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Ràdio Mollet compleix 35 anys lliurant els premis
Micròfon i Noticia de l’any 2015
Aquest divendres 22 de gener, diada de Sant Vicenç, Ràdio Mollet celebra
la Festa de la Ràdio coincidint amb el seu 35è aniversari i lliurant els
premis Micròfon i Notícia de l’any. La Festa, que es durà a terme a la sala
d’actes de El Lledoner a les 18.30 h, comptarà amb l’actuació del grup
“15.16” i serà retransmesa en directe per Ràdio Mollet (96.3 FM).
Aquest 22 de gener Ràdio Mollet compleix 35 anys després d’iniciar les seves
emissions la festivitat de Sant Vicenç de l’any 1981.
Ho farà, com ha estat habitual al llarg d’aquests anys per Sant Vicenç,
celebrant la Festa de la Ràdio amb l’entrega del premi Micròfon per aquella
persona o entitat que ha portat el nom de Mollet arreu i el premi la Notícia de
l’Any per l’esdeveniment més noticiable de 2015.
Així mateix, també hi hauran 4 mencions especials, una de les quals, com ja
s’està fent els darrers anys, adreçada a un dels col·laboradors o
col·laboradores de la Ràdio per la seva tasca desinteressada.
També es recordaran aquests 35 anys d’història amb una projecció en la que hi
apareixeran diferents protagonistes vinculats a l’emissora, dels més antics fins
als més novells.
La Festa estarà amenitzada pel diferents interpretacions que farà el grup
“15.16” format per Rut Villegas i Silvia Marín.
L’emissora municipal emetrà l’esdeveniment en directe des del 96.3 de la FM i
a través d’internet www.radiomollet.com
(adjuntem fotografía i cartell)
Festa de la Ràdio
Divendres, 22 de gener
18.30 h
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