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Creu que s’ha de
sancionar els que
falsegen el padró
per triar escola?

Sandra Sastre

Aurora Antón i Candela Figueras són les presentadores de L’H al dia

mestra

‘L’H al dia’, el nou informatiu de Televisió
de L’Hospitalet, al migdia i al vespre
La Televisió de L’Hospitalet ha estrenat nous informatius amb L’H
al dia, que s’emet a les 14h de
dilluns a divendres i a les 21h tota
la setmana. L’edició������������
del �������
migdia�
consta de 15 minuts d’informació
local, seguits d’un recull de l’ac
tualitat nacional i internacional.
Al vespre, 1 hora dedicada a l’ac-.
tualitat de L’Hospitalet ������������
i a les no-.
tícies de Catalunya, Espanya i el
món.
Amb aquesta proposta, L’H
al dia esdevé un espai imprescindible per conèixer tot allò que
és actualitat a L’Hospitalet, amb
informacions a peu de carrer, des

Cada dilluns, informació
sobre les obres a
la ciutat a les 21.20h
L’oferta informativa de la televisió
s’amplia amb una agenda detallada de les obres que s’executen
a la ciutat, que s’emetrà cada di
lluns a les 21.20h per informar la
ciutadania davant el gran nombre
de projectes i millores urbanísti
ques que es duran a terme enguany.
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ENQUESTA

gabriel cazado

n Urbanització zona verda Sanfeliu (Sanfeliu). Final previst:
estiu del 2009
n Construcció estació Metro L9
Collblanc (Collblanc-la Torrassa).
Final previst: 2011
n Construcció estació Metro L9
Gornal. Final previst: 2011
n Construcció estació Metro L9
Provençana (Santa Eulàlia). Final
previst: 2011
n Millora travessera Collblanc
(Collblanc-la Torrassa). Final previst: primavera del 2009
n Ampliació pas inferior Riera
Blanca i reurbanització (Sta. Eulà-.
lia-la Torrassa). Final previst: estiu del 2009. Afectació viària
n Construcció rotonda carrer
Ciències/av. Joan Carles I (Districte Econòmic). Final previst:
abril del 2009
n Instal·lació d’ascensor per accedir a la passarel·la de Rambla
Just Oliveras, entre Centre i Can
Serra. Final previst: desembre
del 2009
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
n Urbanització de l’entorn de la
Torre Barrina al parc de la Marquesa (Collblanc-la Torrassa). Fi-.
nal previst: abril 2009
n Reurbanització c. Granollers
(Pubilla Cases). Final previst: pri
mer trimestre 2010
n Urbanització aparcament Fira
(Districte Econòmic). Final previst: desembre del 2009
n Obres compensació traçat
AVE a càrrec d’Adif en diferents
punts dels barris del Gornal, San-.
ta Eulàlia i Sant Josep. Final previst: desembre del 2009
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Recollida de
mobles
93 338 07 45

del lloc de la notícia i en contacte
directe amb els seus protagonistes. A més, recull un ampli ventall
de temàtiques com educació,
salut, economia, política, esports,

cultura, entitat s,
barris, etc.
Segons la di
rectora de Mitjans
de Comunicació,
Anna Esteve, “els
informatius de la
Televisió de L’Hos
pitalet són exponents de la informació de proximitat, un reflex de
l’activitat ciutadana i un aparador
de la vida local, sense deixar
de banda la resta de continguts
d’àmbit general que també són
d’interès per als espectadors”.

El tinent d’alcalde
d’Educació, entrevistat
al programa ‘L’H Educa’
Lluís Esteve participarà en el programa que s’emet el 31 de març
a les 22h (reemissió 1 d’abril,
15h; dia 4, 10h, i dia 5, 19h),
coincidint amb la preinscripció
escolar, i parlarà sobre la necessitat de noves places o les mesures
per distribuir els alumnes nouvinguts matriculats������������
a ���������
mig curs.

Nou horari del magazine
‘Estació central’,
que s’avança mitja hora
Estació Central, l’espai d’entrete
niment, informació, entrevistes
i actualitat que la Televisió de
L’Hospitalet emet de dilluns a di
vendres canvia d’horari i avança el
seu inici a les 12.30h. Aquest ma-.
g azine, conduït per Ainhoa Sorrosal, és el punt de referència
televisiu dels matins a la ciutat.   
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Convivència
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Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Potser és una mesura justa, però
també els pares hem de tenir
la llibertat de poder triar escola,
i ens trobem que ens assignen
l’escola més propera, que potser
no ens agrada. Per tant, entenc
les famílies que volen, amb una
decisió lliure i pensada, poder triar
l’escola, cosa que amb les normes
d’ara no sempre es pot fer.

Silvia Fernández
perruquera

Fins a cert punt em sembla bé perquè els que viuen prop de l’escola
han de tenir-hi més dret que els que
en viuen lluny. Però de vegades,
pels avis que han d’anar a buscar els
nens, intenten que vagin a escola a
prop de casa seva. És complicat i és
difícil posar-se d’una banda o d’una
altra. Cadascú té la seva excusa o el
seu problema.

Pilar Moreno

mestressa de casa

Ho veig bé. Al meu barri, Bellvitge,  
hi ha molts pares que han d’anar
fora per això, perquè les àvies em
padronen els nens a casa seva.
No ho veig just. Si els pares volen
escollir és la seva responsabilitat
veure les escoles que tenen al seu
barri. Jo he tingut 3 fills i m’he buscat la vida. No podem perjudicar la
gent per un interès personal.

