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Què li semblen les
activitats i serveis
que els ofereix el
saló FiraGran?

Práxedes Asín
jubilada

Òscar Milla, Bernat Monzó, Jordi Mèlich, Montse Maneja i Enric Gil

La ràdio i la televisió de
L’H, un equip poliesportiu

És el primer cop que vinc a FiraGran i hi he vist coses que m’han
agradat, com les proves d’audició.
També m’agradaria fer un curs
d’informàtica i n’he demanat informació, i tai-txi, alguna cosa de
gimnàstica que sigui suau. Ara visc
sola i no vaig a cap casal, m’han
donat informació del de Sant Jo
sep i m’agradaria anar-hi.

Els mitjans audiovisuals fan seguiment de l’esport local
La ràdio i la televisió de L’Hospitalet
segueixen de molt a prop l’actua
litat esportiva de la ciutat. Si par
léssim d’un equip de futbol, la se-.
va redacció esportiva podria ser el
jugador número 12.
A la ciutat competeixen molts
clubs de futbol. La ràdio i la televisió de L’Hospitalet segueixen tots
els equips, de Primera a Tercera
Regional, masculí i femení, i els de
base. El CE L’Hospitalet, a la Ter-.
cera Divisió, n’és el referent.
Un altre dels esports més se-.
guits és el bàsquet. En les emissions de ràdio i televisió hi són
presents tots els clubs, amb re
presentació a totes les categories
territorials catalanes, masculines,
femenines i de base. El CB L’Hos-.
pitalet, a la lliga LEB-Plata, és el
pal de paller del bàsquet hospita
lenc.
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gabriel cazado

Noves obres del Fons Estatal
d’Inversió Local iniciades:
n El Centre-Sant Josep-Sanfeliu.
Remodelació dels carrers de Di-.
goine, de la Talaia, de les Roselles, de Provença, de Roca Umbert, de Santa Anna, de la Casa
Nova, de Vilumara, de Girona,
de la Mare de Déu de la Mercè,
de Juan de Toledo, de l’Estrella,
d’Enric Prat de la Riba, de Bernini, de l’Aviació i de l’Atmetller i
l’avinguda Carrilet.
n Collblanc-la Torrassa. Remodelació dels carrers del Dos de
Maig, de Llavinés, de Estruch, de
l’Atlàntida, de Mercader, de Sort,
de Rius i Carrió, de Salvador Seguí, de Claret, de Cinca i de Besa,
i passatge Xiprer.  
n Santa Eulàlia. Remodelació
dels carrers de la Igualtat, de Cas
telao, del Comerç, de General
Prim, d’Àngel Guimerà, de Muns
i de Santiago Rusiñol
n La Florida. Remodelació del
carrer del Pintor Mestre Castellví.
n Pubilla Cases-Can Serra. Remo
delació dels carrers de Peníscola,
de Empecinado i carretera d’Esplugues, i urbanització pl. de la
Moncloa.
n Bellvitge. Reurbanització tram
final de la rambla de la Marina.
Fi d’obres: 2009
n Construcció estació Metro L9
Provençana (Santa Eulàlia). Final
previst: 2011.
n Ampliació pas inferior Riera
Blanca i reurbanització (Sta. Eulà-.
lia-la Torrassa). Final previst: estiu
del 2009. Afectació viària
n Construcció intercanviador
Metro L1 i L9 i aparcament a l’a-.
vinguda de Catalunya (la Florida). Final previst: 2011. Afectació viària
n Nou vestíbul estació Can Vida
let L5 del Metro (Can Serra). Fi-.
nal previst: tardor 2009. Afectació viària
n Nova estació Ernest Lluch L5
Metro carretera Collblanc (la Flo-.
rida). Final previst: primavera
2010. Afectació viària
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Recollida de
mobles
93 338 07 45

El seguiment dels mitjans lo-.
cals també arriba a l’atletisme, el
waterpolo, la natació, la natació
amb aletes, el futbol sala, el futbol americà, el rugbi, el beisbol, el
softbol, la petanca, el voleibol, el
tennis taula, els escacs, el karate,
el taekwondo, el motociclisme, el
twirling, la gimnàstica i el tennis,
entre d’altres.
n ‘Temps afegit’, a Ràdio L’H
És el programa d’esports de
Ràdio L’Hospitalet. S’emet de dilluns a divendres a les 22h (amb
reemissió a les 8h), i el diumenge
n’hi ha un especial de 21h a 23h
amb els marcadors de la jornada,
sota la coordinació de Jordi Mèlich, amb Òscar Milla i Enric Gil a
la redacció, i la col·laboració de
d’Alba Llacuna, d’Andrés Rubio i

de Javier Espinosa. La ràdio també transmet en directe els partits
del CE L’Hospitalet i del Torrons
Vicens CB L’Hospitalet. Francesc
Aznar, Ramon Colet i Albert Fernández en són els narradors.
n ‘L’H en joc’, a la televisió
És la cita setmanal de l’esport
a la Televisió de L’Hospitalet. Els
dilluns a les 22h fa un exhaustiu
repàs del cap de setmana amb
les millors imatges, els seus protagonistes i tots els marcadors.
Editat i produït per Montse Maneja i Bernat Monzó, i copresentat
amb en Jordi Mèlich.
Les tertúlies de futbol i bàsquet, l’espai de l’esport escolar
i la interrelació amb els oients
completen l’oferta esportiva de la
ràdio i de la televisió de la ciutat.
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Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Justo Ballano

Casal d’Avis de Pubilla Cases

Sóc president del Casal de Pubilla
Cases i ja he vingut a diverses
edicions. El Casal ha fet un taller de
manualitats, ha actuat la rondalla i
també altres grups de l‘entitat, i a
més participem en la primera jornada del Consell de la Gent Gran de
L’Hospitalet. Està molt bé, l’any passat hi havia pocs estands i activitats,
però enguany l’han ampliat.

Jesús Batet

membre del Consell de la Gent Gran

Estic al Consell de la Gent Gran de
L’H i sempre visito FiraGran, tant a
la ciutat com quan s’ha fet fora. El
saló em sembla molt bé però crec
que hi hauria d’haver més activitats
que no fossin tan propagandístiques, com consells i informació
sobre pensions, funcionament dels
casals, etc. Som grans, però seguim formant part de la societat.   

