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Esports - Nàstic

El Matí de Tarragona Ràdio

De dilluns a divendres de 07,00 a 
13,30 h. Dissabtes, de 09,00 a 12,00 h.

Un programa extens i variat que inclou 
el repàs a l'actualitat local de primera 
hora del matí, amb informació del temps, 
el trànsit, els esports, la revista de premsa 
i l'agenda cultural. Un espai diari d'opinió 
a través de tertúlies i debats. Entrevistes 
en l'àmbit de la política, l'economia, la 
societat, la cultura i l'esport, i seccions 
específiques dedicades a temàtiques molt 
diverses (llibres, salut, ensenyament, 
llengua, cuina, cinema, rutes...)

Presentació: Josep Suñé , Núria Cartañà 
i Miguel González. Control tècnic i 
serveis exteriors: Joan Maria Bertran i 
Lluís Comes. Amb el suport dels serveis 
informatius i d'esports de Tarragona 
Ràdio

elmati@tarragonaradio.cat
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Les entrevistes d'actualitat / El Matí 
de Tarragona Ràdio

Escolta els protagonistes de l'actualitat 
tarragonina.

150 anys del pas del ferrocarril de 
Tarragona a Martorell

publicat el   27/11/2012 11:23 
per Redacció Tarragona Ràdio

Dimarts 27 de novembre de 2012 
 
Properament s’engegarà un programa d’actes per commemorar els 150 anys del pas del 
ferrocarril de Tarragona a Martorell . Fins l’abril de 2015 s’aniran succeïnt, organitzats per 
la Comissió dels 150 anys. En parlem amb alguns dels integrants, com Javier Nieto de 
l’Associació Cultural Ferroviària o Albert Pallares, del grup d’estudis de la Memòria. 
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