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A la carta

Ràdio L’Hospitalet, al 96.3 del dial de la FM, ofereix de dilluns a divendres
dos programes informatius diaris amb les notícies d’actualitat de la ciutat,
el primer a les 14.30, i el segon, a les 19.30 hores

El magazín del matí de Ràdio L’Hospitalet i les enquestes i
els concursos de Digital-h, propostes recomenades

Ràdio L’H, compromís
amb la informació local

Tots els matins,
informació, cultura i
serveis de 9 a 12h
De dilluns a divendres, el
magazín Tots els matins
ofereix, a Ràdio L’Hospitalet,
el comentari i la valoració
d’especialistes sobre
les notícies d’actualitat
que afecten la ciutat.
També, entrevistes amb
protagonistes culturals,
seccions solidàries, sobre
tecnologia, llibres, cinema
i música, entre d’altres
continguts d’entreteniment.

La unitat mòbil de Ràdio L’Hospitalet, davant l’edifici on es troba l’emissora
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Enquestes i concursos, a Digital-h
Cada setmana Digital-h ofereix una enquesta sobre temes d’actualitat per conèixer l’opinió dels ciutadans. Igualment, a partir de
gener, reprèn els concursos que, a més de sortejar premis, també serveixen per potenciar la coneixença de la ciutat.
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Digital-h recull en forma de notícies en text, fotografies, àudios o
gràfics les informacions més destacades dels informatius de la ràdio.
A través dels perfils de Facebook
i Twitter de Digital-h els ciutadans
poden informar o donar a conèixer
temes d’interès o actualitat. y
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lletins horaris amb la informació més
immediata. Els informatius locals es
complementen amb notícies generals de ComRadio, a les 14 i a les
19h. A més de per ones herzianes,
també es pot escoltar la programació de Ràdio L’H en directe per
internet a través del portal Digital-h.
Aquest web ofereix, des de la seva
portada, la possibilitat d’escoltar el
darrer informatiu a la carta.
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ovetats a la ciutat, esdeveniments especials, tot allò
que generen les entitats i
els clubs esportius, la cultura o els fets singulars són algunes
de les qüestions que recull l’equip
d’informatius de Ràdio L’Hospitalet
per oferir-les als ciutadans en forma
de notícies d’actualitat.
A banda dels dos informatius
diaris de 30 minuts, es realitzen but-
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