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18 de setembre del 2006

comencen les NOVES PROGRAMACIONS

Televisió L’Hospitalet

Estrena del magazin diari ‘El mirador’, de 21 a 22h

La informació, els esports, la cultura, els debats,
eixos de la graella de tardor

Ajuntament...........................................................................................F93 402 94 00 Fwww.l-h.cat
Bombers..............................................................................................................................F03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies...................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................. F93 298 18 70  Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA......................................... F93  261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas..............................................................................................F 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala........................................ F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ....................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats.............................................................................. F93 337 31 88  
Dipòsit de vehicles.......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal......................................................................................... F93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu...................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa................................................................................ F93 447 03 60
Districte de Pubilla Casas-Can Serra i la Florida-les Planes............................... F93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Guàrdia Urbana................................................................................................................F93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45
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ENQUESTA

Ràdio L’Hospitalet
Els eixos bàsics de la nova
programació són la informació i la música, amb la
posada en marxa de nous
programes i la consolidació d’altres ja existents.
El magazin matinal La
vida al dia concentra el
seu horari (de dilluns a
divendres, de 9h a 12h)
per dedic ar-se més en
profunditat a la informació
d’ac tualitat i als espais
d’interès ciutadà, mentre
que al vespre s’amplia la
franja informativa en una
hora amb el magazin local
El mirador (de dilluns a
divendres, de 21h a 22h).
Aquest programa recull
tota l’actualitat de la jornada amb notícies, entrevis
tes, cultura i un avanç de
Maria Antonia Sánchez i Pere
la informació espor tiva
Montesinos, d’El mirador
que s’ofereix més tard a
Temps afegit (de dilluns a
divendres, 22h; diumenge, 21h).
autors i les composicions que han
fet història a partir de l’actualitat.
n Més música amb Etnika
La programació la conformen
prog rames ja consolidat s, com
S’estrena aquesta temporada EtAcentos –que s’avança mitja hora
nika (de dilluns a diumenge, de 15h
en el seu recorregut per la cultura
a 17h), on la ràdio esdevé un vehipopular (de dilluns a divendres, de
cle pensat per viatjar i emocionar-se
19.30h a 21h)–, la tertúlia La talaia
amb les músiques del món, amb
(dilluns, 23h), el programa sobre
entrevistes i monogràfics. Una altre
història Un any en una nit (dimarts,
de les novetats és la franja Música
23h), l’espai dedicat al cinema clàsa la carta, una selecció musical feta
sic Hollywood Boulevard (dimecres,
pels mateixos oients que poden sol·
23h), el magazin cultural Signes (dilicitar a través del contestador (93
jous, 23h) i el juvenil House planet
431 86 83) o el correu electrònic
(divendres, 23h).
(discorlh@lafarga.com) els temes
Els caps de setmana és temps
que volen escoltar. Música a la carta
de solidaritat amb Món Obert (diss’emet actualment en horari de matí
sabtes, de 10h a 12h) i de sardanes
(de 12h a 13.30h) i de tarda (de 17h
amb La nostra festa (diumenge, de
a 19h), però a partir del mes d’octu10h a 12h), monogràfics musicals
bre quedarà fixat en l’horari de tarda
–com Clàssics del rock (dissabja que torna a Ràdio L’Hospitalet el
te, 20h) o Bad Music (dissabte,
magazin d’autor Cotton Clubn que
22h)– o l’informatiu taurí Los toros
estrena horari, de 12h a 13.30h, de
(diumenge, 23h). Sense oblidar
dilluns a divendres.
les transmissions esportives dels
També destaca el programa de
encontres dels primers equips del
música clàssica Sotto Voce (diumenCE L’Hospitalet i el CB L’Hospitalet,
ge, 20h), un espai divulgatiu i alhora
intercalats amb una especial selecd’entreteniment on descobrirem els
ció musical.

/

Després del parèntesi
de les vacances d’estiu,  
T V de L’Hospitalet torna a posar en antena els
programes dedicats als
esports, la cultura, els personatges i l’actualitat de la
ciutat i presenta novetats
en la programació consorciada amb la Xarxa de TV
Locals de Catalunya.
L’esportiu L’Hospitalet
en joc va tornar a la petita
pantalla a finals d’agost,
coincidint amb l’inici de
la lliga de futbol, i informa els dilluns a les 22h
(dimarts, 15.45h, en reeLaura Catalán, presentadora de
missió) de l’activitat dels
L’Info L’H
clubs i esportistes de la
ciutat. Dimarts, també a
setmana o Bad Music. I a través de
les 22h, és L’hora H (dimecres,
la XTVL, Televisió de L’Hospitalet
15.45h, i dissabte, 18.30h en ree
continua oferint aquesta temporada
missió), l’hora de les entrevistes
la franja infantil de 18.30h a 19.30h
amb personatges destacats de la
de dilluns a divendres (14.15h de
vida local, mentre que les nits de
dilluns a divendres i 14h dissabte i
dimecres es dediquen al tractadiumenge, en reemissió), el concurs
ment de temes d’actualitat amb els
C-41 (dilluns a divendres, 19.30h,
programes La ciutat i A debat, que
15.15h en reemissió), la pel·lícula
s’alternen cada setmana (dimecres,
setmanal de Cinema de nit (dis22h, reemissió, dijous, 15.45h, i
sabtes, 23h) o la crítica televisiva a
diumenge, 20h). Els artistes, expoTelemonegal (diumenge, 22.30h,
sicions i espectacles culturals tenen
dilluns 15.45h en reemissió).
el seu espai al Culh-tour (dijous,
22h, i divendres, 15.45h, i diumenn Novetats del cap de setmana
ge, 17.45h, en reemissió) i cada nit,
de dilluns a divendres, a l’1h de la
Destaquen el retorn de l’espai de
matinada, Bad Music ens acosta als
grups de nova fornada que es motransmissions esportives XS Esports
uen fora dels circuits comercials.
(dissabte i diumenge, 14.30h), el
Divendres, TV L’Hospitalet ens
concurs per a joves emprenedors
ofereix dues cites informatives: el
Generació XXI (dijous, 23, divenresum de l’actualitat dels darrers
dres, 17.15h en reemissió), l’espai
set dies a La setmana (divendres,
sobre meteorologia El temps d’en
22h, diumenge, 19.30h, en reePicó (divendres, 20h, dilluns, 17.45h
missió) i el magazin En primer pla
en reemissió) o l’Infollengües (di(divendres, 22.30h, dissabte, 19h
lluns, 23h) que ofereix informació
en reemissió), amb el recorregut
d’actualitat en 18 llengües.
informatiu de la setmana a L’H i
Els informatius mantenen el
el tractament de l’actualitat en pro
seu horari: L’Info L’H, de dilluns a
funditat.
diumenge a les 21h (24h en reemisLa ‘tele’ forma part de la Xarxa
sió), i l’Al dia, de dilluns a divendres
de TV Locals de Catalunya, per a
a les 14h i les 21.30h, i dissabte i
la qual produeix programes com La
diumenge a les 21.30h.

Informació al Contribuent............................................................................................. F900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica...................................................................................... F93 402 41 51
Línia directa amb l’alcalde........................................................................................... Fajhospi@l-h.cat
Oficina municipal d’Escolarització..............................................................................F93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor..................................................... F93 337 61 62
Oficina municipal d’Habitatge..................................................................................... F93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil.......... F93 260 24 94 F www.espai-jove.net
Planificació familiar.......................................................................................................... F93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat...................................................... F012 Fwww.gencat.cat
Societat L’H 2010............................................................................................................. F93 448 75 90
Tanatori................................................................................................................................F93 262 02 02
Teatre Joventut.................................................... F93 448 12 10  F www.l-h.cat/teatrejoventut
Telèfon de la llum............................................................................................................ F900 28 29 30
Urgències sanitàries............................................................................................................................. F061
Web del comerç................................................................................ Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques................................................................................. Fwww.l-h.cat/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Què li sembla la
implantació de
la sisena hora a
les escoles?

Teresa Vilamajor
secretària

M’ha anat molt bé perquè ara, al
sortir els nens a les 5 de la tarda,
tinc molt més temps. La veritat
és que la implantació d’aquesta
sisena hora no acaba de solucionar el problema de la conciliació
de la vida familiar i laboral però
és un ajut. També tinc sort de
treballar a mitja jornada, si no, no
sé com m’ho faria.

Jesús Ares
comercial

Tinc fills de 7 i 8 anys i la veritat
és que ens ha anat bé. Potser el
problema més gran ha estat més
arribar a un acord que no pas la
seva implantació. A la meva dona
i a mi ens dóna marge per dinar
amb una mica més de tranquil·
litat. Per qüestions de feina jo
porto els nens a l’escola i ella els
ve a buscar a la tarda.  

Cecilia Ariza
funcionària

Tinc una filla de 8 anys que es
queda a dinar a l’escola i estic encantada amb el nou horari perquè
em dóna una mica més de respir.
Suposo que els deu passar el ma-.
teix a les mares treballadores.
M’ajudarà a compaginar millor la
condició de mare amb la feina i
potser ara no hauré de recuperar
tantes hores com abans.  

