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8 d’abril del 2019
DIARI DE L’HOSPITALET

Les Festes,
des dels
Mitjans de
la ciutat
La festa major de
L’Hospitalet es podrà
seguir en els Mitjans de
comunicació municipals
Els Mitjans de comunicació de L’Hospitalet realitzaran, un any més, un

desplegament especial per informar
la ciutadania del desenvolupament
de les Festes de Primavera. Aquest
esforç de servei públic comença ja
amb aquesta edició especial del Diari de L’H, que conté tota la programació i els aspectes més destacats
dels actes, però tindrà el seu punt
neuràlgic en l’estand que Televisió
L’H instal·larà a la plaça de l’Ajuntament durant els dies de més activitats de les Festes.
Des d’allà s’emetran diversos
programes informatius i especials.
Entre aquesta programació televisi-

Programació especial a
TV L’H, seguiment
a LHdigital.cat i
monogràfic del
‘Diari de L’H’
va, cal destacar l’emissió en directe
del pregó i del toc d’inici, el dijous
25 d’abril, a partir de les 19.30h.
Aquest plató festiu també allotjarà dos programes especials, dissabte 27 (a partir de les 17.30h)
i diumenge 28 (a partir de les
11.30h), amb reportatges, entrevistes i notícies al voltant del programa
de festes. El dia 28, a més, la redacció estarà atenta al desenvolupament de la jornada d’eleccions
generals, que coincideix amb l’últim
dia de les Festes.
Al portal d’internet LHdigital.
cat, hi haurà un espai especial per
allotjar la informació rellevant que
es generi aquests dies. En aquest
format tindran cabuda les notícies,
els vídeos i les fotografies. y

Directe, pl. de l’Ajuntament
Dijous, 25 d’abril, 19.30h
yyy Transmissió del pregó de
‘El Sevilla’
yyy Toc d’inici
Divendres, 26 d’abril,
19.30h
yyy Emissió de l’Informatiu
Dissabte, 27 d’abril, 17.30h
yyy Programa especial
Diumenge, 28 d’abril,
11.30h
yyy Programa especial
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)
Més info: www.lhdigital.cat

L’estand de Televisió L’H, amb les presentadores Anna Rodríguez i Laura Alsina, en les Festes de 2018

