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Ràdio Mollet estrena la programació d’estiu el proper
dilluns
Del 23 de juny al 21 de setembre l’emissora municipal Ràdio Mollet emetrà
la programació d’estiu. Enguany com a novetat hi ha els programes: Més
o menys art, Lampedusa, Mollet de vinil i El mosaic.
Com és habitual, l’emissora municipal estrena programació d’estiu, tot
coincidint amb la celebració de Sant Joan. Entre les novetats d’enguany,
trobem el programa Més o menys art, conduït per Vanesa Avilés i Anna
Comadran, sobre l’evolució dels museus i les grans col·leccions d’art, així com
nous moviments artístics. Més o menys art s’emetrà els dimarts, a dos quarts
d’una del migdia.
Les altres propostes de producció pròpia són programes musicals. Així trobem
Lampedusa, els dimecres a les 9 de la nit, on es barreja música i filosofia, de la
mà del molletà Raül Mena. Un altra novetat és Mollet de vinil, conduit per Isidre
Oller, que farà una crònica musical, artística i històrica, any a any, des del 1967
al 1975, els dimecres a les cinc de la tarda. Per últim, El mosaic, un programa
musical dedicat a formacions o cantants que han marcat una època, com ara
els Dire Straits, El último de la fila o Sau. La presentació del programa anirà a
càrrec d’en Josep Casasnovas i el podrem escoltar el divendres, a les vuit del
vespre.
Un programa que ja es va estrenar l’estiu passat, Viatjans, tornarà a la graella
de la mà del periodista Nofre Pasqual i l’assessora en viatges Carme Bosch.
Enguany, un convidat compartirà la seva experiència amb l’audiència.
A més a més l’emissora municipal incorpora a la seva programació d’estiu
altres programes, produïts per la Federació de Ràdios locals, com ara una
tertúlia d’actualitat tecnològica, Mossega la poma, i un espai que parla de la
realitat, l’actualitat i la història dels mitjans locals, de ràdio i televisió, anomenat,
Antena local.
Es mantenen en antena programes com ara Entre amigos, El Cafè de la Queta,
Plaça de 9, Con buena onda, La Tertúlia, Cinesótano i La pubilla.

Magazine d’estiu
Fins el 25 de juliol, el magazine matinal Posa’t les piles entre les 9 i 2/4 d’11 del
matí, continua en antena amb la incorpora de nous espais. En concret, hi haurà
dues noves seccions, una compartida amb les Colles de Morats i Torrats, que
enguany celebren el seu 20è aniversari, i l’altra amb dues joves emprenedores,

l’Aida Grima i la Muriel Pascual, que a través de la seva empresa, Geoblau,
promouen la millora del medi ambient. Ambdues seccions s’emetran els dijous.
També el magazine matinal recuperarà les connexions en directe des del
mercat setmanal dels dimarts i un espai compartit amb els regidors i regidores
del Consell Municipal d’Infants del curs 2013-2014, els dimecres.
La graella i informació de la nova programació d’estiu 2014 es podrà consultar
a la pàgina web de l’emissora, www.radiomollet.com, on també es penjaran els
podcast dels diferents programes, el que permetrà fer una escolta de ràdio a la
carta.

Programació especial per Festa Major
Novament, Ràdio Mollet farà programació en directe a peu de carrer en
coincidència amb la Festa Major d’estiu. En concret, els dies 16, 17, 18 i 19
d’agost des de la plaça de Catalunya, entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre.
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