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- Nota de premsa -

Arrenca la nova programació de Ràdio Mollet
Aquest dilluns, 19 de setembre, Ràdio Mollet ha iniciat les emissions del
magazine matinal Posa’t les piles en el que serà la seva sisena temporada en
antena. D’aquesta manera, l’emissora municipal escalfa motors de cara a
l’inici del gruix de la programació de la temporada 2016 – 2017 que arrencarà
el proper 26 de setembre.
Pel que fa la programació de la nova temporada, que comença el proper dilluns 26
de setembre, al marge de les novetats, es mantenen la gran majoria dels
programes consolidats i es conserva l’aposta per l’estreta col·laboració amb les
entitats veïnals i els diferents espais municipals de la ciutat. L’objectiu segueix sent
el d’oferir una programació de proximitat adreçada als ciutadans i ciutadanes de
Mollet.
En referència a les novetats destaca una tertúlia de joves sobre actualitat política
que s’emetrà els dimecres a les vuit del vespre anomenada En el punt de mira o
l’espai musical Demésenllà que durant dues hores, els divendres a partir de les
deu de la nit, ens oferirà un ampli ventall de músiques del món.
En el cas concret del magazine Posa’t les piles, aquesta temporada destaca la
presència d’un espai de bioètica, un sobre animals de companyia de la mà de
veterinaris, protectores i voluntaris amb el suport de la regidoria de Serveis Socials,
Sanitat i Salut Pública o un altre nou espai que ens permetrà apropar-nos a la resta
de poblacions de la comarca.
Ràdio Mollet ofereix una programació pròpia de dilluns a divendres, de 7 del matí
a 12 de la nit, amb redifusió de programes els caps de setmana.
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.
(adjuntem graella amb la programació)
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