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El Diari L’HOSPITALET
s’estrena a tot color
en aquesta edició
La publicació s’adapta als nous sistemes d’impressió
L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat, la publicació
municipal que edita La Farga
SA, s’imprimeix des d’aquesta edició 129 a tot color.
Amb aquesta millora en la
qualitat d’impressió, el periòdic de la ciutat ofereix una
imatge més atractiva potenciada per la nova maquetació estrenada l’abril del
2002.
Des de la seva primera
edició, publicada l’octubre de
1994, L’HOSPITALET només podia imprimir 4 pàgines fixes a color: portada, contraportada i les
dues pàgines centrals. Qualsevol
modificació estava condicionada
pel procés i les màquines d’impressió. Ara, la publicació s’ha
adaptat als nous sistemes que
permeten agilitzar el procés previ
a l’entrada en màquines i utilitzar
rotatives que accepten tiratges
sencers a color. Desapareix la filmació de pel·lícules per cada pà-
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Imatge que mostra el canvi a color de la maqueta

gina i els continguts, que s’elaboren en suport informàtic, passen directament per procés químic a les planxes de la rotativa
per imprimir.

El canvi a color ha comportat
també variacions en les mides
habituals de la publicació que incrementa alguns centímetres el
seu format. # REDACCIÓ

Los ganaderos pueden acudir hasta el mes de marzo a la
Escuela Ecuestre de L’H para fecundar a sus yeguas con los
tres nuevos sementales que el Ministerio de Fomento pone
a su disposición. Dos de los caballos sementales son de
pura raza española, Brasil VI y Gel, y el tercero, llamado
Gadames, es árabe. Los
dos centros escogidos por
el Ministerio de Fomento,
la Escuela de Capacitación Agraria de la Remunta y la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra, organizan
remontas con las yeguas que los ganaderos de toda Cataluña quieran llevar para mejorar su cabaña. En L’H se llevarán a cabo remontas tradicionales mientras en Bellaterra
se utilizará la inseminación artificial.
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