
Els programes de Ràdio Mollet 
 
 

Informatius 

 

Fil directe amb 
l’alcalde dv. 12.30 h, ® ds. 13 h  

L’alcalde respon en directe les consultes dels oients 
des de l’estudi de ràdio. La ciutadania pot ser 

protagonista adreçant la seva pregunta en directe al 
telèfon 93 570 68 66, en horari d'emissió. 

La tertúlia dj. 20 h, ® ds. 17 h   Espai de debat sobre temes d’actualitat local.  

Mollet al dia 
(notícies)  diari 8 h, 13 h, 19 h, 21 h  

L’informatiu local presenta l'actualitat diària en quatre 
edicions. L’equip de redacció el formen Emma Balea, 

Xavier Gálvez i Nofre Pasqual i el tècnic Josep 
Casasnovas, Dani Padilla i Francesc Rodés. 

Portaveus 
municipals  diari 13.30 h, ® 19.30 h  

Entrevista amb els portaveus dels sis grups polítics amb 
representació municipal (PSC, Canviem Mollet, Ara 

Mollet Esquerra Més, Ciutadans, CDC, PP) 

 
 
Divulgatius 
 

A les portes de 
Troia dv. 20 h, ® ds. 21 h 

Un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa 
el defineixen així: «Ens agrada viure i explicar la història 
en primera persona. El passat no és només allò que va 
succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat 
quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.» 

Annour  dc. 16:30 h, ® dg. 18 h 
Programa dedicat a conèixer i divulgar la cultura arabo-

musulmana. Conduït per Carles Peña amb la participació 
de persones procedents d'aquesta cultura que viuen i 

treballen a la ciutat.  

Cine sótano dj. 21:05 h, ® ds. 19 h 

Programa conduït per Albert García, Marc García i Albert 
Noguera que comenta l'actualitat cinematogràfica, amb 

seccions dedicades a la cartellera setmanal, tant de 
cinema comercial com independent, a les pel·lícules de 

lloguer, a les biografies, tràilers i bandes sonores. 

El cafè de la Queta dl. 18 h, ® dg. 9 h 
Programa dedicat a la música en català, a les tradicions i 

al coneixement de Catalunya. Està conduït per Mercè 
Bastida.  

El combat dels 
poetes dt. 12.30 h, ® ds. 13.30 h Una selecció de poetes i poetesses i la millor poesia 

comentada per Mercè Bastida. 

Els contes em fan 
pensar  

dl. 12.30 h, ® dt 16:30 h i 
ds. 12.30 h  (quinzenal) 

Narració de contes propis per part de la seva autora, la 
Mònica Risi, veïna de Mollet que es dedica 

professionalment al món de l’animació.  

En el punt de mira dc. 20 h,  ® ds. 15 h Tertúlia jove sobre actualitat política. 

Fem salut dj. 12.30 h, ® dg. 12.30 h 
Consells sanitaris i mèdics des d’un punt de vista de la 
detecció, la prevenció i el tractament, amb col·laboració 

de l’Hospital de Mollet. 



L'edat del pavo dv. 17 h, ® ds. 18 h Programa magazín de l'alumnat del Centre d'Estudis 
Mollet amb informació d'interès per al jovent.  

La cuina de Mollet  dl. 12.30 h, ® dt 16:30 h i 
ds. 12.30 h  (quinzenal) 

Programa de cuina conduït per la cuinera de Mollet 
Montse Tàpia.”” 

 La migdiada d'Orió dv. 16.30 h Espai de Ràdio Tortosa per a La Xarxa on es barregen 
fragments de llibres amb cançons que els acompanyen. 

La nostra gent gran dc. 12.30 h,  ® ds. 11 h 
Programa realitzat per un grup de persones grans i amb 

temes d’interès per aquest col·lectiu. Coordina la 
Regidoria de Gent Gran. va ser  

Posa't les piles diari 9 h, ® 15:00 h 
Magazine d'actualitat amb entrevistes i reportatges sobre 

la ciutat. Inclou espais fixos amb la col.laboració 
d'entitats, organismes públics i professionals lliberals. 

posatpiles@hotmail.com 

Sendes dj. 16:30 h,  ® dg. 12 h Programa de 25’ de Ràdio Martorell per a La Xarxa  
dedicat a l’excursionisme, el senderisme i els viatges . 

Som terra dl. 21 h, ® dg. 20 h 
Programa divulgatiu sobre el sector primari. Recull 

informació sobre Fires d’arreu de Catalunya, 
emprenedoria del món agroalimentari, turisme rural, 

senderisme, agricultura i ramaderia ecològica, ... 

Xerrades a mitja 
tarda dj. 18 h,  ® dg. 17 h 

El col·laborador Pau Gil entrevista cada setmana a una 
persona del Baix Vallès que explica la seva experiència 

vital. 

   

 
 
 
Divulgatius de les entitats 
 
Así es Andalucía dc. 20.30 h, ® dg. 18.30 h Programa fet pel Centro Cultural Andaluz. Música i 

informació d'Andalusia i de l'activitat de l'entitat. 

Barreres fora!     dc. 17 h, ® dg. 13 h 
Les persones amb discapacitat prenen veu amb 

l'Associació Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i 
Comarca (ADIMO).  

Galiza no Vallès dt. 21.05 h, ® dg. 16 h 
Programa fet per la Irmandade a Nosa Galiza de Mollet. 
Recull l'activitat de l'entitat i l'actualitat de Galícia i de la 

comunitat gallega a Catalunya. 

Plaça de nou dl. 20 h, ® ds. 11.30 h Magazine, on la colla dels Castellers de Mollet, donen 
informació i notícies del món casteller.  

Lazos latinos dc. 18 h, ® dg. 15 h 
Espai que ens apropa a la realitat social i cultural de la 

comunitat llatinoamericana de la mà de l’associació 
molletana Brisas de los Andes. Presentat per Richard 

Moena.  

 
 
 
 
 
 

mailto:posatpiles@hotmail.com


Musicals 
 
Complices dt. 17 h, ® dg. 21 h   Música suau, balades, poesia i altres propostes que 

tria i comenta Elisa Jiménez 

Con buena onda dt. 18 h, ® dg. 10 h Sofía Donoso comenta la música pop espanyola més 
actual. 

Demésenllà dv. 22 h, ® dg. 22 h 

Programa dirigit i presentat per en Jordi García 
Patón, que se centra en les anomenades músiques 

del món i d’altres sonoritats alternatives, com les 
músiques mestisses, les purament tradicionals, 

l’etnojazz, el blues o el new age.   

El club del country dt. 23 h, ® dg. 24 h L’actualitat de la música popular nord-americana 
presentada per Rafel Corbí. 

El retrovisor dj. 17 h, ® ds. 9 h Programa de música dels anys 50 i 60 per part de 
l’Antonio Manuel Domingo.  

Entre amigos  dl. 16:30 h, ® ds. 15:30 h Programa de música de copla i flamenc, presentat 
per Jerónimo García. 

Jazz FM  dl. 23 h, ® ds. 24 h Audició i documentació de jazz. Produït per Ràdio 
Terrassa per a les emissores de La Xarxa. 

La Pubilla   dv. 18 h, ® ds. 10 h 

La sardana és la protagonista d’aquest espai que fan 
Josep Galobardes i Emma Balea. El mestre Josep 

Solà va composar la sardana Recordant La Pubilla en 
homenatge a aquest programa amb motiu del 10è 

aniversari en antena. La sardana es va estrenar el dia 
19 d’octubre de 2003 a Mollet. 

Moments d'òpera dc. 22 h, ® ds. 8 h 
Programa on escoltar les òperes més conegudes. 
Realitzat per Ràdio Olèsa per les emissores de La 

Xarxa. 

Música vitae dl. 22 h, ® ds. 22 h Programa de música dels anys 70, 80 i 90 que farà 
l’Esperanza Pérez  

Núvol de fum dj. 23 h, ® ds. 23h 
Núvol de Fum, un espai per la música ambient i 

electrònica minimalista presentat per Jaume 
Muntsant 

Ruta 66 dv. 21.05 h Programa de música americana de Ràdio Vilafant per 
a La Xarxa de Comunicació Local.  

Sona aquí    dt. 20 h, ® ds. 20 h 
Susanna Aguilera coordina aquest programa sobre 
l’actualitat musical de Mollet i comarca. El programa 
va ser finalista del Premi Rosalia Rovira l’any 2005. 

Sons a cau d’orella dj. 22h, ® dg. 11 h Programa d’havaneres  

Un toc de Rock dt. 22 h 
Programa d’Altafulla Ràdio per a La Xarxa que 

recorre la història de la música del darrer segle amb 
novetats, dades i anècdotes.  

Zona oasi dc. 23 h, ® dg. 8 h Programa de música Chill-out presentat per en Dani 
Padilla. 

 


