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Sis anys de NotíciesTGN
A ra fa tot just sis anys, 

per les festes de Santa 
Tecla de 2009, sortia al 

carrer el número 0 de Notíci-
esTGN. Des d’aleshores el set-
manari s’ha fet un lloc dins 
del panorama informatiu de 
les comarques de Tarragona 
gràcies a la seva implantació 
a tots els municipis del Tarra-
gonès i el Baix Penedès (amb 
prop de 250 punts de distri-
bució) i amb la seva aposta en 
paral·lel per la informació on 
line a través de Noticiestgn.
cat. La informació de pro-
ximitat, l’opinió i l’especial 
atenció als continguts sani-
taris i socials han convertit 
Notíciestgn en un mitjà amb 
caràcter propi i de referència 
per bona part de la ciutadania 
del territori. 
Amb una tirada de 25.000 revis-
tes setmanals, NoticiesTGN ha 

distribuït al llarg dels seus pri-
mers sis anys de vida més de 7 
milions d’exemplars per tots els 
municipis de les comarques del 
Tarragonès i del Baix Penedès. 
La presència continuada del 
setmanari amb expositors tant 
a espais públics com privats del 
territori, han consolidat notíci-
estgn com un dels mitjans gra-
tuïts de referència a les nostres 
comarques, que s’ha fet un lloc 
al costat d’altres capçaleres his-
tòriques del territori.
En aquest sisè any, la direcció 
de NoticiesTGN s’ha proposat 
consolidar aquesta inèrcia re-
novant i ampliant els punts de 
distribució del setmanari, per-
què cada vegada arribi a més in-
drets de la demarcació, fi ns i tot 
als municipis més petits que, 
per política comercial, altres 
mitjans de comunicació deixen 
en l’oblit informatiu. El propò-

sit de noticiestgn és continuar 
informant la ciutadania de tot 
el territori, independentment 
del seu lloc de residència, amb 
presència continuada a tots els 
nuclis urbans (tant ciutats i vi-
les de la costa com pobles de 
l’interior).

Des de setembre 
de 2009 el 
setmanari ha 
distribuït més 
de 7 milions 
d’exemplars a tots 
els municipis del 
Tarragonès i el
Baix Penedès 
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A mb una tirada de 
25.000 exemplars 
(acreditada per l’OJD), 

NotíciesTGN s’ha convertit 
en la publicació impresa gra-
tuïta de distribució setma-
nal amb més audiència de 
les comarques de Tarragona. 
Aquesta fi ta s’ha assolit en el 
temps rècord de sis anys, re-
sultat de la bona acceptació 
que ha tingut per part de la 
ciutadania i gràcies també a 
una important xarxa de dis-
tribució que cobreix tots els 
municipis del Tarragonès i 
el Baix Penedès, amb un to-
tal de 250 punts de lectura. 
El setmanari enceta ara la 
seva sisena temporada amb 
la voluntat de consolidar el 
seu lideratge amb una millo-
ra constant dels continguts, 

amb més presència d’articles 
refl exius i d’opinió i amb la 
incorporació de noves sec-
cions d’interès per a la ciu-
tadania de les 
comarques tarra-
gonines.

La publicació ar-
riba a totes les 
poblacions de les 
dues comarques 
del Tarragonès i 
Baix Penedès, prin-
cipalment a través 
dels centres de sa-
lut (consultoris i 
Centres d’Atenció 
Primària) existents 
a tots els nuclis 
poblacionals. Així, 
NotíciesTGN es 
pot llegir tant a les 
viles més poblades 
(com són Tarragona, 
Salou, Vila-seca, Tor-
redembarra, el Ven-
drell, Calafell...) com 
a les viles més petites 
del nostre entorn. El 
setmanari també es 
distribueix als tres 
hospitals (Joan XXIII, 
Hospital de Santa Tecla 
i Hospital del Vendrell) i 
als principals centres sociosa-
nitaris del territori (Hospital 
Sociosanitari Francolí, Com-
plex Sociosanitari Llevant de 
Tarragona, Residència Santa 

Tecla Ponent...). Aquesta im-
portant xarxa de distribució 
(amb més d’una cinquantena 
d e punts caracteritzats 

per una important 
afl uència diària de 
persones), es com-
plementa amb la dis-
tribució comercial de 
NotíciesTGN a través 
d’institucions i espais 
públics (ajuntaments, 

centres cívics, bibli-
oteques, estacions, 
mercats munici-
pals....)  i d’esta-
bliments privats 

(bars i cafeteries, benzineres, 
botigues, centres comerci-
als...). En total, parlem de més 
de 250 punts de distribució de 
NotíciesTGN (uns 135 amb ex-
positors i la resta amb punts de 
lectura) que garanteixen una 
ràtio de distribució d’1 exem-
plar per cada 15 habitants 
entre la població de 350.000 
habitants que confi guren la 
demografi a del Tarragonès i el 
Baix Penedès. La incidència 

d’aquesta distribució és espe-
cialment important a la ciutat 
de Tarragona, on cada setmana 
es reparteixen i s’esgoten més 
de 13.000 exemplars, fet que 
converteix NotíciesTGN en un 
suport publicitari d’alt interès 
per als possibles anunciants.
www.noticiestgn.cat

cions d’interès per a la ciu-

Centres d’Atenció 
Primària) existents 
a tots els nuclis 
poblacionals. Així, 

 es 
pot llegir tant a les 
viles més poblades 
(com són Tarragona, 
Salou, Vila-seca, Tor-
redembarra, el Ven-
drell, Calafell...) com 
a les viles més petites 
del nostre entorn. El 
setmanari també es 
distribueix als tres 
hospitals (Joan XXIII, 
Hospital de Santa Tecla 
i Hospital del Vendrell) i 
als principals centres sociosa-
nitaris del territori (Hospital 
Sociosanitari Francolí, Com-
plex Sociosanitari Llevant de 

d e punts caracteritzats punts caracteritzats 
per una important per una important 
afl uència diària de afl uència diària de 
persones), es com-persones), es com-
plementa amb la dis-plementa amb la dis-
tribució comercial de tribució comercial de 
NotíciesTGNNotíciesTGN a través 
d’institucions i espais d’institucions i espais 
públics (ajuntaments, públics (ajuntaments, 

centres cívics, bibli-centres cívics, bibli-
oteques, estacions, oteques, estacions, 
mercats munici-mercats munici-
pals....)  i d’esta-pals....)  i d’esta-
bliments privats bliments privats 

25.000 exemplars cada  setmana

El setmanari 
té una àmplia 
incidència a 
la ciutat de 
Tarragona, on 
cada setmana 
es reparteixen i 
s’esgoten més de 
13.000 exemplars

NotíciesTGN arriba regularment a tots els nuclis poblacionals del 
Tarragonès i del Baix Penedès a través de més de 250 punts de distribució
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En un mitjà de comunicació que surt al carrer un cop per 
setmana, l’espai digital és fonamental per donar cobertura 
a les informacions diàries que més que profunditat reque-
reixen immediatesa i ràpida difusió a través de les xarxes 
socials.
Malgrat tot, aquest no és el rol principal de la pàgina web 
del NotíciesTGN, que complementa els continguts del set-
manari en paper utilitzant el suport audiovisual. En aquest 
sentit, la redacció del NotíciesTGN escull aquelles notícies 
que per la seva rellevància i pel seu interès visual cal que es 
mostrin en format vídeo.
La bona rebuda d’aquestes informacions, que arriben a re-
bre centenars de visualitzacions, demostra que la lectura 
del paper es complementa d’allò més bé amb el suport au-
diovisual gràcies a l’ús dels smartphones. La inclusió de codis 
QR en moltes de les notícies del setmanari en paper permet 
els usuaris amplir la informació i gaudir d’aquelles imatges 
d’actualitat en una societat que requereix rebre la informa-
ció a un ritme trepidant.
A banda, el web noticiestgn.cat també ofereix la possibilitat 
als usuaris de descarregar-se el setmanari en format PDF i 
de llegir les notícies i articles dels nostres opinadors amb 
un sol clic.

La web de NotíciesTgn 
aposta pels continguts 
audiovisuals

25.000 exemplars cada  setmana

Tallers i activitats

www.salou.cat

Actualment el 
setmanari es reparteix 
entre el dimecres 
i el divendres de 
cada setmana a tots 
els municipis del 
Tarragonès i el Baix 
Penedès gràcies a la 
ubicació estratègica 
de 135 expositors i de 
115 punts de lectura

Centenars de 
milers de lectors 
llegeixen cada any 
NotíciesTGN gràcies 
de la seva distribució 
preferent en centres 
de salut, centres 
sociosanitaris, 
espais públics, 
institucions i 
establiments privats
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Un equip compromès amb Tarragona

L a redacció de Notíci-
esTgn és jove i així ho 
demostra la vitalitat dels 

seus components. Es tracta 
d’un grup de persones que 
formen part del territori, que 
el coneixen i que treballen per 
fer arribar als nostres lectors 
l’actualitat de les nostres co-
marques.

Amb només sis anys de vida, i 
tot i que es tracta d’un equip re-
duït, la capçalera s’ha convertit 
en un referent dins del territori 
en la difusió d’informacions so-
cials i sanitàries sense oblidar 
l’actualitat política protagonit-
zada enguany per les eleccions 
municipals del mes de maig i 
pel proppassat 27-S.

Balanç i difusió de la tasca feta 
tant per les entitats del tercer 
sector com pels centres sanita-
ris del territori; seguiment de 
l’actualitat política local i anàli-
si dels efectes que tenen les de-
cisions dels executius nacional 
i estatal al territori; i cobertura 
dels actes culturals i les festes 
dels municipis del Tarragonès 

i Baix Penedès. Aquests són els 
eixos d’actuació prioritaris del 
setmanari més llegit de la de-
marcació.
Els tarragonins i les tarragoni-
nes ja saben que cada dimecres 
els carrers dels municipis del 
Tarragonès i del Baix Penedès 
s’omplen d’una capçalera com-
promesa amb les entitats, amb 

la política de proximitat i amb 
el procés català, amb els artistes 
i les festes del territori, amb les 
persones que hi viuen i hi treba-
llen... compromesos, al cap i a la 
fi , amb Tarragona.
Per aquest motiu, esperem con-
tinuar treballant molts anys més 
per explicar-vos tan bé com pu-
guem tot allò que hi succeeix.

LA REDACCIÓ DE NOTÍCIESTGN PER ‘ELCICHOTRISTE’: Carme López (fi lòloga), Alejandro Pérez (màrqueting), Ana Gómez (disseny), mossèn Joan Aragonès (col·laborador), Anna Company (disseny), 
Ricard Checa (col·laborador), Joan Antoni Cano (comercial), Tomàs Varga (vídeo), Miquel Villalba (col·laborador), Òliver Márquez (director), Oriol Montesó (redacció i web) i Manel Novella (comercial).
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E ls aniversaris sempre són un motiu d’alegria i si l’aniversari és el d’una 
iniciativa empresarial, la rellevància es multiplica pel component de re-
percussió laboral, econòmica i social que comporta. Aquest és el cas de 

NotíciesTGN, que en aquests sis anys ha sabut consolidar la seva proposta dins 
el panorama comunicatiu del territori. A la Pobla, Notícies TGN va arribar des 
del primer número i actualment encara hi és present. Per això, vull felicitar els 
professionals d’aquest mitjà i encoratjar-los a seguir mantenint la tasca que fan. 
Una tasca a través de la qual, Notícies TGN ha estat testimoni de les accions 
que hem fet a la Pobla de Mafumet per assegurar la millor qualitat de vida als 
nostres veïns i veïnes. Així doncs, aquest mitjà ha pogut recollir informacions 
com les referents a la renovació del parc d’equipaments i serveis públics, o la 
construcció de la nova escola, així com l’ampli ventall de serveis i activitats cul-
turals, educatives i esportives que organitzem al llarg de l’any. De cara al futur, 
estem segurs també que el mitjà estarà present a altres fi tes importants del mu-
nicipi, com la futura inauguració del tanatori que estem acabant de construir. 
És just, doncs, reconèixer la feina feta per un mitjà de comunicació jove però 
consolidat. Per tot plegat, doncs, i en nom de la Pobla de Mafumet, vull felicitar 
els professionals que treballen per tirar endavant el setmanari Notícies TGN. 
Per molts anys!

F elicitats, NotíciesTGN, per aquests sis anys de publicació setmanal d’un 
mitjà escrit gratuït molt proper al ciutadà pel seu contingut d’informació 
local juntament amb el tractament de temes sociosanitaris, molt relaci-

onats amb els espais en els quals es distribueix. I aquesta important tasca in-
formativa és gràcies a tot un equip humà que la fa possible. Per tant, felicito la 
direcció, l’equip de redacció i els seus col·laboradors pel seu sisè aniversari i els 
encoratjo a seguir treballant per mantenir informats els nostres veïns i veïnes. 

C omplir anys forma part de la vida. El pas del temps afecta a tot però, de 
vegades, pot donar la sensació que vivim sobre una roda de fi ra. M’agra-
den les rodes de fi ra, però no en política ni en periodisme. La societat no 

pot viure en un constant puja-i-baixa sense sentit. Confi o que els que han estat 
escollits per encapçalar el govern posin la sisena marxa cap endavant, sense que 
ningú caigui. NotíciesTGN també posa la sisena: fer-se preguntes, contrastar 
opinions, fugir de les estafes i aproximar-se a la realitat. Felicitats!

P roximitat i vocació de servei són alguns dels trets més destacats del set-
manari NotíciesTGN, un mitjà que compleix el sisè aniversari amb la 
voluntat de continuar exercint el seu paper de referent informatiu a les 

comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. Aquests darrers sis anys han estat 
especialment intensos des del punt de vista comunicatiu, atesos els canvis soci-
als i econòmics que s’han viscut al conjunt del país. NotíciesTGN n’ha refl ectit 
aquesta evolució amb rigor informatiu i capacitat d’anàlisi, dues característiques 
que també defi neixen el mitjà. Al mateix temps, a la Diputació de Tarragona 
hem continuat prestant suport al territori per tal de contrarestar els efectes de 
la crisi econòmica, a través de la nostra assistència continuada als ajuntaments i 
a les persones. Proximitat i vocació de servei ens agermanen amb NotíciesTGN, 
mitjà al qual cal  felicitar i desitjar molts èxits en els pròxims anys.

S is. Ni cinc, ni deu, que són xifres més rodones. Sis. Mitja dotzena. Perquè 
sí. Sis són els anys que NotíciesTGN treu el nas als nostres carrers, cada 
dimecres. Això que ara ens sembla tan natural, de tota la vida. I té només 

sis anys. Només, o ja, depèn de com ens ho mirem. Tot comença alguna vegada, 
hi ha un moment màgic que algú, alguns, decideixen que sí, que ho faran, i s’hi 
posen. La resta, és una altra història. Sis anys d’història, i els que vindran. Per 
molts anys, NotíciesTGN.  

É s motiu d’alegria que un mitjà de comunicació celebri un aniversari. I no 
ho dic pel mèrit que té sobreviure a una crisi econòmica que, entre molts 
altres sectors, s’ha acarnissat especialment en aquest. És que no hi ha 

societat democràtica possible sense llibertat de premsa. Per a qualsevol muni-
cipi del Baix Penedès és motiu d’alegria afegit, perquè els mitjans del Camp de 
Tarragona ens cobreixen una part de les necessitats informatives. Més enllà de 
consideracions administratives, el Penedès no és ben bé Tarragona, ni tampoc 
Barcelona, i això de vegades ens penalitza. Agraïm, per tant, que hi hagi qui s’in-
teressi pel que passa a casa nostra, pel que ens preocupa i pel que fem. Confi em 
que NotíciesTGN pugui continuar complint molts més aniversaris. Voldrà dir, 
també, que un territori que no sempre se sent representat als espais públics del 
país, en té un que se’n fa ressò.

Joan M. Sardà
Alcalde de la
Pobla de Mafumet

Martí Carnicer
Alcalde del 
Vendrell

Fèlix Alonso
Alcalde 
d’Altafulla

Josep Poblet
President de la Diputació de 
Tarragona

Joaquim Nin
Delegat territorial del Govern 
de la Generalitat

Ramon Ferré
Alcalde de
Calafell

MOLTES FELICITATS

FELICITATS, ‘NOTÍCIESTGN’

‘NOTÍCIESTGN’ POSA LA SISENA

PROXIMITAT I VOCACIÓ DE SERVEI

SIS

UN ALTAVEU NECESSARI
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A ra fa sis anys NotíciesTGN començava la seva aventura, 
amb il·lusió i incertesa, però amb la convicció del que feia. 
Començàveu en uns temps convulsos i difícils econòmi-

cament, però tot i així heu sabut tirar endavant aquest projecte, 
de ben segur no lliure de alts-i-baixos. Però malgrat tot, durant 
aquests sis anys heu sigut fi dels al format àgil i còmode de llegir 
que ha contribuït, amb el seu «cuore» i saber fer, a fomentar la 
salut i a conèixer el món sanitari, apropant a la ciutadania els 
serveis i les prestacions sanitàries de què podem disposar a Tar-
ragona ciutat i comarques i que. per sort, deixeu-m’ho dir, són 
d’una qualitat destacable.   
Després d’aquests sis anys ja ho podem dir, no ha estat fl or d’un 
dia, no ha estat una fogonada, ha estat i és una realitat estable, 
constant que ha passat a ser, setmana rere setmana, un mitjà de 
comunicació quotidià per a molts ciutadans de les comarques 
de Tarragona. I com tot el que és habitual i passar a forma part 
constant de les nostres vides és fa estimar.  Tarragona pot estar 
satisfeta de disposar d’un mitjà de comunicació que ha omplert 
un buit social, la informació de salut. NotíciesTGN compleix 
perfectament aquest objectiu, estant al servei de les persones i 
pendent del seu benestar.  Per tant, gràcies per aquesta feina, a 
tot l’equip de redacció, gràcies per aquesta aportació a la Xarxa i 
gràcies a tots els professionals del món sanitari, social i educatiu 
per la vostra participació i col·laboració a Notícies TGN. Felicitats 
en el vostre sisè aniversari!   
Per molts anys! 

Josep Mercadé
Director Regió Sanitària del 
Camp de Tarragona

FOMENTAR LA SALUT

D es dels Serveis Territorials del Departament de Benestar 
Social i Família volem felicitar a tot l’equip de Notícies 
TGN per la seva tasca divulgadora i social de cada dia  i que 

l’han convertit en tot un referent en el nostre territori al servei 
del ciutadà. Moltes felicitats.

Anna Vendrell
Directora Serveis Territorials 
Benestar Social i Família

SERVEI A LA CIUTADANIA

A profi to aquestes ratlles que em brinda el setmanari NotíciesTGN per encoratjar la seva 
tasca informativa a favor de la ciutadania. Algú va escriure que la premsa és l’exercici de 
la llibertat. Però informar des de la proximitat exigeix valentia i molta imparcialitat. Sis 

anys són una jove però fi ançada trajectòria en la qual el diari NotíciesTGN s’ha guanyat, de mica 
en mica, la credibilitat i la confi ança de milers de persones que el llegim. El periodisme local és 
especialment complicat perquè resulta més difícil informar dels fets que passen a casa nostra i 
de les persones que coneixem que no pas de tot allò que succeeix a quilòmetres de distància, on 
les errades informatives ens passen desapercebudes. La proximitat amb els protagonistes de la 
notícia exigeix un rigor i un amor a la veritat inqüestionable. Aprofi to aquesta avinentesa per 
felicitar l’equip de periodistes i treballadors, però també els lectors i lectores de NotíciesTGN. 
Enhorabona!

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

RIGOR I AMOR A LA VERITAT

NotíciesTGN, amb sis anys de presència 
continuada al carrer, s’ha erigit en 
el setmanari de referència per a 
moltes institucions de la demarcació. 
En aquestes pàgines, representants 
d’ajuntaments i administracions del 
territori feliciten el setmanari per 
l’efemèride del 6è aniversari
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L’inici de l’experiència 
professional de l’Òliver 
Márquez en el món del 

periodisme de proximitat es 
remunta fi ns a l’any 1995, 
quan es va incorporar com 
a estudiant en pràctiques al 
desaparegut ‘Nou Diari’. Més 
tard va entrar a formar part de 
la redacció del diari ‘El Punt’, 
des d’on es va incorporar a la 
televisió local Més TV com a 
cap d’informatius i, uns anys 
més tard, com a director de 
Canal Català Tarragona, amb  
només 28 anys. Entre 2006 i 
2009 va ser cap de comunica-
ció de BASF Tarragona. Des de 
fa uns anys aquest llicenciat 

en periodisme per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
és el director del setmanari 
NotíciesTGN, mitjà que cele-
bra el seu 6è aniversari con-
solidat com a referència a les 
comarques del Tarragonès i 
el Baix Penedès. Amb l’Òliver 
parlem d’aquesta efemèride 
i refl exionem al voltant del 
paper que el periodisme lo-
cal ha de desenvolupar en un 
món cada vegada més global.

Ja són sis anys de Notíci-
estgn...
Sí. En realitat són pocs anys 
per a un mitjà de comunicació, 
però és la constatació que el 

projecte s’està consolidant. De 
fet hi ha moltes iniciatives peri-
odístiques que, malgrat que són 
interessants, tanquen al cap de 
poc mesos. Quan vam posar en 
marxa Notíciestgn molts de-
ien que no duraríem ni un any. 
Doncs ja en portem sis i amb 
moltes ganes de continuar.

Què valores més d’aquest pe-
ríode?
Per sobre de tot les persones 
que han format i formen part 
de tota la família Notíciestgn. 
Des de la gent de la direcció 
fi ns al personal de la redacció, 
passant per la distribució, l’ad-
ministració, l’equip comercial, 

els col·laboradors i, especial-
ment, els lectors i lectores que 
fan que tot això tingui un sen-
tit. En sis anys no recordo cap 
problema greu de convivència 
ni de males relacions entre 
companys. I aquest és un fet 
que personalment jo, com a 
coordinador d’un equip, valoro 
molt positivament. No tothom 
pot presumir de tenir bon am-
bient a la feina.

Els mitjans locals tenen fu-
tur?
En un món més global, tot i que 
sembla paradoxal, la informa-
ció de proximitat serà cada ve-
gada més important. Cada cop 

hi ha més sistemes per conèi-
xer allò que passa al món, però 
per estar al corrent d’allò que 
passa al teu entorn immediat 
sempre necessitaràs mitjans de 
comunicació amb professionals 
que visquin el dia a dia del ter-
ritori. Per molt que ho intenti, 
un diari o una televisió d’àmbit 
català o estatal no podrà mai 
informar de Tarragona com ho 
fem des de Notíciestgn o des 
d’altres mitjans de la zona. Pel 
que fa al futur immediat, crec 
que els mitjans locals tenim un 
gran repte, ja que estem cridats 
a desenvolupar un paper clau 
en la cohesió social del nou país 
que Catalunya vol construir.

Òliver Márquez
DIRECTOR DE NOTÍCIESTGN

«El periodisme local tindrà un 
paper clau en la cohesió social a 
la nova Catalunya»
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