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Ràdio Mollet celebra els seus 33 anys en antena amb la
Festa de la Ràdio el dia de Sant Vicenç
Com és habitual, el dia de Sant Vicenç l’emissora local Ràdio Mollet
celebra la seva festa d’aniversari amb un acte durant el qual s’entreguen
els Premis Notícia i Micròfon de l’Any. Enguany, la festa comptarà amb
l’amenització en clau humorística dels col·laboradors que fan cada
setmana el programa l’Edat del pavo.
Aquest any, per Sant Vicenç, Ràdio Mollet celebra el seu 33 aniversari. La festa
que es fa anualment per commemorar l’efemèride té com a plat principal el
lliurament dels Premis Notícia de l’Any, a la informació local més destacada del
2013, i Micròfon de l’Any, a la persona que ha dut el nom de Mollet més enllà.
L’emissora municipal reconeix d’aquesta manera la notícia i la persona que han
estat més importants, informativament parlant, de l’any anterior.
A més, Ràdio Mollet també lliura diferents mencions i reconeixements a altres
persones o entitats de la ciutat que també han tingut un paper destacat en
l’actualitat local del 2013.
L’acte, que es farà a 2/4 de 7 de la tarda, a El Lledoner, equipament que acull
els estudis de l’emissora, tindrà el format d’una gala de lliurament de premis,
amb l’actuació dels joves col·laboradors de Ràdio Mollet, estudiants del Centre
d’Estudis Mollet, que cada divendres fan el programa L’edat del pavo. Oferiran
en directe dos dels espais més divertits i irreverents del programa: El
Trencacontes i Fritangas.
La Festa de Ràdio Mollet s’emetrà en directe pel 96.3 de la fm i a través
d’internet (www.radiomollet.com).
Festa de la Ràdio i lliurament dels Premis Notícia i Micròfon de l’Any
Dimecres 22 de gener
18.30 hores
Sala d’Actes d’El Lledoner (pl. Cinco Pinos, 1)
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