
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

Ràdio Escola a Ràdio Salt iniciarà la tercera 
temporada el divendres 17 de desembre 
 

Com aquest darrer curs, el programa s’emetrà setmanalment els divendres a les 11.30h, els 
dissabtes a les 13h i els diumenges a les 17h 
 

La primera temporada va sorgir durant el confinament per acompanyar els alumnes i les 
seves famílies i durant el curs passat es va consolidar 
 
Durant les darreres setmanes l’equip de producció ha posat fil a l’agulla perquè tot estigui a punt 

per a l’inici de la tercera temporada de Ràdio Escola a Ràdio Salt que, concretament, es 

posarà en marxa el divendres 17 de desembre. La proposta, ja convertida en un referent entre 

els centres educatius i els escolars de la ciutat, es va crear durant el confinament i es tracta d’un 

programa de ràdio fet pels escolars de Salt i adreçat a l’alumnat i a tota la comunitat saltenca. 

 

Ràdio Escola a Ràdio Salt va néixer durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19 amb 

l’objectiu d’obrir un nou canal de comunicació dels centres escolars amb l’alumnat i les seves 

famílies. Des d’un primer moment la iniciativa impulsada per Josep Tort Coma, assessor dels 

Serveis Educatius del departament d’Educació de la Generalitat, amb la col·laboració del 

director de Ràdio Salt, Jofre Ferrer, no ha deixat de créixer i generar noves sinergies. 

 

Sota l’empara del Pla Educatiu de Salt, enguany el programa es tornarà a emetre setmanalment 

per Ràdio Salt (97.7 FM) els divendres a les 11.30h, els dissabtes a les 13h i els diumenges a 

les 17h i es podrà seguir en directe per Ràdio Salt i, posteriorment, recuperar-lo a través de la 

web viladesalt.cat/radioescola. Paral·lelament, tal com ja es va dur a terme durant la segona 

temporada, a través dels comptes que el programa té a les xarxes socials Twitter i Instagram 

també es farà difusió de l’activitat de la iniciativa. 

 

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, fa una consolidació del projecte i 

destaca “la bona acollida que ha tingut des del primer dia entre tota la comunitat 

educativa. Sense cap mena de dubte, Ràdio Escola a Ràdio Salt any rere any creix i, en 

gran part, és gràcies a l’esforç, professionalitat i il·lusió de l’equip de producció”. 

 

Una proposta consolidada 

Durant la primera temporada de Ràdio Escola a Ràdio Salt es van emetre fins a 46 programes, 

una xifra que va suposar gairebé 25 hores de material produït. Es va treballar amb 512 àudios 

que es van rebre d’entre els 73 docents participants de catorze centres educatius diferents. 

 

D’altra banda, pel que fa a la segona temporada es van elaborar fins a 21 programes dissenyats 

pels docents i els alumnes dels centres educatius de Salt amb la coordinació d’un equip de 

producció format per tècniques de l’àrea d’educació de l’Ajuntament, Ràdio Salt, docents i 

membres dels serveis educatius del Departament d’Educació. 
 


