Ràdio Illa comença a emetre des dels nous estudis
dijous, 17 d'octubre de 2019 11:38

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Infraestructures, informa que un cop finalitzades
les obres de creació dels nous estudis de Ràdio Illa, la ràdio municipal de Formentera ha
començat a emetre aquesta setmana des del nou equipament. Tant les antigues com les noves
instal·lacions estan situades al Centre Social Es Molí i comparteixen edifici amb el Casal de
Joves.

Les obres d’adequació del nou estudi, que té una superfície de 50 m2, han tengut un cost de
44.054€. L’espai ha estat condicionat com a estudi de ràdio professional. L’equipament se situa
en la part oest de la primera planta de l’edifici, mentre que l’antic estudi està a la part est.
També s’han dotat els nous estudis de mobiliari, que ha tengut un cost de 9.183€ i d’un equip
tècnic radiofònic, que ha tengut un cost de 17.495€.

33 anys de ràdio
El pròxim 3 de desembre, festivitat de Sant Francesc, Ràdio Illa farà la inauguració oficial del
nou estudi coincidint amb el 33 aniversari de la creació de la ràdio. Ràdio Illa fou inaugurada
oficialment el 3 de desembre del 1986. L’equip emissor es va muntar al primer pis de
l’Ajuntament Vell. Els seus fundadors varen ser el tècnic Enrique García, Joan Garau i Carmelo
Convalia. Des del 2006 un equip de professionals relata l’actualitat de Formentera des de
l’estudi que aquesta setmana ha deixat d’emetre per passar l’enllaç als nous estudis.

Ràdio Illa és la ràdio pública de Formentera, titularitat del Consell Insular de Formentera i
gestionada per l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera. Actualment Josep Rubio
“Pepo” és el coordinador de la ràdio, León Convalia, responsable de l'àrea tècnica, Bernat
Masferrer, productor i locutor i David Setbetes fa feina a la redacció, entre molts altres
col·laboradors i tertulians.
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