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L’emissora municipal abandona la sintonia del 92.5

REDACCIÓ
L’emissora municipal Ràdio L’Hospitalet canvia de freqüència i des
d’aquest mes es sintonitza al 96.3
de la FM a causa d’una reordenació del dial efectuada per la Generalitat, la institució competent en
el repartiment de freqüències de
ràdio i televisió. Des del 96.3 de la
FM, Ràdio L’Hospitalet continua
oferint la programació Dial Informació que va estrenar el 1997, un
model innovador que combina música, informació, consells i serveis
en diverses franges horàries.
Els matins de la ràdio, de 9 a
13 hores, els protagonitza Las radiantes mañanas, que dirigeix Manolo Garrido i que aquesta temporada ha guanyat més presència al
carrer amb espais emesos des
dels principals esdeveniments de
la ciutat o en llocs de màxima afluència ciutadana. A les nits, un programa ja clàssic de l’emissora, Sábanas con chinchetas, amb Josep
Miquel Cruz, un dels espais més
seguits pels més joves (de 24 a 6h).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Firamotor, la
fira del cotxe
nou i d’ocasió,
a La Farga
MARGA SOLÉ
Fins el 6 de desembre se celebra
al recinte de La Farga una nova
edició de Firamotor, la fira del vehicle nou i d’ocasió en la qual participen 12 concessionaris i 17 marques de cotxes.
La fira està organitzada per la
Xarxa de Concessionaris Oficials
d’Automòbils de L’Hospitalet i produïda per GTC Comunicació. Ocupa una extensió de 8.000 metres
quadrats del recinte firal on es poden veure i provar cotxes d’ocasió de totes les marques i models,
revisats i amb la garantia dels concessionaris oficials i també les últimes novetats en vehicles nous.
És la primera vegada que s’organitza Firamotor dues vegades
en un mateix any. En aquesta ocasió coincidirà amb l’obertura del
centre comercial Max Center, el
diumenge 6 de desembre, ja que
és un dels festius que la llei permet
que els comerços estiguin oberts.
L’horari de visita és de 12 a 21h,
dies laborables, i de 10.30 a 21h,
festius. L’entrada és gratuïta.
Firamotor arriba a la quarta
edició a les noves instal·lacions de
la Farga, tot i que les primeres edicions es van fer al recinte quan encara no s’havia remodelat.

La informació local i general
ocupa bona part de Dial Informació. A les mitges hores, l’actualitat
puntual de L’Hospitalet i a les 13 i
les 20 hores, el resum de la jornada amb les veus dels seus protagonistes. La informació general
s’ofereix en connexió amb COMRàdio cada hora en punt i en programes informatius a les 6h, les
14h, les 19h i les 23h.

L’actualitat esportiva té espai
als informatius i també en un programa monogràfic que s’emet a
les 22 hores de dilluns a divendres,
i diumenge, a les 21.30h. El diumenge al matí, l’emissora transmet
els esdeveniments més destacats
de la jornada esportiva. Finalment,
Ràdio L’Hospitalet emet cada diumenge a les 23 hores un informatiu dedicat a l’actualitat taurina.

ARXIU

Ràdio L’Hospitalet. Dial
Informació es trasllada al
96.3 del dial radiofònic

L’informatiu local del migdia l’editen Antoni García i Núria López

