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La preestrena de la Nadala de Cugat Mèdia, tot un èxit
Més d'un centenar de col·laboradors de Cugat Mèdia han
gaudit aquest dimarts a la preestrena de la felicitació de Nadal
del grup públic multimèdia de comunicació de Sant Cugat. I
és que ells mateixos són els protagonistes d'aquest videoclip,
on canten 'Regala petons', d'Obeses, que ja es pot veure a
www.cugat.cat. Es tracta d'un vídeo en què apareixen prop de
200 persones, vinculades als diferents mitjans de Cugat
Mèdia, en especial a Ràdio Sant Cugat.

La trobada ha tingut lloc als Cinemes de Sant Cugat, on han pogut celebrar plegats l'arribada de les festes de
Nadal. Els col·laboradors són una peça indispensable per fer que Cugat Mèdia tingui presència a la ciutat, ja
que hi aporten seccions i programes de ràdio i columnes d'opinió. A més, reflecteixen, en paraules de la
directora del grup multimèdia, Mònica Lablanca, 'la diversitat del teixit associatiu i de tota la vida que hi ha a
la nostra ciutat'. En aquest sentit, Lablanca apunta que Cugat Mèdia, com a grup de mitjans públics de Sant
Cugat, té 'una responsabilitat cap a la ciutadania i per això és imprescindible garantir la participacio del teixit
associatiu de la ciutat'.
La directora del grup multimèdia municipal ha aprofitat la trobada per agrair la tasca als col·laboradors, que
'de manera desinteressada dediquen tantes hores a mantenir viu el mitjà i a fer que Cugat Mèdia sigui un mitjà
participatiu i obert a la ciutat'.
Ver esta publicación en Instagram
La preestrena de la felicitació de #Nadal de Cugat Mèdia ha
estat tot un èxit. Moltes gràcies a tots i totes els que hi heu participat i feu possible que aquesta casa, la casa de
tots els santcugatencs i les santcugatenques, sigui tan plural i diversa. Sense el vostre granet de sorra, tot això
no seria possible. Us deixem un tastet d&#39;algunes fotografies que hem fet durant la vetllada. Demà en
publicarem moltes més a www.cugat.cat i farem pública la felicitació de Nadal. Un cop més gràcies a tots i
totes! #SantCugat #SantCugatdelValles #Nadal #Nadalstc Una publicación compartida de Cugat Mèdia
(@cugatmedia) el 17 Dic, 2019 a las 11:58 PST
Per fer possible el videoclip s'han dut a terme una quarantena de rodatges, tant a les instal·lacions de Cugat
Mèdia com a diversos indrets de la ciutat.
Ver esta publicación en Instagram
Ja és Nadal a Cugat Mèdia! A partir de dimarts vinent, dia 17,
publicarem a www.cugat.cat el vídeo amb la felicitació nadalenca dels col·laboradors de la casa. I tu, com vius
el Nadal? #SantCugat #SantCugatdelVallès Una publicación compartida de Cugat Mèdia (@cugatmedia) el
11 Dic, 2019 a las 10:51 PST
Mònica Lablanca: Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia han de reflectir el teixit associatiu i tota la vida que
existeix al nostre poble.
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