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DIARI DE L’HOSPITALET 11 de juny del 2012

Informació. Ràdio L’Hospitalet deixa d’emetre per FM l’1 de juny, amb 30 anys d’història

Els mitjans de comunicació
obren nova etapa a l’octubre
L’H estrenarà a l’octubre un nou model de
comunicació que potencia internet i recupera
l’informatiu televisiu i les transmissions esportives
El nou model de mitjans públics
de L’Hospitalet es posarà en marxa
a la tardor. Es tracta d’un projecte
més viable econòmicament i que
potencia els continguts informatius
a través d’internet i de la TDT, recuperant la producció audiovisual.
Fins a l’octubre, continuen informant
amb normalitat el Digital-h i el Diari
L’HOSPITALET, que manté les edicions mensuals.
A partir de l’octubre, la ciutadania
podrà tornar a sintonitzar la TDT per
veure el programa L’H Actualitat. Es
tracta d’un informatiu televisiu que
s’emetrà de dilluns a divendres a
partir de les 19h en diferents franges horàries, seguit d’una agenda
cultural de la ciutat, un reportatge

AdÉu a les ones
Ràdio L’Hospitalet va deixar
buit el 96.3 del dial de la
FM a les 24h de l’1 de
juny després de 30 anys
d’emissions. El mitjà degà
de la ciutat ha vist passar
pels seus micròfons bona
part de la història recent de
la ciutat i també nombrosos
professionals que avui
treballen en mitjans d’àmbit
nacional. La ràdio local
també ha estat escola
de molts periodistes que
van fer les seves primeres
passes en les instal·lacions
del carrer del Molí primer
i després a l’edifici de
Santa Eulàlia. Avui, Ràdio
L’Hospitalet ja és història.

i peces informatives sobre les entitats de L’H. Aquest programa també
estarà disponible al portal Digital-h,
que es potenciarà com el mitjà d’informació diària i immediata, i que
s’adaptarà a dispositius mòbils com
telèfons intel·ligents i tauletes, a més
d’incrementar la presència a les xarxes socials i afavorir la interactivitat
amb els usuaris.
El format radiofònic es mantindrà per fer transmissions esportives
sobre competicions dels clubs de la
ciutat durant els caps de setmana,
que s’emetrà per TDT i per internet.
Pel que fa al Diari L’HOSPITALET,
que ja va ajustar l’any passat les
seves edicions a la nova situació
econòmica, mantindrà 11 números
anuals i s’adaptarà als nous formats
on line.
El nou model té un cost de 2
milions d’euros, la meitat del pressupost dels mitjans de comunicació
del 2011, i està concebut per poder
créixer i augmentar serveis quan
sigui possible. El projecte preveu la
creació d’una redacció conjunta i el
manteniment de la plantilla actual,
amb algunes jubilacions i la recol·
locació d’alguns professionals a
altres departaments de La Farga.
Alhora, es contractaran 4 profes
sionals de televisió amb perfils que
no existeixen dins la plantilla actual.
L’Ajuntament intentarà que siguin
de l’equip de l’anterior Televisió de
L’Hospitalet.
Aquesta reformulació és el resultat del procés que l’Ajuntament va
obrir el novembre del 2011 quan va
anunciar el tancament de TV L’Hospitalet i de Ràdio L’H per ones. La
primera va deixar d’emetre el 31 al
desembre i la segona, l’1 de juny. y
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Breus
El Hotel Catalonia
Fira busca cubrir 150
puestos de trabajo
La cadena requiere personal en
las áreas de recepción, restauración, cocina y limpieza. Los interesados deben inscribirse en el
portal de empleo www.turijobs.
com. El Catalonia se encuentra en la plaza de Europa y tiene
previsto abrir sus puertas durante
este verano. y

Entrega de llaves de
las viviendas de la
Ciutat de la Justícia
La alcaldesa, Núria Marín, y el
conseller de Territori, Lluís Recorder, entregaron el 3 de junio las
primeras llaves de las 90 viviendas de alquiler para jóvenes de la
Ciutat de la Justícia. La Generali
tat ha decidido sortear también
los 32 pisos reservados inicialmente al equipamiento. y

Sánchez-Camacho
se reúne con los
empresarios
Darrer programa emés per ones per Ràdio L’Hospitalet

LeS claus. Els eixos del nou model
yyy Viable i sostenible econòmicament en el temps
El projecte s’ha ajustat a l’actual situació econòmica reduint de 4 a
2 milions d’euros el pressupost dedicat a mitjans de comunicació.
yyy S’adapta a la demanda ciutadana i aposta pel futur
Recull les preferències ciutadanes en recuperar l’informatiu de
televisió i les transmissions esportives, alhora que es planteja
internet i els nous dispositius com a aposta per la innovació.
yyy Permet créixer i ampliar serveis
Està concebut per poder créixer quan millori la situació econòmica.
yyy Manté els llocs de treball de la plantilla de La Farga
Tot el personal adscrit fins ara a mitjans de comunicació mantindrà el
lloc de feina encara que sigui en altres departaments de l’empresa.

La presidenta del PPC fue invitada por la entidad empresarial AEBALL. Alicia Sánchez-Camacho
manifestó que “estaremos en
dis
posición de seguir hablando
del pacto fiscal siempre que esté
sometido a un gran pacto por la
recuperación económica”. y

La ampliación de la
tienda Ikea de Granvia
recibe autorización
Los planes de expansión de Ikea
fijan una ampliación de sus insta
laciones de 6.600 m2. La Comis
sió Territorial d’Urbanisme ha autorizado al Ayuntamiento a iniciar
el proyecto. Ikea abrió puertas en
L’H en el 2003 y cuenta con más
de 700 empleados en plantilla. y

