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

Hora 
del Conte
“La Clàudia i l’Unicorn. Feliços per sempre més”

1

18h 

Biblioteca municipal Miami Platja

aCte de CommemoraCió
de l’any llull

trobada 
del Club de leCtura 

trobada 
del Club de leCtura 

Estrena de l’obra de teatre “El llibre de les bèsties” 
de Ramon Llull, a càrrec dels nens i nenes usuaris 
de la Biblioteca.

Amb el llibre “El tallador de canyes” 
de Junichiro Tanizaki.

Amb el llibre “Paraules a mitges” 
de Blanca Busquets.

Sortida a l’Ermita Mare de Déu de la Roca des del 
Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp. Sopar i 
jocs. Cal realitzar inscripció prèvia i portar sopar.

8

10

13

18h 

19h 

19h 

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

Biblioteca municipal Miami Platja

Biblioteca municipal de Mont-roig del Camp

diada 
del PoP

iX Jornades 
Gastronòmiques del PoP 

Acte gastronòmic i festiu amb degustacions 
populars dels diversos plats participants 
a les Jornades Gastronòmiques del Pop.

*Consulteu programa específic per conèixer totes 
les propostes culinàries.  

5

6-19

11.30h 

Pèrgola de la Platja Cristall

Diversos restaurants del municipi

matinal infantil
Amb l’obra “20000 Leguas de viaje submarino”
A càrrec de produccions Lucky & Luke

12

12h

Centre Polivalent Miami Platja

PresentaCió 
del llibre:
“De novata a jubilada” de Rosa Pàmies Ollé.
Organitzat per la Biblioteca i el Centre d’Estudis 
Mont-rogencs.

Escoles participants:
- Conservatori de Música de Vila-seca
- Escola Municipal de Música de Vandellòs 
   i l’Hospitalet de l’Infant
- Escola Municipal de Música d’Alcover
- Aula de Música Baptista Nogués de Mont-roig        
  del Camp

2

19h 

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp

ConCert 
de Guitarres 4

17h

Centre Polivalent de Miami Platja

taller 
de barretes enerGètiques 9

17h Casal de joves K2 de Miami Platja 

eXCursió 
noCturna 10

20h

Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp



 2016

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

revetlla de sant Joan 
a mont-roiG del CamP

revetlla de sant Joan 
a miami PlatJa

festa 
Pirata 2016

Recollida de la Flama del Canigó, bicicletada 
popular, recepció de la flama, sopar de carmanyola, 
encesa de la foguera i ball, entre d’altres.  
*Consulteu el programa d’actes específic.

Sopar a la fresca, ball amb l’orquestra “Factoria 
Musical”, actuació dels Diables de Vandellòs i 
encesa de la foguera, entre d’altres. 
*Consulteu programa d’actes específic.

Arribada de la geganta Lluna Roja, activitats infan-
tils, cercavila pels carrers pròxims, sopar popular, 
llançada de fanalets, música en viu i discoteca 
mòbil. Els dies 25 i 26 de juny, mercat artesanal. 
*Consulteu programa d’actes específic. 

23

23

25

21h. 

21h. 

14h. 

Pista d’estiu de Mont-roig del Camp 

Pista d’estiu de Miami Platja

Cala dels Vienesos 

segueix-nos

desfibril·ladors. vols saber 
Com funCionen?

desfibril·ladors. vols saber 
Com funCionen?

Xerrada informativa en què s’explicarà el funciona-
ment dels desfibril·ladors i es donaran unes pautes 
bàsiques per al seu ús. A càrrec de la Creu Roja Local

Xerrada informativa en què s’explicarà el funciona-
ment dels desfibril·ladors i es donaran unes pautes 
bàsiques per al seu ús. A càrrec de la Creu Roja Local

Un cap de setmana per descobrir el fons marí de 
l’Oceanogràfic i el Bioparc, el zoo sense tanques 
més gran d’Europa. 
Cal fer inscripció prèvia. Per majors de 14 anys. 

Ruta “L’Estany Gelat”. En acabar, hi haurà berenar 
per als participants.
Inscripcions al K2. 

Jornada per practicar algunes de les activitats 
nàutiques que s’ofereixen a la nostra costa com el 
paddle surf, l’skybus o el caiac de mar. 

14

16

19h

19h

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

Biblioteca municipal de Miami Platja

1er merCat 
“trastos fora”

festa 
del mar

Venda d’objectes usats o fets amb material reciclat, 
en el marc de la campanya de foment del reciclat-
ge, reducció de residus i reutilització.

18

19

15.30h 

10.30h 

C/ Valls amb C/ Pintor Fortuny de Miami Platja

Base Estació Nàutica Miami Platja 

teatre
Amb l’obra “Hotel Kabaret”
Un trepidant espectacle de cabaret gestual, amb 
música, ball i molt d’humor.
A càrrec de produccions Lucky & Luke.

18

20.30h

Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp

CaP de setmana a valènCia 
(ProGrama tok’l2)

biCiCletada 
Jove 

18 i 19

25

Casals de joves K1 i K2

Sortida des del Casal de joves K2 
de Miami Platja

BIBLIOTEQUES
CULTURA

FESTES
JUVENTUT

TURISMERECOLLIDA 
RESIDUS Families

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics 

taller 
de barretes enerGètiques 16

17h Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp

17h


