. El
treball que fa amb la casta dels
intocables a l’Índia està molt bé,
s’ho mereix tot. Crec que aquí se
li hauria de fer un homenatge, un
reconeixement de Catalunya, on va
néixer, a la seva feina.  

