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Ràdio Mollet organitza la Marató solidària amb Creu Roja
Per vuitè any consecutiu, el proper 16 de desembre, Ràdio Mollet (96.3 fm)
organitza una marató radiofònica per solidaritzar-se amb la campanya de
recollida de joguines de Creu Roja. L’emissora municipal emetrà en directe
des de la plaça de Cinco Pinos de 9 del matí a les 6 de la tarda.
L’objectiu de la Marató és col·laborar amb la campanya de Creu Roja per tal que
el dia de reis cap infant es quedi sense joguina. Per aquest motiu, amb aquesta
programació especial, Ràdio Mollet surt al carrer per animar als ciutadans a fer
donació d’una joguina.
Per aconseguir-ho, els periodistes i col·laboradors de l’emissora municipal han
preparat aquesta Marató que començarà a les 9 del matí amb el magazine
matinal Posa’t les piles on, entre d’altres convidats, hi assistiran responsables i
voluntaris de la Creu Roja que explicaran la tasca que duen a terme.
Els protagonistes d’aquesta programació especial, que s’allargarà fins les 6 de
la tarda, també seran els infants de Mollet, ja que al llarg del dia alumnes de les
escoles del Bosc, Col·legis Nous, Joan Salvat Papasseit i Can Besora
s’aproparan fins als micròfons de Ràdio Mollet per cantar o escoltar contes.
De fet, entre les 11 i les 12 del migdia hi haurà un espai de narració de contes a
càrrec de Mònica Martrat, responsable del programa “Els contes em fan pensar”.
Tot plegat amb el propòsit d’implicar a la ciutadania en la donació solidària de
joguines per tal que els infants no siguin víctimes de les desigualtats socials i tots
puguin viure un Nadal amb il·lusió.
Segons Creu Roja Mollet – Baix Vallès, prop de 400 infants es beneficiaran
d’aquesta campanya.
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