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

ExpEriència 
cov’art
Inauguració de l’exposició fotogràfica dels artistes 
locals, Pepi González i Amable Aresté. A les 19 h, 
espectacle infantil “Musicontes” amb Jordi Jubany 
i a les 22 h, concert amb Filferro, versions dels 
grans hits de la música mundial. Entrada gratuïta.

2
18.30h 

Coves del roure de Costa Zèfir

Participa al torneig de Wii i demostra les teves 
habilitats! El guanyador/a tindrà premi!

Recuperació de la gran Festa de la Nacional 340. 
Totes les activitats de les festes de Sant Jaume 
es realitzaran al llarg de l’Avinguda de Barcelona. 
*Consulteu programa d’actes específic. 

Una proposta per tal que els joves puguin gaudir 
dels seus casals habituals en horari nocturn.

Sortida en bicicleta per una de les rutes BTT de 
Mont-roig del Camp (Les Planes). En acabar hi 
haurà berenar al K1 pels participants.

tornEig 
dE vòlEi platja
Competició en format 2 x 2. 
Més informació i inscripcions al poliesportiu 
municipal de Miami Platja. 

25

18h 

Pistes de vòlei de la Platja Cristall

concErt dE david MunnElly
& danny diaMond
En el marc del X Cap de Setmana Diatònic que es 
celebrarà del 14 al 17 de juliol.
Consulteu programa específic per conèixer totes 
les activitats com tallers d’acordió, ball folk, projec-
cions, concert vermut i d’altres propostes musicals. 

16

22h

tallEr 
infantil
Moon nàutic

19

Pèrgola Platja Cristall

19h

tallEr 
infantil
Molinets de vent 

26

Pèrgola Platja Cristall

19h
Ermita Mare de Déu de la Roca

tornEjos 
dE sant jauME 

fEsta 
dE la n-340

21

23

17.30h

17h

tot el 
dia

Casal de joves K2 de Miami Platja 

Avinguda de Barcelona de Miami Platja 

noctaMbulus 

biciclEtada 
jovE

7

12

20h

17.30h

Casals de joves K1 i K2

Punt de trobada: Casal de joves K1

fEstEs dE sant jauME 
dE MiaMi platja
Múltiples activitats per a tots els públics; balls, 
vaquetes, espectacle de circ, activitats infantils, 
inflables, castells, focs artificials, festival Mar Músic i 
molt més. *Consulteu programa d’actes específic.

22al25

N-340, Pista d’Estiu, Platja Cristall i Punta del Riu

Taller per aprendre a realitzar còctels sense alcohol. 

tallEr 
dE còctEls 28

Casal de joves K2 de Miami Platja 



 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

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. 

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

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

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

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

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

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

segueix-nos

ESPORTS
CULTURA

FESTES
JOVENTUT

TURISME
Families

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics 

dE dilluns a dijous

dE dilluns a divEndrEs divEndrEs 1, 8, 15 i 29

diuMEngEs 3, 10, 17 i 31 

diMEcrEs

dilluns i diMEcrEs

divEndrEs

classEs dirigidEs 
dE tai-chi-chuan i aEro-latino

guardEria 
dE platja

cinEMa 
a la frEsca

aniMació
infantil.

Excursions 
En biciclEta

yoga 
Kid’s

Excursions guiadEs 
a Mont-roig dEl caMp

De 9.10h a 10h

D’ 11h a 13h i de 18h a 20h 22h

19h

09h

20h

10h

Pèrgola Platja Cristall

Platja Cristall Pèrgola Platja Cristall

Pèrgola Platja Cristall

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

Pèrgola Platja Cristall

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


