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El programa Lazos Latinos de Ràdio Mollet guanya el
premi al millor espai de comunicació llatinoamericà al
Saló Perú
Ahir al vespre, en el marc del Saló Perú, l’esdeveniment empresarial peruà
més important a Catalunya es va reconèixer al programa Lazos Latinos de
l’emissora municipal, Ràdio Mollet, com el millor espai de comunicació
llatinoamericà.
El programa Lazos Latinos està dirigit per Richard Moena i porta més de 7 anys
apropant la realitat social i cultural de la comunitat llatinoamericana de la mà de
l’associació molletana Brisas de los Andes. En el moment de recollir el guardó, el
director del programa, Richard Moena, va agrair el compromís de l’Ajuntament i de
Ràdio Mollet amb les entitats i associacions de la ciutat perquè donen l’oportunitat,
a través de les ones, i faciliten un espai on poder donar a conèixer tot el que duen
a terme.
Concretament, la tasca de difusió i promoció cultural d’aquest programa de Ràdio
Mollet és el que es va reconèixer ahir al vespre a la fira Saló Perú. Aquesta fira es
basa en dos pilars fonamentals: l’àrea empresarial i l’àrea cultural i ha comptat amb
la presència d’empreses procedents del Perú, Itàlia, França, Estats Units i Canadà.
L’objectiu és promoure a Europa els aspectes culturals i empresarials del Perú,
posant en valor els seus valors així com el professionalisme de les seves
empreses. Concretament, aquest any celebrava el seu 10è aniversari i ha comptat
amb la presència d’importants personalitats com l’ambaixador del Perú davant la
Unesco, Manuel Rodríguez Cuadros.
(adjuntem fotografia del lliurament del premi i del director del programa amb
l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, i el regidor de Comunicació, Josep Ramon
Bertolin)
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