Comunicació/serveis

TV L’H ofereix en directe el 13 de
juny el Ple de constitució del nou
Ajuntament sorgit de les urnes. Els
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Mitjans de Comunicació de L’H han
fet un seguiment especial del procés
electoral des de l’inici de la campanya
Els vídeos més vistos: www.lhdigital.cat

Imatge del programa ‘Especial Eleccions Municipals’ emès per la Televisió de L’H i L’Hdigital

La constitució del nou
Ple, a TVL’H i L’Hdigital

E

l pròxim 13 de juny, Televisió
L’Hospitalet oferirà en di·
recte la investidura dels 27
nous regidors que formaran
el Ple municipal dels pròxims quatre
anys. El programa especial, que es
podrà seguir per televisió i per streaming a través de L’Hdigital, consis·
tirà en connexions amb el Saló de
Plens, on tindrà lloc la investidura, i
el suport de comentaris i informació
addicional des del plató.
Aquest espai posarà el colofó

a la cobertura especial que han
fet els Mitjans de Comunicació de
L’H durant el procés electoral del
24 de maig, com estableix la seva
funció de servei públic. Televisió de
L’Hospitalet i L’Hdigital han fet un
seguiment intensiu de la campanya.
A més, la televisió va emetre en
directe un programa especial per
donar a conèixer en temps real els
resultats i les reaccions dels prota·
gonistes de la jornada electoral.
La cobertura ha estat tot un èxit

en nombre de seguidors. Més de
3.000 persones van seguir a través
d’internet, en streaming per L’Hdigi·
tal, el programa especial de televi·
sió de la nit electoral. D’altra banda,
l’especial Eleccions Municipals de
L’Hdigital i les notícies i vídeos rela·
cionats amb els comicis han tingut
més de 25.000 visites durant els
dies de campanya. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Entrevista a l’arqueòleg i naturalista Jordi
Serrallonga al programa ‘Som L’H’
Podríem dir que és l’Indiana Jones de L’H. És
especialista en orígens i evolució dels humans i
ha fet expedicions per tot el món.
Estrena del nou Fabulari de les Festes
de Primavera
El Fabulari i la seva nova imatgeria –Zeus,
Posidó, Hades i Pegàs– va ser un dels vídeos
més vistos de les Festes de Primavera.
Noces de plata del Centre d’Estudis Xaloc
de Gornal
El programa En 5 minuts ha dedicat un dels
seus reportatges al centre educatiu només per
a nois, que acull un miler d’alumnes.
El monologuista Raúl Alcaraz s’ha fet un
nom amb el vídeo viral ‘El català de L’H’
El va pujar a Youtube i no va deixar ningú
indiferent. A final d’abril va posar aquest
monòleg en escena al teatre del Centre Catòlic.

Els estrangers col·lapsen
la sanitat pública?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials enfront de

la diversitat i per la bona convivència, segons
la moció aprovada pel Ple municipal el gener
passat. En aquesta edició parlem de la sanitat

Una de les afirmacions més esteses
és que les persones immigrades col·
lapsen els serveis sanitaris públics.
Què hi ha del cert en això?

la seva família, especialment pel
que fa a alimentació, vestir, habi
tatge, atenció mèdica i serveis
socials necessaris”.

yyy L’assistència sanitària és un dret
reconegut a la Declaració Univer·
sal dels Drets Humans. L’article
25 diu: “Tota persona té dret a
un nivell de vida que asseguri la
seva salut, el seu benestar i el de

yyy Segons la Constitució Espanyola,
les persones són iguals davant la
llei, sense discriminació per nai·
xement, raça, sexe, religió, opinió
o qualsevol altra condició o cir·
cumstància personal o social.

yyy A Catalunya, segons dades del
2012 del Departament de Salut de
la Generalitat, els immigrants van
menys al metge que els autòctons.
La sol·licitud de serveis mèdics
augmenta de forma considerable a
partir del 65 anys, que és la franja
on el percentatge de gent immigra
da és sensiblement inferior. Tot el
contrari, acostumen a ser joves i,
per tant, tenen millor estat de salut.

Imatge d’un centre d’atenció primària de la ciutat

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

