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La Televisió
de L’H amplia
la programació
a 24 hores
La Televisió de L’Hospitalet
amplia aquest mes de febrer
la seva programació a les 24
hores del dia, amb l’estrena de
nous programes de contingut
informatiu, de servei públic, culturals i d’entreteniment. Entre
les estrenes destaca el magazín que s’emet en directe de dilluns a divendres de 13h a 15h,
del qual la televisió oferirà resums en altres franges horàries
i una selecció del més destacat durant el cap de setmana.
El magazín Estació central és
una de les propostes més destacades de la nova programació. L’espai
està conduït per Laura Catalán i inclou l’informatiu general Al dia i un
resum de les notícies locals de la jornada. El programa, que s’emet en
directe de 13h a 15h i del qual s’ofereix un resum a les 20h i un especial dels millors moments el cap de
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setmana, presenta a més entrevistes
d’actualitat i espais de servei públic
sobre civisme i convivència, medi
ambient, salut, història o llibres.
La nova programació de Televisió L’Hospitalet manté l’informatiu
de les 9 del vespre, que es podrà
veure també durant la nit i a primera
hora del matí. A les 22h s’emeten
programes de diferents temàtiques:
dilluns, l’esport a L’H en joc; dimarts,
A prop, amb entrevistes a persones
destacades de la vida local i a as
sociacions; dimecres, l’Indirecte presenta concerts enregistrats a la ciutat; dijous, l’Imperdible ens acosta
a l’actualitat cultural, i divendres,
Càmera lenta ens comenta les estrenes cinematogràfiques de la setmana i dóna pas a l’emissió d’una
pel·lícula.
La ‘tele’ de la ciutat continua produint el programa Bad Music amb
l’Associació Cultural Bad per a la Xar-
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Informatius, espais de servei i cultura

Laura Catalán és la conductora del programa Estació Central

El magazin Estació central
ofereix actualitat i serveis
de dilluns a divendres

Les nits de divendres i
dissabte es dediquen a
l’emissió de pel·lícules

xa de Televisions Locals (divendres,
1.30h i diumenge, 20h) i aquesta
temporada contribuirà també a la
programació de les emissores catalanes amb el programa La cua del
dia (de dilluns a dijous, 23h), un
late night conduït per Xavier Muixí
que tractarà l’actualitat general en
to distès i irònic.
Entre les novetats de la programació destaca també l’ampliació
de la franja infantil que a més de
l’emissió habitual a les 18.30h de
dilluns a divendres es podrà veure

també a les 7.30h del matí i a les
8.30h els caps de setmana. Aquest
espai inclou Què? Non, per a infants
de 4 a 9 anys, i ESO, per a joves de
10 a 16, i a més iniciarà una sèrie
de reportatges sobre l’activitat de
les escoles de L’Hospitalet sota el
títol Hospi nens. Els caps de setmana es mantenen les transmissions
esportives d’XS-Esports, la pel·lícula
dels dissabtes, la crítica televisiva de
Telemonegal i els culturals Doc’s i
DO produïts per la Xarxa de Televisions Locals. # redacció

