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Ràdio Mollet estrena dilluns vinent la programació
d’estiu
El proper dilluns 26 de juny Ràdio Mollet estrena la seva programació d’estiu
que s’allargarà fins al 24 de setembre. Entre les novetats hi haurà un
programa en el que es parlarà del territori anomenat Racó de Món així com
diferents espais dedicats als diferents generes de la música.
Com és habitual a finals de juny, Ràdio Mollet estrena una nova programació d’estiu
que enguany s’allargarà fins el 24 de setembre.
En referència a les novetats de la programació d’aquest estiu hi hauran els
programes Racó de Món, dedicat al territori i presentat per 4 llicenciats en
geografia, i els espais musicals Swing on air i Infinity, amb Josep Casasnovas, A
contrareloj, programa de música electrònica fet per en Sergi Donat i Alejandro
Estivill, i Propera Parada, centrat en blues, jazz, rock n’ roll, hardrock, country
i rockabilly presentat per Sigrid Galindo
Dins del magazín matinal Posa’t les Piles també hi hauran dos espais nous
aquest estiu: Músiques en femení de terres de llengua catalana, fet per la
Mariola Bisbal i un espai de les Colles compartit amb els Torrats i els Morats
D’altra banda, aquest estiu, Ràdio Mollet torna a recuperar l’espai Viatjants,
dirigit per Joel Gascón, dedicat a viatges i persones viatgeres, i aprofitant el
25è aniversari dels Jocs Olimpics, també recuperà el programa Mollet 92.
Des de la temporada 2014 – 2015, tots els programes de producció pròpia es poden
escoltar a qualsevol hora a través del podcast corresponent que està penjant a la
pagina web de l’emissora www.radiomollet.com.

Programació de Festa Major
Els dies 19, 20, 21 i 22 d’agost Ràdio Mollet oferirà una programació especial,
en directe i a peu de carrer, per retransmetre la Festa Major d’estiu.

(adjuntem graella amb la programació)
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