13 d’abril del 2015
DIARI DE L’HOSPITALET

Pregó i toc d’inici, en directe per la
Televisió de L’Hospitalet i L’Hdigital
Els Mitjans de Comunicació de la ciutat
s’aboquen un any més a les Festes de
Primavera amb continguts especials
La Televisió de L’Hospitalet i el portal multimèdia L’Hdigital han preparat continguts i cobertures especials amb motiu de les Festes de
Primavera perquè tota la ciutadania
pugui gaudir-ne. Destaca l’emissió
en directe el 23 d’abril de L’Informatiu des de la plaça de l’Ajuntament,
seguit del pregó d’Antonio Orozco i
del toc d’inici.
A partir d’aquesta setmana, els
mitjans ja escalfen l’ambient per
a les festes. La televisió emet reportatges sobre les convocatòries
anteriors i el portal L’Hdigital ha
obert una secció especial on es
poden trobar l’agenda de les festes,
fotografies i vídeos de passades
edicions. També hi serà aquesta
edició especial del Diari de L’HOSPITALET.
El 23 d’abril, diada de Sant Jordi
i inici de les festes, el plató de L’Informatiu de la Televisió de L’Hospitalet es traslladarà a la plaça de

l’Ajuntament per informar en directe
de l’actualitat del dia. Des d’allà
també s’emetrà una agenda per
anunciar els principals actes de
les festes i, tot seguit, s’oferirà la
transmissió en directe del pregó del
cantant de la Florida i l’espectacle
del toc d’inici, amb l’exhibició de
les entitats de la cultura tradicional
catalana. Aquesta programació
especial es podrà veure també en
streaming per L’Hdigital i a través de
l’app dels Mitjans de Comunicació.
Fins al 26 d’abril, de dijous a
diumenge, la televisió de la ciutat i
el portal multimèdia faran un seguiment especial de les festes, amb
vídeos, fotografies i notícies, que
s’aniran publicant al llarg de tot el
dia. Si no sou a casa, les podreu
seguir a les xarxes socials Facebook
i Twitter, i amb l’aplicació per a dispositius mòbils (lhdigital, d’accés
gratuït a Google Play i per a sistema
Android).
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Dijous, 23 d’abril,
a partir de
les 19.30h des
de la plaça de
l’Ajuntament
yyy L’Informatiu en
directe
yyy Agenda amb el
més destacat de les
Festes de Primavera
yyy Transmissió en
directe del pregó
d’Antonio Orozco
yyy Toc d’inici amb
exhibició de les
entitats de L’H
En directe al canal de TDT de
la Televisió de L’Hospitalet,
per internet a L’Hdigital
i a l’app dels Mitjans de
Comunicació de L’H (lhdigital)

Pluja de confeti a la plaça de l’Ajuntament l’abril de l’any passat

Consulta www.lhdigital.cat

concurs

Els Mitjans de Comunicació de
L’Hospitalet et conviden a anar als
concerts de les Festes de Primavera i sortegen 3 entrades dobles per
a Rosario, 3 entrades dobles per a
Siniestro Total i MClan i 2 entrades
dobles per a Gemeliers.
Per participar-hi, només cal que
ens enviïs un vídeo on ens expliquis
què és el que més t’agrada de les
festes. Pots enviar-lo per correu
electrònic, per WhatsApp o publicar-lo en els nostres perfils de
Facebook i Twitter. Trobaràs la informació sobre el concurs a www.lhdigital.cat. Bona sort i bones festes!

fotos cedides per The Project

Vols guanyar entrades per als concerts de les festes?

Els mitjans sortegen entrades per als concerts de Rosario, Gemeliers i Siniestro Total i MClan
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L’opinió d’aquesta publicació s’expressa
només a l’editorial. La resta dels articles
de la secció Opinió són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics
responsables dels continguts i de
les imatges dels anuncis publicats.

