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DIARI DE L’HOSPITALET 16 de setembre del 2013

Comunicació. S’incorporen espais d’entrevistes a hospitalencs, de resum informatiu i d’agenda de cap de setmana

Nous programes a la graella
de Televisió L’Hospitalet
La nova temporada de
Televisió L’Hospitalet
arriba amb més
producció pròpia i amb
més hores d’emissió
Som L’H és un dels programes que
TV L’H estrena aquesta temporada
2013-1014. Es tracta d’un espai
d’entrevistes quinzenals amb personatges de la ciutat que tenen històries per explicar o que destaquen
en alguna disciplina.
Els hospitalencs podran partici
par en aquestes entrevistes formulant preguntes a través del portal
lhdigital.cat o dels perfils de Face
book o Twitter. El nou programa
s’estrenarà a l’octubre.
El Resum informatiu setmanal
és una altra novetat. S’emet els
caps de setmana i compta amb una
selecció de les notícies més destacades de la setmana.
Televisió L’Hospitalet també vol
donar més protagonisme a l’agenda d’activitats Pren-ne nota. En
aquesta nova temporada, amplia la
durada diària a cinc minuts. També
s’emet els caps de setmana amb

incorpori la retransmissió dels plens
municipals, en directe a través
L’Hdigital i, en diferit, a la TDT.
D’altra banda, la programació
inclouespais temàtics de la Xarxa de
Televisions Locals. Efectes positius,
sobre qualitat de vida; El problema
de Gettier, de ciència i coneixement;
El cercle virtuós, d’economia; El
temps oportú, d’oci; Cultura’t de
cultura i música; i Passejant per Catalunya, de rutes culturals.

Laura Alsina presenta l’agenda d’activitats ‘Pren-ne nota cap de setmana’ des dels equipaments de L’H

una edició especial que ofereix in
formació sobre totes les activitats
que es poden realitzar els dissabtes
i els diumenges a L’Hospitalet i que
també avança propostes lúdiques i

culturals per a la següent setmana.
Televisió L’Hospitalet vol donar
encara més presència als ciutadans, els veritables protagonistes
de la informació. Per aquest motiu

amplia a 5 minuts la durada dels
seus programes de reportatges (En
5 minuts, Qui som, què fem?), per
aprofundir més i millor en els temes.
També és previst que TV L’H

Més hores d’emissió
La nova temporada incorpora 20
ho
res més d’emissió, passant de
130 a 150 hores. S’obre una franja d’emissió al migdia, de 14 a 16
hores, amb el bloc L’H Actualitat
(L’Informatiu, En 5 minuts, Qui som,
què fem?, Pren-ne nota) i programes temàtics de La Xarxa.
Als vespres, s’avança 30 minuts
l’inici de la programació (19 hores),
amb l’emissió del programa educatiu
de manualitats en anglès Kids Club.
També s’ampliarà els caps de setmana, de 9.30 a 24 hores, amb redifusions dels millors programes de
la setmana, el nou resum informatiu,
Kids Club i el Pren-ne nota cap de
setmana. y

Medi Ambient. La Setmana de la Mobilitat Sostenible fomenta fins al 30 de setembre el transport no contaminant

La ciutat es proposa millorar la
qualitat de l’aire que respirem
Un any més, L’Hospitalet se suma a
la Setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible, que enguany convoca
activitats del 15 al 30 de setembre
sota el lema Aire net - Fes el pas!
L’objectiu és conscienciar la ciutadania perquè deixi el cotxe a casa i
triï altres transports més saludables i
respectuosos amb el medi ambient.
El programa d’actes comença al
tancament d’aquesta edició amb la
vuitena Pedalada popular. Li seguirà

el 19 de setembre el tradicional BiciEsmorza que premia els ciclistes
que circulin pels carrils de la rambla de la Marina i de la Granvia. El
22 de setembre tindrà lloc una de
les novetats d’enguany: Vine a fer
història amb el transport públic de
L’H, durant el qual es convida els
ciutadans a portar el seus vehicles
i demostrar quan espai s’alliberaria
si viatgessin en bus. El mateix dia
hi haurà activitats de la Guàrdia Ur-

bana, dels Voluntaris de Protecció
Civil i dels Amics del Ferrocarril a la
rambla de la Marina.
El programa d’actes segueix
amb la Cursa de transports metropolitana, una pedalada escolar, una
altra pel Baix Llobregat, una jornada
tècnica i una altra novetat, la Caminada popular per la mobilitat el 28
de setembre amb dos recorreguts
de diferent dificultat, un de 10 km i
un altre de 18 km. y

BiciEsmorza 2012 en el qual col·labora l’entitat La Saboga

arxiu

