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LA CIUTAT

Nova programació per a la
ràdio i la televisió municipals
Una nova temporada en què destaca la continuïtat dels programes consolidats
Els mitjans audiovisuals municipals, Ràdio L’Hospitalet i
TV L’H, inicien una nova temporada després de la programació estiuenca. La continuïtat dels programes consolidats i la vocació de participació i serveis són les tòniques
dominants.
A Ràdio L’Hospitalet destaca la posada en antena del
programa Món obert dedicat
a la solidaritat i la cooperació
internacional (divendres, 20h);
l’espai d’humor Sense comentaris, que es pot escoltar els diumenges, a partir de les 20h, i el
programa musical House planet,
els dissabtes també a les 20h.
La programació d’entreteniment continua vertebrant-se sobre els magazins de referència
de l’emissora: La vida al dia, conduït per Mabel Moreno; Contantes y sonantes, dirigit per Fulgencio López; el magazín d’autor Cotton club, presentat per Jaume
García, i la revista musical Onda
directa amb la veu de Rosa M.
Ortega. Els espais informatius i
els esports es mantenen com a
pilars de la graella.
TV L’Hospitalet inicia la nova
programació el pròxim dia 27. La
setmana s’iniciarà novament amb
el repàs dels esports del cap de
setmana. El cinema també té una
important presència. Els dimarts i
els dissabtes a partir de les 22.30
i els diumenges a la tarda estan
reservats per gaudir dels clàssics
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CiU reivindica al
Congrés una oficina
de correus per a L’H
La sol·licitud d’ubicació d’una
oficina de correus a Collblanc-la Torrassa ha estat portada al Congrés dels Diputats
per part del diputat de Convergència i Unió, Carles Campuzano. Aquesta petició recollia la que va realitzar el grup
municipal de CiU a L’Hospitalet el passat mes de març i
que fou aprovada per tots els
grups municipals.

La Generalitat dice
que las matrículas no
tienen irregularidades

GABRIEL CAZADO

La Conselleria de Educació de
la Generalitat ha descartado
que se hayan producido irregularidades en la matriculación escolar del barrio de Bellvitge. Tras la denuncia efectuada por algunas famílias y
analizar los datos del padrón
cedidos por el Ayuntamiento,
el ente autonómico considera
que la matrícula en el colegio
Juan XXIII ha sido correcta.

31ª edición de la feria
Expohogar Otoño, en
el recinto Granvia L’H

Un dels platós de Televisió L’Hospitalet

La graella de la televisió
inclou una àmplia oferta
d’espais temàtics
distribuïts per la Xarxa
de Televisions Locals.
Ràdio L’H incorpora els
debats i les tertúlies

de la gran pantalla. Paral·lelament, Jaume Garcia retorna amb
Fàbrica de Somnis, els dimarts
després de les notícies.
El dimecres, nit de debat. A
través dels espais A debat i La
ciutat, experts de diferents àmbits analitzen els temes més punyents des de tots els punts de
vista, amb rigor i pluralitat.
Les entrevistes a personatges
de renom dins l’espai La parau-

la; els reportatges en profunditat
sobre temes d’interès que es
presenten a La Setmana; el magazín cultural que enguany dirigirà Marisa Torrent i l’informatiu local a les 21h editat per Laura Catalán completen els programes
produïts per Televisió L’Hospitalet. # REDACCIÓ
www.canal-h.net/radiolh
www.tvhospitalet.com

Más de 32.500 profesionales
del sector del interiorismo y
de la decoración se prevé visitarán el salón Expohogar
Otoño, que permanecerá
abierto en el recinto Granvia
L’H hasta el 21 de septiembre.
En esta 31 edición participan
más de 750 empresas expositoras que ocupan una superficie de 35.000 metros
cuadrados.

L’autobús de l’Estatut busca
opinions a L’Hospitalet
Recull la participació ciutadana sobre la reforma estatutària
El bus de l’Estatut va passar
per L’Hospitalet el passat dia
16 per recollir les opinions i
les reflexions dels hospitalencs sobre la reforma estatutària.
El Govern de la Generalitat va iniciar aquest procés
participatiu per recollir els
suggeriments de la ciutadania.
Des de l’inici de l’estiu l’autobús
ha recorregut els pobles i ciutats
de Catalunya per fer arribar informació sobre l’Estatut. El bus
compta amb una exposició a l’interior elaborada pel Museu d’Història de Catalunya.
Les aportacions fetes pels ciutadans seran incloses en un informe que es trametrà a la ponència encarregada de redactar
l’Estatut. # REDACCIÓ
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“De les 35.000 places de guarderies que la Generalitat ha
previst crear a Catalunya en els pròxims quatre anys, a la
ciutat es concretaran en dos centres, un a Pubilla Casas i
l’altre a la Florida o la
Torrassa”, va dir l’alcalde Celestino Corbacho, en la visita
que va realitzar a l’escola bressol Casa dels Arbres acompanyat de la tinent d’alcalde d’Educació, Montserrat
Company, i de la regidora, María Ángeles Sariñena.

VIST A L’H
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Adreça Internet:
www.gencat.net/nouestatut
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L’autobús va recollir les opinions dels hospitalencs

