Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Ràdio Mollet estrena un nova programació més jove i
propera
El dilluns 25 de setembre començarà la nova temporada de Ràdio Mollet
2017-2018, amb una programació que incorpora més gent jove i adreçada
a tots els molletans i molletanes.
Tot i que el gruix de la programació s’estrenarà el 25 de setembre, el magazine
del matí Posa’t les piles s’ha avançat i ja torna a ser en antena des d’ahir. Es
tracta de la vuitena temporada d’aquest espai realitzat pels serveis informatius i
tècnics de Ràdio Mollet.
El magazine incorpora dues seccions noves: Pinzellades, que tracta del fons
documental i dels quadres del Museu Abelló, i el Dietari, un espai de reflexió
personal. Posa’t les piles s’emet de dilluns a divendres, de 9 del matí es les 10.30
h.
Més novetats
Les altres novetats de la nova temporada de Ràdio Mollet són: Culturetes, un
programa d’actualitat cultural sobre esdeveniments locals i vallesans;
Todorunners, adreçat als amants del running, i Ochentopía, amb informació i
música de la dècada dels anys 80. D’altra banda, El Racó de món, el programa
fet per quatre geògrafs que ens apropa al territori i que es va estrenar aquest
estiu, es mantindrà durant tota la temporada.
El pal de paller de la programació de Ràdio Mollet, però, continuen sent els
espais informatius: a les 8 del matí, a les 13 h, amb redifusió a les 19 h, i a les
21 h, així com les notícies que també es poden trobar a la pàgina
www.radiomollet.com Aquesta plataforma també permet escoltar els programes
en directe o a través dels podcast.
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