CULTURA

9 de setembre del 2002

PROGRAMACIÓ TV L’HOSPITALET
SETEMBRE
Caps de setmana de cine
(divendres, 24 h, diumenges, 16.30 h)

➠
➠
➠

➠

Kevin Costner a Los caballeros de Stacy

Temes del dia

Divendres 13. Casado con todas (1990, color, comèdia.
Director: Baz Taylor, intèrprets: Judge Reinhold, Casey
Siemaszko). Divertida comèdia a l’estil francès d’embolics
matrimonials.
Diumenge 15. Duelo en el fondo del mar (1953, color,
ciència ficció. Director: Robert D. Webb, intèrprets: Robert
Wagner, Gilbert Roland). Del director de Terra de Violència.
Divendres 20. Juan nadie (1938, b/n, drama. Director:
Frank Capra, intèrprets: Gary Cooper, Barbara Stanwych).
Dins el seu estil roosveltià, de tradició en el cinema nordamericà, Frank Capra ens presenta en aquesta pel·lícula l’individu en lluita amb un grup de poder. Ho coprotagonitzen de manera perfecta Gary Cooper i Barbara
Stanwyck.
Diumenge 22. Los caballeros de Stacy (1983, color, drama. Director: Jim Wilson, intèrprets: Kevin Costner, Andra
William). Un Kevin Costner molt jove, compromès amb el
seu paper, apareix en aquest drama dirigit per Jim Wilson, i
a on comparteix protagonisme amb Andra William.

(reemissió *)

➠ Tots els dilluns, actualitat esportiva
➠ Dimarts 10. 10 anys d’Akwaba*
➠ Dimecres 11. Pensament únic*
➠ Dijous 12. Droga de disseny*
➠ Divendres 13. Joves i política*
➠ Dissabte 14. Can Pi: records d’un barri*
➠ Diumenge 15. Resum de la setmana*
➠ Dimecres 18. Mites eterns
➠ Dijous 19. Comença l’espectacle
➠ Divendres 20. Què li passa a la terra?
➠ Dissabte 21. Taxistes
➠ Diumenge 22. Resum de la setmana
Horari d’emissions: de 14 a 16.30 i de 19.30 a 24h, de dilluns a diumenge
Si encara no sintonitzes el canal 37 UHF, truca’ns al 901 500 015

PROMOCIONS CANAL-H

Un abonament per a l’Hospi
El portal de L’Hospitalet a Internet, Canal-h, i el Centre
d’Esports L’Hospitalet han sortejat entre els socis del
mitjà digital de la ciutat un abonament per seguir l’Hospi
la temporada 2002-03. El guanyador ha estat Sergio
González (a la foto amb el president del club de futbol,
Miguel García), que podrà assistir a l’Estadi Municipal
per seguir els partits de l’equip a la Segona Divisió B.
Per ser soci de Canal-h només heu de visitar l’adreça
www.l-h.es i donar-vos d’alta com a socis del Club L’H.
L’únic requisit és estar empadronat a la ciutat. Rebreu
un carnet acreditatiu amb el qual podreu participar en
diverses promocions. A més, disposeu de 20 Mb per
penjar la vostra pàgina web, entre altres serveis.

Programes
(reemissió *)
➠ Dimecres 11, 23h. La ciutat. La gent gran a L’Hospitalet:
quines són les seves necessitats i
de quins serveis i ajuts disposen?
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la nova pàg ina
web de Ràdio
L’Hospitalet que
l’emissora municipal ha estrenat
l’any del seu vintè aniversari. La
trobareu a www.lh.es, a l’apartat de
webs municipals.
Inclou la programació, informació
sobre els programes i els seus professionals, i la
seva història.

L’exposició del fotògraf
hospitalenc Joan Chamorro a la Casa Ametller (passeig de Gràcia,
41, Barcelona) titulada
Un dia amb Gaudí: Esclat a la Sagrada Família. La mostra recull
les fotografies realitzades per Chamorro a
principis de juliol durant el pirotècnic inclòs
en les actes convocats
per l’any Gaudí. L’exposició es va inaugurar el
dia 3 i romandrà oberta fins al 30 de setembre.

