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17 de setembre del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Audiovisual. Nous espais i més temps dedicat a les notícies, l’esport, l’educació, la cultura i les entitats de la ciutat

Televisió L’Hospitalet amplia els
programes de producció pròpia
La ‘tele’ local ha
estrenat nova
programació amb més
continguts i espais
de participació
Televisió de L’Hospitalet ha posat
en marxa la temporada 2018-2019
amb novetats destacades, més hores d’emissió i nous espais de producció pròpia a la graella. “Volem
consolidar l’aposta de la televisió
municipal per l’educació i la cultura
i, a més, augmentem l’espai dels informatius per reflectir l’actualitat de
L’Hospitalet i obrim nous programes
que incideixen en la participació”,
explica Òscar Sánchez, director dels
Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet.
L’informatiu, que s’emet de dilluns a divendres a les 19.30h en
primera emissió amplia la seva durada a 30 minuts per recollir l’actualitat de L’Hospitalet. Editat per
Montse Quiñonero i Rubén Blas,
l’espai incorpora més temàtiques
de caire ciutadà i continguts esportius. L’informatiu també incorpora
entrevistes d’actualitat al plató per
abundar en la informació local i amb
protagonistes destacats de l’àmbit
polític i social de la ciutat.
Els dilluns, després de l’informatiu, els esports prenen el protagonisme de la mà de Sergi Esparza i
Andrés Rubio al programa L’H en
joc amb el repàs dels resultats del
cap de setmana, l’anàlisi dels partits
més destacats i entrevistes als protagonistes.
Els dimarts seran les entitats i
associacions de la ciutat les que visitaran el plató de Televisió L’Hospitalet per explicar les seves activitats
i donar-les a conèixer al programa
Veïns, editat per Pere Montesinos.
L’educació és la protagonista
dels dimecres, amb el programa
Aula L’H, dirigit per Núria Toril.
Aquesta temporada se sumen a les
seccions ja conegudes un nou concurs en anglès i una secció en què
coneixerem els records d’escola de
personatges destacats.
I els dijous són per a Taquilla inversa, l’espai de cultura que dirigeix
Laura Alsina i que posa a l’aparador
l’actualitat cultural de L’Hospitalet.

‘L’informatiu’
De dilluns a divendres, a les
19.30h

‘L’H en joc’
(informació esportiva)
Els dilluns, a les 20h

‘Veïns’ (espai per a
les entitats)
Els dimarts, a les 20h

‘Aula L’H’ (actualitat de
l’educació a la ciutat)
Els dimecres, a les 20 h

‘Taquilla inversa’
(la cultura a L’H)
Els dijous, a les 20h
D’esquerra a dreta: Pere Montesinos, Marina Toledo, Sergi Esparza, Montse Quiñonero, Andrés Rubio, Laura
Alsina i Núria Toril. Al centre, Rubén Blas. Editors dels programes de Televisió L’Hospitalet

Reportatges, entrevistes, humor i
actuacions musicals en directe, a
més de la secció per conèixer la
gastronomia de la ciutat i la final del
concurs Slham Poetry al plató de
Televisió L’Hospitalet.
Els divendres s’emet una altra de

les novetats de la temporada. A les
20h Marina Toledo ens descobreix
a Batecs històries particulars, activitats de veïns i col·lectius motivats
per diferents aficions i estils de vida.
La programació es completa
amb reportatges sobre la ciutat,

un informatiu resum de la setmana,
que s’emet dissabte i diumenge, i
l’emissió en diferit cada mes de les
sessions del Ple municipal.
Els programes es poden veure
també en diferents reemissions i a
la carta al portal www.lhdigital.cat. y

‘Batecs’ (reportatges sobre
històries particulars)
Els divendres, a les 20h

Breves
Muere un joven en un
incendio en la Torrassa
por salvar a su perro

El Ayuntamiento ordena
retirar los patines
eléctricos sin permiso

La Cambra de Comerç
abre un punto informativo
de Formación Profesional

Canción de Manu Guix
en favor de los pacientes
de fibrosis pulmonar

El fuego se declaró la madrugada del
14 de agosto en el Torrent Gornal y
obligó a desalojar a los vecinos. El joven volvió a entrar para rescatar a su
perro pero ninguno de los dos pudo
salir con vida. El incendio no afectó la
estructura del edificio. y

El 3 de septiembre aparecieron en
diversos puntos de L’H patines eléctricos de una empresa americana que
se alquilan a través de una aplicación
móvil. El Ayuntamiento ordenó retirarlos porque no disponían de permiso
de ocupación de la vía pública. y

Las oficinas, ubicadas en Gornal
Activa, ofrecen información especialmente sobre la FP dual, que implica
a empresas y centros educativos.
El objetivo es implicar y acompañar
a las pymes para que participen en
esta formación. y

El artista catalán ha creado la canción
Seremos aire para la Semana de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), que
tiene como objetivo dar a conocer la
enfermedad. Guix presentó la canción
y el videoclip en el Hospital de Bellvitge junto a especialistas y pacientes. y

