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La publicació s’ha consolidat com un dels serveis millor valorats pels ciutadans

L’HOSPITALET. Diari Informatiu
publica l’edició número cinquanta
Amb aquesta edició, L’HOSPITALET. Diari Informatiu
de la Ciutat arriba al número cinquanta. Des que va
veure la llum, l’any 1994, la publicació municipal s’ha
consolidat com un dels principals mitjans escrits de la
ciutat i un dels serveis més valorats pels ciutadans.

L’APUNT

Tres anys
d’història en
paper i tinta
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Cada any, disset edicions
de 100.000 exemplars
L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat publica actualment
17 números anuals, un al mes durant els mesos d’estiu i els que tenen amplis períodes festius (Nadal i Setmana Santa), i cada quinze dies la resta de l’any. La publicació només fa vacances el mes
d’agost. Cada edició té un tiratge

El 77% de
la població
considera
aquest mitjà
satisfactori
El primer
número va
veure la llum
l’octubre de
l’any 1994
de 100.000 exemplars que es distribueixen gratuïtament en els domicilis de la ciutat. El seu format
habitual és de 24 planes, quatre en
color i la resta en blanc i negre,
però en diverses ocasions l’ha augmentat a causa de la demanda publicitària.
Pràcticament des de la seva
aparició, L’HOSPITALET ha aconseguit ser un dels serveis millor valorats pels ciutadans. Una enquesta feta per l’empresa Metra Seis per
encàrrec de l’Ajuntament de entre

JUAN VALGAÑÓN

El 19 d’octubre de 1994, l’Ajuntament de L’Hospitalet va decidir canviar el format i el
concepte del tradicional butlletí municipal per donar llum a un nou projecte, el periòdic L’HOSPITALET.
La publicació adoptava el format
dels diaris i ampliava els seus continguts per difondre no només l’activitat municipal sinó també aquelles informacions que generen altres institucions, el moviment associatiu, els partits polítics, els sindicats, etcètera.
Un dels aspectes més novedosos de la nova publicació és el
tractament de les informacions,
fent servir els recursos que habitualment utilitza la premsa escrita: la fotografia periodística, els infogrames, els recursos gràfics i els
articles d’opinió, tant de gent vinculada a la ciutat com de personalitats externes al municipi que donen la seva opinió sobre la ciutat.

L’HOSPITALET té la redacció a les instal·lacions de La Farga
gener i febrer de 1995, només tres
mesos després d’aparèixer el primer número, posava de manifest
que el 88,9 per cent dels ciutadans
coneixien L’HOSPITALET. Entre
aquests, més del 70 per cent feia
una valoració bona o molt bona de
la publicació.
Al juliol de 1996, una nova enquesta deia que el Diari era un dels
tres serveis municipals millors valorats. El 70 per cent dels ciutadans el considerava satisfactori,
mentre que el 5 per cent mostrava

la seva insatisfacció amb el mitjà.
Al gener d’aquest any, l’empresa municipal La Farga va assumir
la gestió del Diari L’HOSPITALET
i de l’emissora Ràdio L’Hospitalet.
Els professionals de tots dos mitjans formen part d’una redacció
única que elabora tant informacions de premsa com cròniques
radiofòniques. En el futur, els dos
mitjans s’ubicaran en un mateix edifici a Santa Eulàlia per facilitar el
treball conjunt i la rendibilitat dels
seus recursos.

En aquests cinquanta números, L’HOSPITALET ha
publicat notícies que passaran a formar part de la
història de la ciutat, com l’anunci del desmantellament
dels dipòsits de Repsol-Butano de Granvia Sud o el
lliurament de la medalla
d’or als Reis. Des dels projectes que transformaran el
municipi –L’Hospitalet 2010,
la clau del futur o L’Hospitalet pel civisme– a la rica
activitat del món associatiu,
passant per reportatges sobre els principals equipaments de ciutat, com la
Biblioteca Central o el nou
camp de futbol de la Feixa
Llarga, la publicació ha
contribuït a donar a conèixer com es mou i com respira la ciutat.
Per les seves planes
també han desfilat personatges com Miguel Induráin, Núria Espert, Manuel
Campo Vidal, Antoni Ros
Marbà, Narcís Serra o José
María Mendiluce que, a través d’entrevistes i articles
d’opinió, han parlat de la
seva visió de L’Hospitalet i
del seu futur. Tot plegat,
tres anys d’història local
que han passat per la rotativa a través de les pàgines
de L’HOSPITALET.

