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Demà, Ràdio Mollet emet en directe des de l’Hospital
amb motiu del Dia Internacional de la Infermera
Aquest dimarts 11 de juny, Ràdio Mollet serà a l’Hospital de Mollet des
d’on emetrà en directe el magazine matinal Posa’t les Piles i la tertúlia
dedicada a la campanya de salut mental “Sóc com tu. Ets com jo”.
D’aquesta manera, l’emissora municipal col·labora en la commemoració
del Dia Internacional de la Infermera.
Amb motiu del Dia Internacional de la Infermera, l’Hospital de Mollet ha
preparat per demà un programa d’activitats amb l’objectiu de fer visible entre
els usuaris la tasca d’aquests i aquestes professionals. Així, es col·locaran 10
estands en diferents punts de l’equipament sanitari que oferiran informació i
difusió.
Ràdio Mollet col·labora en aquesta iniciativa i per això, els seus professionals
seran demà al matí a l’Hospital, a la planta baixa (rambla d’usuaris), on
muntaran un set de directes. En primer lloc, Ràdio Mollet emetrà en directe el
magazine matinal Posa’t les piles (de 9 a 10.30 hores), amb connexions amb
els diferents estands de l’Hospital, opinions dels usuaris, etc.
Tot seguit, s’enregistrarà el programa La tertúlia (d’11 a 12 hores), que aquesta
setmana està dedicada a la campanya antiestigma de la Taula de Salut mental
“Sóc com tu. Ets com jo” sobre els hàbits saludables i els trastorns mentals. La
tertúlia s’emetrà dimarts, a les 10 de la nit, per Ràdio Mollet (96.3 fm).
A banda dels diferents estands informatius i la col·laboració de Ràdio Mollet,
l’Hospital ha preparat un programa d’activitats, amb conferències i posada en
comú experiències dels professionals de la salut. (adjuntem programa).
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