
Agenda
municipal agost
mont-roig DEL CAmP i miAmi PLAtJA  2016

Inscripcions fins al 9 d’agost.

Accés gratuït.

El casal de sempre en horari nocturn.

Inscripcions fins al 20 de d’agost. Places limitades. 
Activitat gratuïta. Servei de bus gratuït per als joves 
de Mont-roig del Camp.

SonS de nit

SonS de nit

Fira de gaStronomia 
Singular. Cullerada 2016

Fito Luri i Xavier Pié presenten l’espectacle 
“Un país que es diu tu i jo”. Entrada gratuïta.

Amb l’espectacle “Entre dos mars” 
d’Indira Ferrer i Antoni Mas. 
Entrada gratuïta. 

Nova fira centrada en el món de la gastronomia i 
productes de la terra. També hi haurà l’Espai Actiu i 
la zona de la Tapa de la Fira. *Consulteu programa 
d’actes específic. 
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20

5al7

22h

23h

19.30h

22h

taller inFantil d’eStelS

taller inFantil de tamborS

FeStiVal nomad

taller inFantil de màSCareS

Gratuït.

Gratuït.

Esdeveniment itinerant que fusiona diferents 
disciplines: disseny, gastronomia, moda, decoració, 
música, tallers i molt més. *Consulteu programa 
d’actes específic.

Gratuït.
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Pèrgola Platja Cristall

Pèrgola Platja Cristall

Pèrgola Platja Cristall

Pèrgola Platja Cristall

19h

19h

19h

Ermita Mare de Déu de la Roca

Ermita Mare de Déu de la Roca

Recinte firal. Carrer Aureli Maria Escarré 
de Mont-roig del Camp

torneJoS Fira JoVe

taller de CoCktailS 
SenSe alCohol

PiSCina noCturna

noCtambuluS

CaSal a la PlatJa. CaiaC 

4 i 5

11

13

20

25

17h

17h

21h

20h

16h

Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp

Casals de joves K1 de Mont-roig del Camp

Piscina Municipal de Mont-roig del Camp

Casals de joves K1 i K2

Platja Cristall

aCtiVitatS de la Fira

FoCS d’artiFiCi i ball

FeSteS QuadriennalS 

Zona d’atraccions, havaneres, festa Flaix FM, 
aquafest, concert i ball, focs d’artifici, batucades, 
espectacle d’humor i les activitats organitzades per 
les entitats.* Consulteu programa d’actes específic. 

En el marc de la Festa de les Pobles. 
I diumenge 15 d’agost, missa, ballada de gegants, 
xocolata cuita i minidisco infantil. *Consulteu 
programa d’actes específic. 

Baixada de la Mare de Déu de la Roca

Pista d’Estiu i altres emplaçaments de Mont-roig 
del Camp

Platja de la Pixerota

Sortida des de l’Era.
Processó per diversos carrers

5al7

26-28

14

28



 2016

Durant tot 
el mes...

activitats organitzades 
per l’ajuntament de mont-roig del Camp. Per a més informació i per consultar 
l’agenda de les entitats del municipi, visiteu www.mont-roig.cat

Segueix-nos

ESPORTS
CULTURA

FESTES
JOVENTUT

TURISME
PROMOCIÓ ECONÒMICA Families

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics 

Inscripcions fins al 29 d’agost. Servei de bus gratuït 
per als joves de Mont-roig del Camp.

CaSal a la PlatJa. Vòlei PlatJa31

16h
Platja Cristall

Inscripcions fins al 26 d’agost. Cal portar sopar 
i llanterna.

exCurSió noCturna a l’areny30

20h

Sortida des del Casal K1 de Mont-roig del Camp

Espai per realitzar manualitats, jocs de taula, pintures i 
contes. Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 

de dillunS a diVendreS

guarderia 
de PlatJa

D’ 11h a 13h i de 18h a 20h

Platja Cristall

Activitat gratuïta.
Consultar programació específica del Banys de Lluna. 
www.mont-roigmiami.cat

diumengeS 7, 14, 21 i 28 

animaCió
inFantil.

19h

Pèrgola Platja Cristall

Espai de trobada entre nens i adults, per conèixer i apren-
dre de forma divertida les meravelles del cos en moviment. 
Activitat gratuïta.

dillunS i dimeCreS

yoga 
kid’S

20h

Pèrgola Platja Cristall

Dues propostes gratuïtes per practicar esport durant l’estiu. 
D’una banda una disciplina física que fusiona l’aeròbic amb 
els ritmes llatins i de l’altra una tècnica de meditació en 
moviment. 

de dillunS a diJouS

ClaSSeS dirigideS 
de tai-Chi-Chuan i aero-latino

De 9.10h a 10h

Pèrgola Platja Cristall

Activitat gratuïta.Consultar programació específica del 
Banys de Lluna. www.mont-roigmiami.cat 

diVendreS 5, 12, 19 i 26

Cinema 
a la FreSCa

22h

Pèrgola Platja Cristall

Itinerari per a famílies amb nivell de dificultat adaptat al 
grup. Amb bicicleta pròpia. Activitat gratuïta.
Més informació i reserves a: 
977810 978 i  turisme@mont-roig.cat

dimeCreS

exCurSionS 
en biCiCleta

09h

Sortides des de l’Oficina de Turisme 
de la Plaça de Tarragona de Miami Platja

Itinerari: Casc antic de Mont-roig, Centre Miró, mercadet i 
Ermita de la Mare de Déu de la Roca on s’oferirà un petit 
vermut. Preu: 5,00 €. Més informació i reserves a: 
977810 978 i turisme@mont-roig.cat

diVendreS

exCurSionS guiadeS 
a mont-roig del CamP

10h
Sortida: Parada de bus de Plaça de Tarragona 
de Miami Platja


