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Equip de professionals i col·laboradors de Ràdio Castellar, junt amb el regidor de
Comunicació Joan Creus.

Ràdio Castellar inicia la temporada del seu 35è aniversari

Dimecres 7 d'octubre de 2015

Unes 30 persones van assistir ahir dimarts, 6 d’octubre, a la Sala d’Actes d’El
Mirador, a la presentació de la temporada 2015-2016 de Ràdio Castellar. L’acte, que
va incloure la projecció d’un vídeo promocional de l’emissora, va comptar amb la
participació del regidor de Comunicació, Joan Creus, i del director de mitjans
municipals, Julià Guerrero.

Gràcies a la implicació de diversos professionals i d’una trentena de col·laboradors,
l’emissora municipal compta amb una “graella fidel” que segueix línia seguida en
els darrers anys, segons va assenyalar Guerrero. El director va destacar que aquesta
temporada “Ràdio Castellar celebrarà 35 anys d’emissió ininterrompuda, i ho
farem treballant i amb diverses activitats al llarg del curs”.

A més, Guerrero va aprofitar per felicitar Gener Martí perquè l’espai d’entrevistes
en profunditat a castellarencs “Estils”arrenca la seva vintena temporada. Amb un
total de més de 600 emissions, aquest programa s’ha convertit en un dels més antics
de l’emissora. Un altre dels espais degans, “La carpeta de l’avi”, l’espai de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes, canvia el seu presentador: Francisco
Espinosa, a qui el públic va dedicar un calorós aplaudiment, passa el relleu a Ricard
Carner.

Altres aspectes destacats de la programació, entre d’altres, és que el programa “A
les portes de Troia” s’emetrà per segon any consecutiu a través de 14 emissores de
tot Catalunya adherides a La Xarxa.

Per la seva banda, el regidor Joan Creus va felicitar “l’equip de professionals i de
col·laborador que formeu part de l’esperit de Ràdio Castellar”. Creus va
remarcar la importància de facilitar noves formes d’accedir als continguts de
l’emissora, a través dels podcasts o de les xarxes socials. “Com a consumidor de
ràdio, és un plaer tenir l’emissora amb la qualitat que es mereix el municipi,
amb un equip tècnic i de col·laboradors que fan una feina excel·lent”, va afegir.

L’acte es va cloure amb la projecció d’un vídeo promocional en què es difon la idea
que “la ràdio és una peça més de tot l’engranatge que mou aquest poble”, va
afirmar Guerrero.
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