ADIN i 360 Ràdio signen un conveni per promoure
la informació nàutica a través d'Internet
La finalitat de l'acord és la promoció i difusió de les activitats i esports
nàutics, amb especial interès als que prioritzen la iniciació.
La programació de 360 Ràdio ja es pot escoltar a través del seu web
(www.360radio.info), amb un bloc informatiu que s'actualitza cada hora.
Barcelona, 13 d'octubre de 2010.- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutica) i l'emissora 360 Ràdio han signat un conveni de col·laboració per promoure la
informació nàutica a Internet. L'objectiu de l'acord, firmat per Eusebi Marsal,
vicepresident d'ADIN, i Joan Albert Lligonya, director de 360 Ràdio, compromet
ambdues organitzacions a col·laborar en el desenvolupament de projectes per impulsar
el sector en àmbits com la indústria, comerç, serveis i esports nàutics, en coordinació
amb les empreses associades a ADIN. També especifica el compromís de promoure i
participar a les jornades de difusió organitzades per qualsevol de les parts així com en
butlletins o altres elements de comunicació. “El nostre objectiu és convertir-nos en un
mitjà d'informació nàutica referent, especialment pel que fa a la xarxa, amb una fórmula
que busca sobretot l'anàlisi, la valoració de les dades i òbviament la immediatesa gràcies
a les facilitats que ens dóna Internet”, afirma Lligonya, director de 360 Ràdio, emissora
de recent creació que funciona només per la xarxa. Per la seva banda, Miquel Guarner,
secretari general d'ADIN, valora molt positivament el conveni signat.
L'emissora, pionera en emetre informació nàutica a través d'Internet, es presentarà
durant el pròxim Saló Nàutic de Barcelona quan l'empresa ja preveu comptar amb una
programació molt més àmplia i estructurada en programes d'1.30 h de duració i amb un
format de magazín, amb entrevistes, informació, opinió, etc, relatius al sector nàutic.
ADIN participarà com a col·laborador en alguns dels programes de 360 Ràdio
juntament amb el Consorci el Far, i amb col·laboradors com Pere Cladera i Yamandú
Rodríguez, entre altres. La programació ja es pot escoltar a través del web
www.360radio.info amb un bloc informatiu que s'actualitza cada hora i que conté
diverses informacions així com la previsió meteorològica marítima. L'empresa també
preveu l'obertura d'uns estudis a Premià de Mar en breu des d'on es realitzaran les
emissions i actualitzacions del seu web.
ADIN aposta per 360 Ràdio amb la voluntat de donar veu i cobrir les necessitats
d’informació i oci d’un públic molt ampli, on hi ha 33.000 llicències esportives i prop
del doble de practicants. Amb l'eslògan “la radio nàutica de Catalunya”, 360 Ràdio vol,
a través de la informació, promoure la nàutica d’esbarjo, així com els valors socials,
econòmics i ambientals associats al mar i a la cultura marítima. L'emissora es farà ressò
de l'actualitat del sector i d'esports nàutics com la vela, el rem, la pesca, la motonàutica,
l'esquí, les activitats subaquàtiques i el piragüisme, a través del seu web i d'arxius
d'àudio que es podran baixar en podcast.
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