
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
Ràdio Escola a Ràdio Salt tanca una tercera 
temporada on ha emès fins a 23 programes 
setmanals 
 

Aquest curs 2021-22 s’ha emès un programa setmanal de 30 minuts, amb dues reemissions, 
entre el desembre de l’any 2021 al juny del 2022 

 
Ràdio Escola a Ràdio Salt ha tancat aquesta tercera temporada d’emissió amb una entrevista 

que diversos alumnes han realitzat aquest divendres 10 de juny a l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. 

Durant aquest curs s’han emès un total de 23 programes setmanals de 30 minuts, amb dues 

reemissions posteriors. 

 

El programa va néixer el curs 2019-2020, 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. 

 

Aquesta tercera temporada s’ha dut a terme entre el desembre de l’any 2021 i el juny del 2022 i 

els programes han estat elaborats per un grup de treball de docents de les escoles i instituts de 

Salt format per 10 professionals. El programa també recull la col·laboració de nombrosos 

professionals, tant dels centres escolars com de les entitats integrades en el Pla Educatiu 

d'Entorn. 

 

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “temporada rere 

temporada el projecte de Ràdio Escola a Ràdio Salt és una proposta que s’ha anat 

consolidant gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa i és un motiu d’orgull 

per al municipi disposar d’una eina d’aquest tipus que compta amb una potencialitat molt 

important”. 

 

Cal destacar que la ràdio forma part de l'oferta curricular, tant de competències lingüístiques 

com tecnològìques, a quatre centres: Escola Les Arrels, Escola El Pla, Escola La Farga i Institut 

Salvador Espriu. D’altra banda, també cal esmentar que la secció Vull Català que contribueix a 

l'ús del català com a llengua de comunicació i a la millora de l'aprenentatge del català, ha tingut 

un elevat índex d’acceptació i ha arribat a altres poblacions com a Girona, Torroella de Montgrí i 

Barcelona. 

 

Preparant la quarta temporada 

El grup de treball té la voluntat de planificar la quarta temporada de Ràdio Escola a Ràdio Salt i 

iniciar les emissions tan aviat com sigui possible. Els reptes sobre els quals treballen a hores 

d’ara passen per arribar més a prop dels joves i adolescents, oferir els continguts radiofònics en 

diferents canals (directe, podcast, webs, xarxes socials, ..) i aprofitar el recurs de la ràdio per 

augmentar la presència de la llengua catalana en la vida quotidiana dels estudiants i de la 

ciutadania.  


