
 

 

 

 

 

Nom AV :  

Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona 

 

Contacte :  Toni Peco  

 

CATEGORIA: 

          Projecte d’intervenció social 

NOM DEL PROJECTE :  

          Ràdio Veïnal de Tarragona, ‘la veu dels barris’ 

 

DESCRIPCIÓ :  

És l’espai radiofònic del moviment veïnal de Tarragona. Altaveu de 

les activitats socials, culturals i esportives que no es fan al centre de 

la ciutat i escoltem "de tu a tu" el que senten el veïnat.  

De periodicitat setmanal es pot escoltar en directe per Tarragona 

Ràdio (96.7 FM o www.tarragonaradio.cat) tots els dimecres, a les 

21.30 h, i els dijous a les 17.00 h. També es pot descarregar al web 

de la FAVT www.favtarragona.com en qualsevol moment del dia.  

A més, el programa circula a través del facebook i les xarxes socials 

vinculades a diverses entitats veïnals. 

 

Data d’inici: 2014 



 

PERSONES BENEFICIÀRIES :  

La població en general de Tarragona 

 

OBJECTIUS :  

• Donar veu als veïns/es i entitats dels barris de 

Tarragona, així com atendre i debatre sobre les 

necessitats i temes que ens afecten.  

• Difondre les iniciatives i activitats dels barris de ponent i 

nord de la ciutat.  

ACTUACIONS: 

El programa emet cada setmana entrevistes, notícies, actes 

d’agenda i/o reportatges sobre l’actualitat dels barris. Entre els 

temes que es tracten hi ha: 

• Activitats i festes de barri organitzades per les AV 

• Temes socials i de cooperació 

• Temes de salut 

• Temes de convivència 

• Suggeriments o queixes dels veïns o de les entitats veïnals sobre 

qualsevol aspecte 

• Entitats sense ànim de lucre i escoles del barri 

• Temes de medi ambient 

• Platges 

La Ràdio Veïnal de Tarragona disposa d’un temps propi de 55’ a 57’, que es 

dividiria de forma natural – tenint en compte criteris de nombre de barris i 

població – entre un 70% (barris de ponent) i 30% (barris de llevant). Tot i així, 

els percentatges no serien exactes ja que qualsevol de les zones pot tenir més 

presència de l’habitual, en funció de l’actualitat, i hi hauran barris que 

disposaran de més o menys temps. 

El conductor actual de la Ràdio Veïnal es Josep Cartanyà. 

 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 



Després de més de dos anys d’experiència, aquest 2016 la Ràdio 

Veïnal ha donat un pas endavant i ha ampliat el seu àmbit 

d’actuació perquè l’altaveu dels barris arribi i beneficiï a més veïns 

de la ciutat, de manera que la Ràdio Veïnal es converteixi en ‘la veu 

dels barris de ponent i llevant’. Per fer-ho possible, la FAVT compta 

actualment amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de 

veïns de l’Àrea de Llevant (FAV) per aconseguir juntes aquest 

objectiu. 

 

COL·LABORADORS: 

• Tarragona Ràdio 

 

 


