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Ràdio Mollet prepara una programació especial amb
motiu del Dia Mundial de la Ràdio
El proper divendres, 13 de febrer, es commemora el Dia Mundial de la
Ràdio amb el lema “Joventut i ràdio”. Ràdio Mollet prepara una
programació especial que posa èmfasi en els joves. El plat fort de la
jornada serà la inauguració de l’exposició La ràdio i el pas del temps,
formada per aparells antics que han estat cedits pel radioaficionat molletà
Antoni Bargalló.

La ràdio i el pas del temps
El radioaficionat i col·leccionista molletà Antoni Bargalló, col·laborador de Ràdio
Mollet, ha donat a Mollet Comunicació una vintena d’aparells de ràdio, que van
des de l’any 1928 fins el 1958. La mostra d’aparells quedarà exposada de
manera permanent a les instal·lacions de l’emissora municipal (1a planta d’El
Lledoner).
Tot coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio, s’inaugurarà
aquesta mostra amb la presència de l’alcalde, Josep Monràs, el regidor de
Comunicació, Sergi Garcia, i el sr. Antoni Bargalló.

Programació especial Dia Mundial de la Ràdio
L’encarregat d’obrir la programació especial és el magazín Posa’t les piles, que
comptarà amb el regidor de joventut Josep Ramón Bertolín i tres joves que
actualment estan cursant segon de Batxillerat a l’Escola Sant Gervasi. La
tertúlia tractarà sobre els hàbits de consum de ràdio d’aquests estudiants.
També hi participarà el regidor de Comunicació, Sergi Garcia.
Tot seguit, tres joves periodistes que han treballat a Ràdio Mollet (Jaime
Blanco, Joel Gascón i Adrià Solís) explicaran la seva situació actual de cerca
de feina. Els acompanyarà Pau Gil, col·laborador habitual de l’emissora en
matèria econòmica.
Pel que fa a l’espai Va de lletra, acollirà a la jove guanyadora del certamen de
narrativa curta i és realitzaran propostes de literatura juvenil. A continuació, la
música que sonarà a Radio Mollet (Musicalaix) serà una selecció feta pels
integrants del Punt Jove l’Era-Servei de Joventut.
A la tarda, es farà la redifusió del programa De tu a tu amb la conversa amb
Joaquim Elcacho, membre de l’equip fundador de Ràdio Mollet i ex director de
l’emissora, seguit pel programa L’edat del pavo, adreçat als joves i fet per

joves. A més, l’espai La pubilla incorporarà 1 o 2 sardanes d’autors joves o que
el seu títol faci referència a la joventut.
Finalment, s’acabarà amb els programes El coliseu, una tertúlia esportiva feta
per joves, i Mystical, programa de música fet per un altre jove.
A banda d’aquesta programació, els col·laboradors durant tota la setmana del 9
al 13 de febrer, poden incorporar en els seus programes comentaris o elements
referits als joves i a la ràdio. Per exemple, el programa Sona Aquí de dimarts
estarà dedicat als grups d’animació infantil i juvenil. Per aquest motiu, hi
participaran el cantautor molletà Oriol Bargalló i David Argemí, de la companyia
Faustí el Rondallaire i la Banda de les Contrades, també de Mollet.

Dia Mundial de la Ràdio
És el quart any que es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, que va néixer l’any
2012 per poder millorar la cooperació entre les emissores de forma
internacional i per incloure les ràdios comunitàries. És a partir d’aquell any quan
des de l’organització van promoure la celebració mundial. És, però, a partir de
2014 quan es proposen temes concrets com per exemple la igualtat de gènere
al mitjà.
Inauguració de l’exposició La ràdio i el pas del temps
Divendres 13 de febrer
18 hores
Ràdio Mollet (El Lledoner)
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