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La nova temporada dels mitjans de comunicació de L’Hospitalet ve
marcada per una major implicació amb el teixit social de la ciutat i per nous
canals de comunicació amb la ciutadania per fer sentir les seves propostes
Els vídeos més vistos: www.lhdigital.cat

Vols veure’t a la Televisió
de L’Hospitalet?

X

avier Massuheras vol do
nar a conèixer que el Ca
sino de L’H celebra el
seu 140è aniversari. Pepi
Millán vol denunciar que s’han tan
cat dos casals d’avis a la ciutat. I
la Penya Blaugrana l’Estelada de
L’H es vol presentar a la ciutat. Tots
ells s’han convertit en protagonis
tes dels mitjans de comunicació de
L’Hospitalet per explicar a la ciuta
dania allò que els mou o que els
preocupa.
I és que la Televisió, el portal
multimèdia L’Hdigital, la Ràdio i el
Diari estan oberts a la participació

ciutadana per tractar en els seus
espais les propostes d’entitats i
particulars.
Si voleu proposar continguts per
a l’Informatiu de la Televisió, que
l’agenda d’activitats Pren-ne nota
anunciï les vostres convocatòries,
que la vostra entitat sigui la pro
tagonista del programa Qui som,
què fem?, que L’Hdigital reculli les
vostres notícies o que el Diari de
L’HOSPITALET publiqui les vostres
fotografies teniu diversos canals al
vostre abast.
Podeu trucar a la redacció dels
mitjans, al telèfon 93 297 28 00,

enviar-nos un correu electrònic (a
www.lhdigital.cat trobareu totes
les adreces electròniques). També
podeu fer servir els nostres perfils
de Facebook (Digital-h L’Hospitalet)
i Twitter (@lhdigitalh) per comuni
car-nos les vostres propostes.
Recordeu que ens podeu seguir
des d’on estigueu a través de la
nova aplicació gratuïta per a dispo
sitius mòbils Android o, si teniu un
sistema IOS, directament a l’adreça
web de L’Hdigital. y
Més informació: www.lhdigital.cat

Vídeonotícia sobre l’inici del curs a
L’Hospitalet
El començament de curs a la ciutat i la situació
de l’educació als nostres centres han atret
l’interès dels usuaris de L’Hdigital.
El grup ELA-ela Teatre, protagonista del
‘Qui som, què fem?’
El reportatge de l’espai d’entitats de la Televisió
de L’H sobre aquest grup vinculat a l’Institut de
Santa Eulàlia és un dels més vistos.
La Farga, el passat de l’antiga foneria,
avui equipament de ciutat
L’espai En 5 minuts de la televisió ens ha donat
a conèixer la història de la Farga, que va arribar
a ser una de les foneries més grans d’Espanya.
L’Escola d’Educació Especial Escorça de
Santa Eulàlia
El programa de Televisió L’Hospitalet Qui som,
què fem? es va acostar a aquest centre per
explicar quin és el seu mètode pedagògic.

Coneixes quin és
l’origen d’un antic
anunci que veus en
alguna paret de la
ciutat? Saps per què
hi ha cadenats al pont
de la Torrassa? Passes
sovint davant d’un edifici
singular i vols saber qui
el va fer? Proposa’ns
els teus reptes i els
respondrem. Envia’ns
un correu a lhdigital@
lhcomunicacio.cat.

diari de l’hospitalet

curiositats de
L’Hospitalet

Fàbrica Godó i Trias, a la Granvia

L’actual carrer del Prat de la Manta de Santa Eulàlia

Godó i Trias, escenari de ‘La saga de los rius’
Recordeu la popular sèrie que va emetre TVE a la fi dels anys 70 sobre
la família Rius d’empresaris del tèxtil? Doncs, una part molt concreta de la
sèrie es va rodar a L’Hospitalet, a l’antiga fàbrica Godó i Trias de Santa Eu
làlia, que encara podem veure a la Granvia, cantonada amb el carrer de les
Sangoneres. Era la ‘fàbrica’ dels Rius, propietat de Joaquim Rius, encarnat
pel desaparegut actor Fernando Guillén. En realitat, la Godó i Trias era una
fàbrica de sacs fets de cànem que es cultivava en els terrenys de la zona.

La història del Prat de la Manta
A Santa Eulàlia hi ha un carrer i una escola que es diuen Prat de la Manta.
L’origen del nom data del segle XVIII, quan es va expandir la fabricació de
peces de cotó estampades (indianes). Abans d’estampar-les, s’havien de
blanquejar amb un lleixiu i després s’estenien al sol en prats perquè s’aca
bessin de decolorar. Un dels llocs triats pels industrials barcelonins per fer
el blanqueig va ser L’Hospitalet, on hi havia diversos prats: de Maons, de
l’Oració i de la Manta. Aquest últim ha perviscut en el nomenclàtor.

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
Oficina Municipal d’Escolarització
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Servei de suport a les comunitats de veïns
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Cita prèvia DNI i passaport
Jutjat de violència domèstica
93 554 82 20
Tanatori
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 402 96 67
93 402 99 90
93 402 60 43
902 247 364
93 263 02 02

www.gencat.cat
www.lh2010.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

