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- Nota de premsa -

La Festa de la Ràdio premia Mollet per haver rebut
l’European Green Leafe
En el marc de la Festa de la Ràdio, celebrada el 22 de gener, diada de Sant
Vicenç, Mollet Comunicació ha donat a conèixer els guardonats de 2015
coincidint amb el 35è aniversari de l’emissora municipal. La Notícia de
l’Any ha estat per Mollet del Vallès després de convertir-se en ambaixadora
verda europea al rebre l’European Green Leafe. El Micròfon de l’Any ha
estat per la futbolista molletana Alexia Putellas, millor jugadora catalana de
2015.
El Centre de Serveis el Lledoner ha acollit aquest divendres 22 de gener la
tradicional Festa de la Ràdio, enguany, coincidint amb el 35è aniversari de
l’emissora.
Els premis més destacats han estat per la ciutat de Mollet, en la categoria de
Notícia de l’Any, després d’haver rebut el reconeixement internacional guanyant
l’European Green Leafe, un guardó europeu que premia aquelles ciutats que
han demostrat el seu compromís amb la sostenibilitat i el creixement verd.
L’altre premi destacat, com és el Micròfon de l’Any, ha estat per la jugadora
molletana del Barça Alexia Putellas, qui al 2015 ha estat nomenada millor
futbolista per la Federació Catalana de Futbol.
La resta de premiats en aquesta 35ena Festa de la Ràdio han estat:
-

Mencions: als treballadors de Valeo, per la seva lluita en la defensa dels
llocs de treball de l’empresa. A la Biblioteca de Can Mulà, per la seva
trajectòria i el seu servei al complir 25 anys i per el Carmanyola Sound
per portar a Mollet aquesta iniciativa innovadora oberta a tots els públics.

-

Menció Especial: Associació ADIMO, per la seva col·laboració
desinteressada a través del programa “Barreres Fora” de Ràdio Mollet.
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