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Ràdio Mollet estrena la seva nova programació el
proper dilluns 24 de setembre
L’emissora municipal Ràdio Mollet (96.3 FM) començarà el proper dilluns
24 de setembre la temporada 2012-2013. Com sempre, l’emissora presenta
novetats a la graella de programes i enguany comptarà amb tres noves
incorporacions que són els espais Xerrades a mitja tarda, De tu a tu i
Núvol de fum.
La nova programació de Ràdio Mollet manté una estructura similar a la de
temporades anteriors, amb una atenció especial a la informació d'interès local,
a la participació de les entitats ciutadanes que volen difondre les seves
activitats, i a la música.
Tres novetats: Xerrades a mitja tarda, De tu a tu i Núvol de fum.
Xerrades a mitja tarda és un programa d’una hora de durada, conduït per en
Pau Gil, qui a través d’una xerrada pausada, tranquil·la i poc estrident donarà
tot el protagonisme a la història personal, familiar o professional d’una persona
gran de Mollet o de les poblacions de l’entorn. Aquest espai s’emetrà el dilluns
a les sis de la tarda i en redifusió diumenge a les cinc.
De tu a tu és un programa d’entrevistes que portarà el periodista de Ràdio
Mollet, Xavier Gálvez i que s’emetrà el dilluns i el dissabte a 2/4 d’una de la
tarda.
Núvol de fum és tracta d’un espai d’una hora de durada enfocat sobretot en la
música ambient i tots els estils que l’envolten (dub, idm, downtempo o
experimental). Núvol de fum està dirigit pel Jaume Muntsant i es podrà escoltar
a Ràdio Mollet el dijous a les deu de la nit i el dissabte a partir de la mitjanit.
Compromís amb la informació local
En l’àmbit estrictament informatiu, continua l’espai de notícies, Mollet al dia,
amb les seves quatre edicions, a les vuit del matí, l’una del migdia, la set de la
tarda i les nou del vespre, a més dels butlletins locals, als dos quarts. També es
manté en la nova programació l’espai, La tertúlia, presentat pel periodista,
Nofre Pasqual i on s’abordaran temes d’actualitat, així com els programes
esportius, Ressaca esportiva, el dilluns a les nou del vespre i El Coliseu, el
divendres a les vuit.
Una setmana abans de l’estrena de la nova programació, l’emissora municipal
ha engegat per tercera temporada consecutiva el magazine matinal, Posa’t les
piles, que s’emet de nou a dos quarts d’onze del matí de dilluns a divendres.

Aquest espai conduit per la periodista Emma Balea també té novetats ja que
per aquesta temporada ha incorporat noves seccions. Una secció de vins i
caves, els dilluns amb la coach del vi, Natàlia Martínez Lozano, propietària del
celler Vinatxo, ubicat al Mercat Municipal; una secció elaborada pels quatre
instituts públics de la ciutat, Mollet, Vicenç Plantada, Aigua Viva i Gallecs, els
dimecres; i un espai de literatura que compta amb la col·laboració de la Llibreria
l’Illa i la biblioteca Can Mulà, els divendres.
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