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Ràdio Mollet premia l’obertura de l’Hospital
Sociosanitari com a la notícia més destacada del 2013
L’emissora municipal Ràdio Mollet va celebrar ahir, dia de Sant Vicenç, la
festa del seu 33è aniversari. Com és habitual, es van lliurar els guardons a
la Notícia i Micròfon de l’Any 2013, al fet i la persona més destacada de
l’any.
L’obertura de l’esperat nou Hospital Sociosanitari, el passat mes de novembre,
s’ha endut el guardó a la Notícia de l’Any 2013. El president de la Fundació
Sanitària Hospital de Mollet, Martí Fabré, el director de l’Hospital, Jaume Duran,
i l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, van recollir aquest guardó.
El Micròfon de l’Any, a la persona de la ciutat que durant el 2013 ha destacat
més, s’ha lliurat a Albert Isern, soci cofundador de l’empresa Bismart, que el
2013 va rebre bel premi a Millor Partner de Microsoft.
Pel que fa als reconeixements que es lliuren a persones o entitats, Ràdio Mollet
va distingir els Castellers de Mollet per haver recuperat el 4 de 7; a la Coral El
Clavell pel seu centenari; a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats pel
projecte “Dones d’aigua”; i a Charo García, membre del Centro Cultural
Andaluz, que fa més de 8 anys que condueix el programa que l’entitat fa a
l’emissora.
Els joves del Centre d’Estudis Mollet que col·laboren amb Ràdio Mollet amb el
programa L’edat del pavo van ser els encarregats d’amenitzar la festa amb
dues intervencions en clau d’humor.
Adjuntem fotografies del lliurament de la Notícia i Micròfon de l’Any i una foto
de grup de tots els guanyadors.
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