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Ràdio Mollet celebra el Dia Mundial de la Ràdio
El proper divendres 12 de febrer Ràdio Mollet commemorarà el Dia
Mundial de la Ràdio amb una programació especial que es farà de cara al
públic a la Plaça Catalunya de 9 a 13 h. Enguany, la diada, està dedicada a
“la ràdio en temps de desastres i emergències”.
La Plaça Catalunya acollirà aquest divendres, 12 de febrer, de 9 a 13 h, un
programa especial de Ràdio Mollet (96.3 FM) per commemorar el Dia Mundial
de la Ràdio. Aquest 2016 es pretén celebrar la importància d’aquest mitja de
comunicació a les nostres vides, tant en temps de pau com en situacions de
conflictes.
Programació Especial
Enguany, el tema d’aquesta diada és “la ràdio en temps d’emergència i
desastres”. És per aquest motiu que un dels plats forts d’aquesta programació
especial serà una tertúlia amb diferents protagonistes que professionalment es
dediquen a les emergències o que s’han desplaçat voluntàriament arreu per
ajudar en tasques de rescat i reconstrucció en zones que han patit desastres
naturals.
La programació especial l’obrirà un espai anomenat “Gent de Ràdio Mollet” on
es debatrà al voltant de la ràdio amb gent que han passat per l’emissora
municipal.
Acte seguit la primera entrevista del dia serà amb el regidor de Comunicació
Josep Ramon Bertolín.
Fins les 13h, també es recordaran diferents moments de la programació de
Ràdio Mollet al llarg de la seva història, es parlarà del fons de comunicació de
la Biblioteca de Can Mulà i es connectarà diverses vegades ja sigui amb el
Mercat Municipal, amb un aula del Centre d’Estudis Mollet o amb gent del
carrer.
Dia Mundial de la Ràdio
L’any 2011, la UNESCO, va iniciar un ampli procés de consultes que va derivar
en la proclamació del Dia Mundial de la Ràdio. La data escollida va ser el 13 de
febrer, dia en el que es va crear Ràdio Nacions Unides l’any 1946.
Els objectius amb els que es va crear aquesta jornada són conscienciar al
públic i als mitjans de comunicació al voltant de la importància de la ràdio així

com millorar les xarxes i la cooperació internacional entre els organismes de
radiodifusió.
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