
Les pel·lícules infantils en català “Atrapa la bandera” i Hotel 
Transilvània 2” es projectaran al Palau Firal i de Congresos de 
Tarragona aquest Nadal coincidint amb les vacances escolars i el 
Parc de Nadal, a un preu reduït de 3,75 euros. 

‘Es poden adquirir anticipadament a les oficines del Palau de 
Congressos i a les botigues Nina (C/ Canyelles, 8), Juguettos 
(C/ Governador González, 22) i llibreria La Rambla (C/ Rambla 
Nova, 99). També es vendran a taquilla del Palau Firal i de Con-
gressos una hora abans de cada pel·lícula.

El dimarts 29 de desembre es projectarà “Atrapa la Bandera” 
i el dimecres 30 de desembre “Hotel Transilvània 2”. Les dues 
pel·lícules estan programades a les 17.30h de la tarda i la taquilla 
del Palau Firal i de Congressos obrirà a les 16.30h per a venda 
d’entrades.

L’Auditori August s’equiparà amb una pantalla de grans diensions. 
L’espai compta amb prop de 1.200 butaques i serà la rimera presa 
de contacte amb el públic tarragoní per tal de poder implantar un 
cicle de cinema de forma estable al centre de la ciutat de cara al 
2016.

Ràdio Ciutat de Tarragona col·labora amb aquesta iniciativa 
que neix amb l’objectiu de donar un servei més a la ciutadania i 
complementar l’oferta cultural que ja programen els teatres de la 
ciutat. També pretén donar a conèixer les instal·lacions del Palau 
de Congressos i fer-les més properes als tarragonins.

N
º1

 D
es

em
br

e 
de

 2
10

5

Cinema Infantil aquest Nadal al Palau de 
Congressos amb la col·laboració de Ràdio 
Ciutat de Tarragona



Butlletí diari i actualitzat amb tota la 
informació i novetats entorn a l’equip 
de futbol tarragoní, el Nàstic. Una for-
ma d’estar al dia pel que fa a l’actualitat 
esportiva del club grana i el que en ell 
succeeix.

Programa cultural d’emissió setmanal 
els caps de setmana presentat per Helle 
Kettner amb actualitat i entrevistes de 
caire musical a grups locals, nacionals 
i internacionals que per un motiu o 

Programa setmanal presentat per Quim 
Pons els dilluns des de la Sala el Cau 
de Tarragona amb una tertulia sobre 
l’últim partit del Nàstic i els seus prota-
gonistes.

Píndola diària d’actualitat amb la 
informació més destacada del pano-
rama social, cultural, polític i esportiu 
de la ciutat de Tarragona, junt amb la 
previsió del temps. Presentat per Quim 
Pons / Jesús Sarmiento, aquest espai 
s’actualitza al llarg del dia si l’actualitat 
ho requereix.

Espai a mode de microentrevistes i/o 
declaracions amb les veus destacades 
per l’actualitat i el moment.

Programa produït per Ràdio Ciutat de 
Tarragona i Expressa gestió i comu-
nicació audiovisual, de caire eventual 
dedicat a donar a conèixer alguns dels 
noms i obres més rellevants de la prosa 
i poesia tarragonines.

Espai dedicat a repassar l’actualitat 
futbolera  més modesta de Tarragona i 
més enllà del Nàstic, amb equips i clubs 
locals com els de Bonavista, Torreforta, 
la Floresta o Sant Salvador, entre altres. 
Presenta Iván Castro i s’ofereix els di-
vendres abordant la prèvia i els dilluns 
els postpartits.

Ràdio Ciutat de Tarragona compta amb un seguit d’espais i programes 
diversos amb continguts 100% tarragonins amb l’actualitat, l’esport, la 
cultura i societat de la ciutat. Una ràdio feta a Tarragona, sobre Tarra-
gona i per a Tarragona amb professionals del territori. Píndoles breus 
per escoltar i/o descarregar a la web en el moment més idoni per a 

Converses amb Carles Cortés i en 
format també en vídeo per a la web do-
nant a conèixer rostres i perfils interes-
sants i menys coneguts de l’actualitat.

Transmissió en directe dels partits 
del Nàstic de Tarragona. Una forma 
de viure cada partit com si estigues-
sis al camp, amb tots els detalls i amb 
interacció directe dels oients, usuaris i 
aficionats a través de les xarxes socials i 
el whatssap. Presenta: Carles Cortés.

Radio City Group, premi Emprèn i Sorprèn 
de la Diputació de Tarragona

Una ràdio amb programes
100% tarragonins
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El projecte Radio City Group guanya el premi Emprèn i Sor-
prèn de la Diputació de Tarragona que valora iniciatives amb 
models de negoci basats en valors col·lectius que persegueixen 
respondre a nous reptes socials. L’entrega del guardó, valorat en 
5.000 euros, va tenir lloc el passat divendres 27 de novembre a 
l’Auditori de la Diputació de Tarragona.

En la tercera edició dels Premis Emprèn de la Diputació parti-
cipaven un total de 116 propostes, repartides en set categories 
diferents. En el cas del premi Emprèn i Sorprèn, han estat 20 les 
iniciatives que ha valorat el jurat, escollint finalment el projecte 
de Radio City Group.

Radio City Group és una plataforma de comunicació que pro-
porciona les eines per al desenvolupament i gestió d’una marca 
pròpia de ràdio per Internet, impulsant el creixement profes-
sional i personal de l’emprenedor, brindant assessoria tècnica, 
acompanyament i consultoria corporativa permanent.

Es tracta d’un model de ràdio local del segle XXI, utilitzant 
Internet com a plataforma, que busca la rendibilitat i professio-
nalitat dels projectes i amb la capacitat i possibilitat d’implan-
tar-se arreu.

Per altra banda, a l’endemà dissabte 28 de novembre, Ràdio 
Ciutat de Tarragona era guardonada també als Premis de 
Comunicació Tarragona 2015, en l’apartat d’Emprenedoria. 
El certamen, organitzat pel Diari La República, va tenir lloc 
al Tinglado 4 del Moll de Costa amb rostres i personalitats de 
diversos àmbits.

.......

Passió per la ràdio
Quim Espinosa és l’impulsor i l’ànima d’aquest projecte. Està 
vinculat al món de la ràdio des de fa més de 20 anys, i ara en 
fa dos, va decidir donar forma al seu somni creant la primera 
ràdio digital de Tarragona: Ràdio Ciutat de Tarragona. La seva 
capacitat emprenedora i tecnològica l’ha portat a anar més en-
llà i crear una plataforma que permet crear ràdios locals online 
a través d’una tecnologia amigable i col·laborativa. En l’àmbit 
formatiu, Espinosa és Màster en Direcció i Gestió d’Empreses 
Radiofòniques.

Quim Espinosa: “Estem molt contents que el jurat hagi reco-
negut el nostre projecte. Hi estem posant molta il·lusió i tenim 
molt clar que és per plataformes com la nostra, per on passa ja 
no la ràdio del futur, sinó la ràdio del present.”

“Volem agrair a la Diputació el suport econòmic en forma de 
premi que estem convençuts que ens ajudarà a seguir creixent. 
La nostra voluntat és que una iniciativa nascuda a Tarrago-
na esdevingui un referent més enllà de les nostres fronteres. 
Amb aquest model, un emprenedor radiofònic de Catalunya, 
Espanya, Veneçuela, Holanda o el Japó pot convertir-se en un 

referent en el seu entorn i guanyar-se la vida amb una emis-
sora online. Aquest projecte no seria possible sense el suport 
incondicional dels socis de Ràdio Ciutat de Tarragona, Albert 
Cots i Carles Cortés i l’equip de Trasegando Radio, Antón 
Gasol, Helle Kettner, Arnau Curto, l’equip d’Expresa. A més 
estic personalment molt agraït amb David Fernández i la gent 
de LANOVA Ràdio, així com amb Albert Jansà i el seu equip 
d’Altafulla Ràdio. Radio Citygroup és un projecte en expansió 
que va iniciar-se a Tarragona al febrer de 2015 , que ha conti-
nuat a la ciutat de Reus amb Ràdio Ciutat de Reus des de març 
d’aquest any amb Jordi Escoda al capdavant i que aspira a am-
pliar la seva xarxa amb noves emissores a Catalunya, Balears, 
Andalusia i a les Illes Canàries”.

Ràdio Ciutat de Tarragona, 
la primera
Ràdio Ciutat de Tarragona, va ser la primera de les emissores 
que van néixer a partir de la matriu de Radio City Group que 
actualment ja compta amb altres projectes com el de Reus i ha 
arribat a un acord per impulsar els de Girona, Manresa o Vic.

Ràdio Ciutat de Tarragona disposa d’una programació estable 
i amb periodistes de referència al territori com Carles Cortés i 
Quim Pons, entre d’altres, que són la veu d’ aquesta emissora.

l’usuari. En el terreny de l’actualitat el TarragonaInfo i 
els Minuts de Ràdio, en l’esport les Transmissions del 
Nàstic, l’InfoNàstic i el Partit de Tornada, a més de 
Futbol Tarragona. En l’àmbit cultural Trójkat, Sopa de 
Lletres o pròximament l’Agenda Cultural, o en el social 
les Altres Cares. A més, Ràdio Ciutat de Tarragona ja 
està preparant nous espais i continguts per a la nova 
temporada i nou any, on també tindrà cabuda l’humor 
i l’entreteniment


