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del

Tarragonès distingeix Joana
Badia pels seus mèrits
17 novembre 2021
L’altafullenca Joana Badia rebrà enguany una de les
distincions al mèrit que atorga anualment el Consell Comarcal
del Tarragonès per posar en relleu la tasca d’una persona o
entitat en favor de la seva vila. Badia fa 40 anys que va
arribar a Altafulla i des d’aleshores a contribuït notablement
a la dinamització cultural de la vila, com es destaca en la
proposta de candidatura que es va fer arribar a l’ens
supramunicipal després d’aprovar-se per unanimitat del plenari
i a proposta d’Alternativa Altafulla. Directora teatral i
rapsoda entre moltes altres coses, la premiada és una persona
molt vinculada al teixit associatiu altafullenc i per això
rebrà la distinció del proper 27 de novembre en un acte que
tindrà lloc al Casino Municipal de Roda de Berà.

Imatge de la Joana Badia el passat mes d’agost, a casa seva,
durant una entrevista realitzada per la revista Altafulles.
Properament publicarem en aquesta revista una entrevista
realitzada a Joana Badia ara fa uns mesos on parla de tot allò
que ha estat i és per a ella Altafulla.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

