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La ràdio i la
televisió de L’H
obren una nova
temporada
La ràdio i la televisió de la ciutat re
prenen el 15 de setembre la nova
temporada després del parèntesi
estival. La televisió consolida
els espais que va estrenar l’any
passat i la ràdio presenta nous
magazins i recupera el format
dels dramàtics, amb l’adaptació
de conegudes obres teatrals.
Les principals novetats a Rà
dio L’Hospitalet es troben de
dilluns a divendres. L’emissora
estrena en la franja de matí dos
nous espais: Tots els matins, de 9h
a 12h, conduït per Anna Rodríguez,
amb producció d’Elisabeth Pavón,
i Déjame que te cuente, de la mà
de Fulgencio López i Ángel León. El
primer ens posa al dia de l’actualitat,
mentre que el segon barreja realitat
i ficció per mostrar-nos el món des
d’una altra perspectiva.
Després dels informatius del migdia, s’estrena Musicat, música en
català, i tot seguit, a les 16h, Fila zero, una col·laboració entre Ràdio L’Hos-
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De 9 a 12h s’estrena Tots
els matins, amb un repàs a
l’actualitat, i Déjame que
te cuente, un programa que
barrejarà realitat i ficció
per veure el món des
d’un altre punt de vista

 italet i el grup Radio Arte que per
p
met posar en antena obres teatrals
adaptades al mitjà radiofònic. Els
oients podran seguir per capítols
obres com West Side Story, Terra
baixa o La vida es sueño. A les 17h
arriba No li donem més voltes, con
duït per Jaume García que, amb el
seu personal estil, ens ofereix les en
trevistes culturals més curioses, entre
d’altres seccions.
La informació torna a les 19h i,

Gabriel Cazado

El 96.3 de la FM estrena magazins i recupera
els dramàtics amb l’adaptació d’obres teatrals

Anna Rodríguez i Elisabeth Pavón, presentadora i productora de Tots els matins

tot seguit, els programes que han
ocupat la franja de tarda-nit les dues
anteriors temporades: Acentos, amb
Antonio Menchón, el magazin local
El Mirador, l’esportiu Temps Afegit
(que es torna a emetre cada matí a
les 8h) i Etnika, conduït per Carlos
Pulido. El cap de setmana es mante
nen espais ja clàssics, Món obert,
Bad music –enguany en coproducció
amb COMRàdio–, Clàssics del rock,
La nostra festa, House planet, Temps

afegit edició diumenge i Los toros, a
més de les transmissions esportives.
Per la seva part, Televisió L’Hos
pitalet manté en antena de dilluns a
divendres a les 13h el magazín Estació central, dirigit per Ainhoa Son
rosal. Les nits, a les 22h en primera
emissió, tornen els espais temàtics:
L’H en joc, dilluns; L’H Educa i L’H 416
(dedicat al món associatiu), dimarts;
els concerts d’Indirecte, dimecres;
l’actualitat cultural de l’Imperdible,

dijous, i Bad music, per a la Xarxa
de Televisions Locals de Catalunya,
divendres. També per al conjunt de
televisions locals posa en antena, a
les 23h, de dilluns a dimecres, La cua
del dia. Els informatius locals mante
nen l’horari, a les 14.15h i a les 21h,
amb diverses reemissions. La resta
de la programació es completa amb
espais divulgatius i d’entreteniment
de la Xarxa de Televisions Locals.
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