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www.tvhospitalet.com

‘La cua del dia’, nou programa de TV L’H per
a la Xarxa de TV Locals de Catalunya
Dins la nova programació, Televisió
de L’Hospitalet ha posat en antena
La cua del dia, un programa que
analitza l’actualitat en un to distès i
irònic i que produeix per a la Xarxa
de Televisions Locals de Catalunya.
S’emet de dilluns a dijous a les
23h en primera emissió i està di
rigit i presentat pel periodista Xa-.
vier Muixí, que ha conduït programes
com En realidad a TVE1 o Línea 900
de TVE a Catalunya i també ha treballat a RNE i la Cadena SER.
L’espai aborda qüestions d’actua
litat, posant l’accent en els temes
que més interessen la ciutadania. El
tractament és distès i irònic i exposa
les claus perquè l’espectador tingui
elements de reflexió sobre el món
que l’envolta. El programa compta
amb col·laboradors setmanals que
llegeixen l’actualitat des de diferents
punts de vista. Dilluns, el filòleg Pau
Vidal parla de l’origen de les paraules
del dia; dimarts, la periodista Elisabeth Anglerill ens situa en el moment
actual del canvi climàtic, dimecres és
el torn del filòsof Jaume Puigferrat,
que analitza les notícies des d’una
vessant reflexiva, i dijous, Jordi Solé
mira l’actualitat a través del cinema.
La cua del dia compta amb un
convidat en cada edició que protago-
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De moment el que té més futur
penso que es estudiar batxillerat,
però jo acabaré l’ESO i faré un
cicle formatiu perquè vull ser
Mosso d’Esquadra i als 18 anys
em presentaré a les proves. Em
sembla molt interessant la informació del Bus de les Professions
però jo ja ho tinc clar.

Gabriel Cazado

Més de 500 persones immigrades
s’han inscrit els cursos d’acollida i
de nivell bàsic de català que des del
setembre imparteix el Consorci per
a la Normalització Lingüística (CNL)
de L’H en col·laboració amb l’Ajunta
ment. Vista la bona resposta, s‘ha
previst ampliar el nombre de cursos
fins arribar a un total de 60 per al
període gener-juny.
Es tracta d’un servei gratuït adreçat a les persones que acaben d’arribar a la ciutat i té l’objectiu de facili
tar-los la comprensió de la llengua
catalana, la relació comunicativa i la
integració en el context social, cultural i lingüístic del municipi.
Les inscripcions s’han de fer a l’O
ficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
(c. Girona, 10, 2a planta) i a les de
pendències del CNL (c. Mare de Déu
de la Mercè, 20, 3r pis).
Paral·lelament, el Consorci ha
engegat altres cursos gratuïts de ca
talà inicial per als membres de les
associacions de veïns dels barris de
Can Serra i de Collblanc, gràcies als
convenis subscrits amb aquestes
entitats.

Quins estudis
professionals
penses que tenen
més futur?

Gabriel Cazado

Els alumnes de quart d’ESO de diversos instituts de L’Hospitalet
han visitat el Bus de les Professions, que va estar instal·lat, del 20
al 22 de febrer, a la rambla de la Marina, davant de Ca n’Arús. Els
cicles formatius són els més consultats pels estudiants. El Bus de les
Professions consisteix en una unitat mòbil itinerant que recorre tot
Catalunya per informar i orientar els alumnes d’educació secundària
obligatòria sobre les possibilitats que ofereix el sistema educatiu,
especialment sobre la formació tecnicoprofessional i el seu futur
professional. El bus va iniciar la ruta a l’octubre al Vallès Occidental
i es previst que finalitzi al Baix Camp. Del 24 al 28 de març, també
estarà instal·lat al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Més de mig miler
d’immigrants fan
cursos de català
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Cercar el futur

Llengua

/

Xavier Muixí, presentador de ‘La cua del dia’

Albert García

estudiant de l’IES Mercè
Rodoreda

nitza l’espai d’entrevista. La periodista
Gemma Nierga va ser l’encarregada
d’obrir-lo per convertir-se en la madrina del programa. Durant les primeres edicions han passat pel plató
el dibuixant Kim, el crític de televisió
Ferran Monegal o l’exfiscal anticorrup
ció Carlos Jiménez Villarejo, entre
d’altres. L’espai ens permet també
conèixer les portades de la premsa

del dia següent i el vídeo més vist a
la web Youtube. La cua del dia es pot
veure a Badalona Televisió, Gavà TV,
ETV Llobregat TV (Esplugues), Canal
Terrassa, TV Mataró, Granollers TV,
Canal Blau (Vilanova), Vilafranca TV,
TV Manresa, El 9 TV (Vic), Televisió
de Conca (Igualada), Canal Reus TV,
Lleida TV, TV Girona i Canal Nord (Fi-.
gueres).
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El que penso que té més futur és
estudiar batxillerat, que és el que
jo faré, i després, encara m’ho
estic pensant, però crec que estudiaré enginyeria aeronàutica per
fer disseny d’avions. Penso que
puc tenir un bon futur i serà fàcil
guanyar diners si sé dissenyar bé i
em creo una petita fama.

Dafne Felguera

estudiant de l’IES Mercè
Rodoreda

Estudiaré perruqueria perquè
m’agrada i faré un cicle formatiu,
ja que el batxillerat no em servirà
de res. La informació del Bus de
les Professions està bé però jo ja
ho tinc decidit. Segur que hi ha
professions amb més futur, com
per exemple ser administrativa,
però a mi no m’agraden.

