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nova Programació infantil a tv L’Hospitalet

ENQUESTA

Pensa gastar-se
per Nadal els 600
euros que diuen
les estadístiques?

foto cedida per tv l’hospitaleet

Què? Non, ninot de la ‘tele’
Entre el 18 de desembre i el 7 de gener, Televisió de L’Hospitalet amplia
la seva programació infantil i juvenil amb motiu de les vacances escolars
nadalenques. De dilluns a divendres, a les 14.15 i a les 18h, i els caps
de setmana, a les 17h, la ‘tele’ emet programes especials de més
durada sobre el personatge Què? Non. Es tracta d’un peculiar ninot,
dibuixat per un nen, que pren vida quan el seu autor no el pot veure.
Què? Non explica als més petits, especialment a aquells d’entre els 4
i els 9 anys, els descobriments de la vida i el perquè de les coses. El
programa és una idea de la productora Benecé per a la Xarxa de TV
Locals. Juntament amb aquests capítols, s’emeten els dibuixos animats
Ba-Ba, per a menors de 4 anys, i l’espai per a adolescents ESO, adreçat
a joves d’entre els 13 i els 16 anys. A més de la programació infantil,
aquest Nadal, la Televisió de L’H emetrà pel·lícules els festius i diversos
concerts enregistrats en directe, entre d’altres programes especials.

/

Núria Almeida

auxiliar d’infermeria

No crec que arribi als 600 euros,
potser serà la meitat perquè tinc
poca família, només pares, ger
mana i cunyat. Els diners que em
gasti sols seran per regals perquè
el menjar el compra la meva ger
mana. A mi m’agrada regalar coses
útils i no bajanades, perquè, ja
que em gasto els diners, com a
mínim que es pugui utilitzar.

Moment de la presentació del llibre

La UGT presenta el llibre
‘Tenim els mateixos drets’
La publicació analitza els drets laborals de les persones amb dis
capacitat. Està estructurada en 22 capítols i tracta aspectes com el
concepte jurídic laboral del col·lectiu; els principis d’igualtat i no-dis
criminació; la conciliació familiar i laboral, i la negociació col·lectiva
sobre condicions de treball específiques. El secretari general de la
UGT de Catalunya, José M. Álvarez; el coordinador de la UGT de L’H,
J. Antonio Franch, i el tinent d’alcalde Mario Sanz van participar-hi.
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El primer fons bibliogràfic i discogràfic dedicat al blues i a la
música afroamericana s’ha inaugurat a la Biblioteca Central
Tecla Sala. Ha estat una iniciativa del Centre Cultural Collblancla Torrassa, responsable de
l’organització del cicle Blues
& Boogie, i de la Societat de
Blues de Barcelona. El fons, que també promourà audicions,
tertúlies i conferències, s’ha obert amb més de 130 títols entre
materials audiovisuals i publicacions impreses. Pròximament,
s’hi afegirà una col·lecció d’un centenar de CD.
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Encara no m’ho he plantejat però
em gastaré més diners amb obsequis que amb el menjar per
què, a més dels regals de Nadal,
a la família n’hi ha que complei
xen anys. La veritat és que sóc
bastant generós i regalo sorpre
ses i capritxets, però és que tam
bé és el meu ‘cumple’ i m’agrada
que siguin recíprocs.

Flora Piquer

mestressa de casa

Espero no arribar a la quantitat
de les estadístiques però suposo
que entre regals i menjar... potser
arribaré a la meitat. Com que hi
ha quitxalla també s’han de com
prar joguines i, a la família, cada
vegada hi ha més infants. Així
que els més grans ens confor
mem amb un detallet. Les festes
les passem en família.

