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Constituido el Consell de Nois
i Noies de L’Hospitalet
Órgano de participación para los estudiantes incluido en el programa Ciudad Educadora
El Consell de Nois i
Noies persigue trabajar
la educación en valores

L’H ha constituido el
Consell de Nois i
Noies para fomentar
la participación de
los estudiantes en la
construcción de
la ciudad

Treinta y siete jóvenes forman
el plenario del Consell de
Nois i Noies de L’Hospitalet,
un nuevo órgano de participación dirigido a los estudiantes de entre 10 y 16 años con
el objetivo de que se impliquen en la construcción de la
ciudad en el marco de la Carta de Ciudades Educadoras.
El Consell fue presentado por el alcalde Celestino Corbacho, junto al teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan
Francesc Marco, y la concejala
delegada de Educación, Montserrat Company. Los estudiantes
que integran el plenario pertenecen a 10 centros educativos: IES
Berenguer, IES Llobregat, I ES
Bellvitge, CE Jaume Balmes, IES
Mercè Rodoreda, IES Can Vilumara, IES Torres i Bages, IES Rubió i Ors, IES Margarida Xirgu e
IES Eugeni d’Ors.

Objetivos

en el marco de la relación escuela-ciudad, con
el objetivo de contribuir
a formar a los jóvenes
para vivir y convivir en
una comunidad. Además, pretende acercarlos a la participación y el
diálogo como instrumentos de convivencia
para resolver los conflictos. El Consell se propone implicar a los estudiantes en la ciudad y
potenciar su compromiso con la realidad más
próxima. Su funcionamiento les servirá para
profundizar en las reglas
de la democracia participativa y avanzar en la
construcción y transformación de la ciudad.
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Joan Francesc Marco, Celestino Corbacho y Montserrat Company

La concejala Montserrat Company explicó a los jóvenes la importancia de su implicación con
el municipio y de que expresen
su opinión sobre la ciudad. El
plenario se encontrará tres veces

al año para renovarse y aprobar
su plan de trabajo, hacer un seguimiento de los grupos de trabajo y presentar sus resultados.
Los grupos se reunirán mensualmente para elaborar propuestas

que serán puestas a disposición
del gobierno municipal. Ya han
avanzado que la creación de espacios de ocio será una de ellas.
Como apoyo a la tarea participativa del Consell se ha abierto

un foro en Internet donde los estudiantes pueden publicar sus
opiniones y propuestas. # R.
Web del Consell de Nois i Noies:
www.l-h.es/forumNoisNoies

La Televisió de L’H
introdueix novetats
a la seva graella
La Televisió de L’Hospitalet
ha introduït novetats en la
seva programació i a partir
d’ara produeix més programes que s’emeten a través
de les emissores de la Xarxa
de Televisions Locals de Catalunya a la qual pertany la
pantalla municipal.
Entre les aportacions de
la Televisió de L’Hospitalet al
circuit local destaca el programa Esports en xarxa, que
aborda els dilluns l’actualitat esportiva d’àmbit general; Global
Local, el programa dirigit per Manuel Campo Vidal i assessorat
per Manuel Castells que torna a
la pantalla els dissabtes; La paraula, entrevista a un personatge
d’actualitat realitzada per diferents periodistes que s’emet els
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dijous, i La setmana, un resum
de l’actualitat informativa que podem veure els divendres.
Una altra de les novetats introduïdes a la programació televisiva és l’espai Bad Music, realitzat per l’associació cultural de
L’Hospitalet que porta el mateix
nom. Cada divendres a la nit, ens
informa de l’agenda musical i
emet entrevistes, videoclips i actuacions en directe sobre la música independent que es fa a la
ciutat i als municipis de l’entorn.
■ Partits del CB L’Hospitalet
A més, l’emissora local ha arribat a un acord amb el Club Bàsquet L’Hospitalet per emetre en
diferit els dissabtes a la nit els
partits que juga a casa el primer
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Produeix més programes per a la Xarxa de
Televisions Locals

Jaume Garcia, a l’esquerra, és el conductor del nou programa Fàbrica de somnis

equip de l’entitat esportiva. El cinema també ha guanyat presència a la graella amb el programa
Fàbrica de somnis, produït amb
la col·laboració de Filmax, a més
de l’habitual emissió de dues
pel·lícules setmanals que ara es
passen els dimarts i dijous.
Televisió de L’Hospitalet ha estrenat també programes dedicats a

la gent gran (Fer-se gran), la cultura (Cult Fiction) i el magazín local L’H actualitat que s’emet els divendres. Continuen en antena espais com A debat, La Ciutat o Actualitat esportiva L’H. Les notícies
locals es concentren diàriament en
un avanç a les 19.30h i un programa a les 21h, al qual segueix un
informatiu d’àmbit metropolità.

Per adaptar la programació a
les novetats, l’horari d’emissió
comença a les 14h i segueix ininterrompudament fins a la mitjanit. (Vegeu la programació completa de TV L’Hospitalet a la pàgina 18.) # REDACCIÓ
Web de Televisió L’H:
www.tvhospitalet.com

