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La publicació que edita La Farga és un dels mitjans més seguits pels ciutadans des del 1994

Diari L’HOSPITALET, cinc anys
d’informació local en tinta i paper
El 19 d’octubre de 1994, les antigues instal·lacions de la Tecla Sala es van omplir de gom a gom per conèixer un nou
mitjà de comunicació que es presentava a la ciutat. L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat va veure la llum
entre l’expectació que havia creat la seva publicació i la incertesa sobre com el rebria la ciutadania. Cinc anys més
tard, el Diari que edita La Farga és un mitjà plenament consolidat i valorat positivament per la població

L’any 2000
la redacció es
traslladarà al
nou edifici per
als mitjans de
comunicació

Diari Informatiu de la Ciutat
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El 75% de la població el
valora positivament
Els estudis que periòdicament
realitza l’Ajuntament de la ciutat i
que indiquen la valoració que els
ciutadans tenen d’alguns serveis
van confirmar ràpidament l’èxit del
Diari. Només tres mesos després
de la publicació del primer número, un 88,9% dels hospitalencs afirmava conèixer la publicació. D’aquests, un 71,8% la consideraven
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Amb la publicació de L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat
va veure la llum un nou model de
comunicació municipal. Fins ara,
la major part de les publicacions
editades pels municipis tenien format de revista i continguts quasi
exclusivament institucionals. El
Diari, com se’l coneix popularment, té un format similar al de la
premsa escrita diària, amb seccions diferenciades que tracten informacions de tot tipus, i treballa
les fotografies i els gràfics com un
element informatiu més. El resultat és un producte atractiu i d’una
lectura àgil i ràpida que posa el
lector al dia de la informació local
que rep periòdicament en la bústia de casa seva.
“La idea –explica el conseller
delegat de La Farga, Joaquim Balsera– era apropar l’actualitat local
al ciutadà amb un producte similar al que l’informa de la resta de
continguts. Per què una publicació
municipal havia de ser diferent a
la resta? Per què no podia informar del treball de les entitats, de
l’actualitat econòmica, política o
social que es produeix en un municipi com L’Hospitalet? Així va néixer L’HOSPITALET i la ràpida acceptació que va tenir entre els ciutadans ens va donar la raó”, manifesta.
La bona acollida del Diari entre els ciutadans de L’Hospitalet va
motivar l’aparició de publicacions
de format similar, que han trobat
en aquesta línia un model atractiu
i de fàcil lectura que ja és habitual
entre la premsa local de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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bona o molt bona. En l’últim estudi, quatre anys més tard, la valoració positiva del continguts del
Diari es situava en el 74,5%.
“Aquestes xifres posen de manifest que L’HOSPITALET és un
dels serveis més valorats pels ciu-

tadans –manifesta Balsera–. La
publicació està concebuda com un
mitjà tradicional, amb redacció pròpia formada per professionals i
gestionada per la societat La Farga, com Ràdio L’Hospitalet i la futura televisió municipal. Aquest mo-

del de gestió, més àgil i comercial,
s’adapta millor a la dinàmica dels
mitjans de comunicació”.
La redacció del Diari, ubicada
actualment a les instal·lacions de
La Farga al carrer de Barcelona,
té previst traslladar-se l’any vinent

al nou edifici que s’està construint
junt a la plaça Francesc Macià de
Sta. Eulàlia, i que allotjarà també
la ràdio i la futura televisió. L’edifici, de dues plantes i 1.000 m2 de
superfície, està condicionat per als
mitjans de comunicació.

Ràdio L’Hospitalet estrena aquesta
temporada el magazín local Dial de matí
R.
Amb l’arribada de la tardor, l’emissora municipal estrena programació. Enguany, Ràdio L’Hospitalet,
Dial Informació (96.3 FM) posa en
antena un nou magazín d’actualitat, el programa Dial de matí, que
s’emet de dilluns a divendres, de
9 a 13 hores. Dial de matí substitueix Las radiantes mañanas , que
desapareix del dial després de la
retirada del món radiofònic del seu
director, Manolo Garrido. La resta
de la programació segueix la línia
iniciada el 1997 amb la posada en
marxa de Dial Informació.
La redactora de Ràdio L’Hospitalet, Mabel Moreno, és la veu

que acompanya els oients de Dial
de matí en el que participen tots
els departaments de l’emissora. El
programa planteja dia a dia un recorregut per l’actualitat local i general amb entrevistes, consells sobre temes d’interès social, esports,
activitat ciutadana, entreteniment
i bona música, amb la mirada posada en la ciutat.
L’actualitat local és la protagonista de Dial de matí, així com dels
dos programes informatius diaris
de l’emissora (13h i 20h), que també recullen la informació esportiva
més immediata. El programa esportiu de l’emissora (que s’emet de
dilluns a divendres a les 22h, i diumenge, a les 21.30h) va reempren-

dre les seves emissions el passat
30 d’agost, coincidint amb l’inici de
la lliga de futbol.
Des que el 1997 l’emissora va
adoptar la submarca Dial Informació, aquest model ha marcat les
successives temporades de Ràdio
L’Hospitalet. Dial Informació ofereix a l’oient una programació innovadora en el món de la ràdio municipal que combina informació i servei públic amb un fil musical que
permet escoltar la ràdio a casa o
a la feina, i que té com a eix l’activitat del municipi, les seves associacions i els ciutadans. Actualitat,
consum, salut, història, seguretat
ciutadana, cultures del món, música, entitats i serveis, a més d’in-

formacions bàsiques com el trànsit, el transport públic o l’agenda
diària.

Tornen les nits de
Sábanas con chinchetas
La nova programació de Ràdio
L’Hospitalet per a aquesta temporada es completa amb el programa
nocturn adreçat al públic jove Sábanas con chinchetas, que torna
a l’emissora després del parèntesi estival (de dimarts a dissabte,
de 00 a 06h) de la mà del popular
Josep Miquel Cruz. També continua, la nit dels diumenges, l’informatiu dedicat al món taurí Los toros (23h a 24h).

